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ค าแนะน าส าหรับผู้ประสงค์ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร รูปแบบการตีพิมพ์
วารสาร และแบบฟอร์มการเขียนวารสาร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 

วารสารฉบับนี้ประกอบไปด้วยบทความวิจัยและบทความวิชาการ      
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โดยเป็นการเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นักวิชาการภายนอก และบุคคลทั่วไป โดยเป็นสื่อ
ส่งเสริมการสร้างความรู้และองค์ความรู้ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

ในนามของกองบรรณาธิการวารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์ ขอขอบคุณ
ทุกฝ่ายที่ได้สนับสนุนการจัดท าวารสาร เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการไปสู่
คณาจารย์ นักวิชาการและบุคคลทั่วไปที่สนใจ กองบรรณาธิการขอขอบคุณ
คณาจารย์ นักวิชาการและบุคคลทั่วไป ที่ได้ส่งบทความเข้ามาเพื่อตีพิมพ์ลงใน
วารสาร ตลอดจนขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Review) 
ทุกท่านที่ช่วยพิจารณากลั่นกรอง และตรวจประเมินบทความที่จะตีพิมพ์ใน
วารสาร และท้ายที่สุดกองบรรณาธิการใคร่ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความ
สนใจติดตามวารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์ ของส านักวิชานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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บทคัดย่อ 

 
ก๊าซเรือนกระจกมีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์   

ก๊าซเรือนกระจกที่ส าคัญ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โอโซน มีเทน ไนตรัส
ออกไซด์ สารซีเอฟซี เป็นต้น และมีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อน
หรือรังสีอินฟาเรด ซึ่งจะช่วยรักษาสมดุลของอุณหภูมิโลกให้คงที่ แต่อย่างไรก็
ตามหากความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศมีปริมาณเพิ่มขึ้นจะ
ท าให้อุณหภูมิของโลกสูงข้ึนตามไปด้วย  

สาเหตุส าคัญที่ท าให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นล้วนมาจากกิจกรรม
ของมนุษย์โดยเฉพาะในภาคพลังงานท่ีมีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงท่ีสุด
และกิจกรรมที่สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง คือ ภาคการผลิตไฟฟ้า 
ทั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้านั่นเอง ดังนั้น เพื่อ
เป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวประชาคมโลกจึงมีการจัดท าอนุสัญญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีเป้าหมายในการควบคุมระดับ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกให้อยู่ในระดับที่ไม่รบกวนระบบภูมิอากาศ 
และต่อมาได้จัดท าพิธีสารเกียวโตเพื่อก าหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซ 
                                                           
* นิติกรระดับ 5 
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เรือนกระจกที่ชัดเจน รวมทั้งหลักการ และแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนข้อ
ผูกพันทางกฎหมาย ของพันธกรณี บางประเทศจึงได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการ
ควบคุมและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญา
และพิธีสาร เช่น ประเทศเม็กซิโก และสหราชอาณาจักร 

ส าหรับประเทศไทย มีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเป็นโรงไฟฟ้าฐานของประเทศ 
มีการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลปริมาณในปริมาณมากส่งผลให้ก๊าซเรือนกระจกที่
ปล่อยออกมาจากภาคการผลิตไฟฟ้ามีปริมาณที่สูง และถึงแม้ว่าประเทศไทยจะ
จัดท านโยบายต่าง ๆ เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก แต่กฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบันยังครอบคลุมไม่ถึง จึงท าให้เกิดปัญหา
ในทางปฏิบัติอยู่หลายประการ ส่งผลให้การควบคุมและการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ในประเทศไทยขาดสภาพบังคับและยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

 
ค าส าคัญ: ก๊าซเรือนกระจก, โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 
 

Abstract 
 

Green house gas was both produced naturally or from human 
activity. The well known green house gas was carbon dioxide, 
ozone, methane, nitrous oxide and CFC for instance. These gas were 
heat wave (infrared) absorbent which help maintain the earth 
temperature balance. However, if the concentration of green house 
gas in earth atmosphere were raised, earth temperature will increase 
accordingly.  

The significant sources of green house gas were all coming from 
human activities, especially, the energy supply sector. The 
proportion of green house gas emission was highest in electricity 
production in accordance with high demand in electricity. Therefore, 
in order to resolved the issue, members of world community come 
together and established the United Nations Convention on Climate 



วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ 
ปีที่ 3 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) 3 

change. The purpose of the convention was to control green house 
gas emission to the unharmed level. Kyoto protocol, was also 
established as a tangible guideline and goal in green house gas 
emission reduction, binding the relating parties as mutual 
commitment. Some countries released the law in accordance with 
the convention and protocol such as Mexico and UK. 

Thermal power plant was the mandatory sources of Thailand’s 
electrical production. There was significant amount of fossils fuels 
being use to produce electricity causing high green house gas 
emission to the atmosphere. Although, Thai government release 
many policy to reduce emissions of greenhouse gas, the law 
enforced in present was still not practicable. Thai greenhouse gas 
emission reduction policy and law was still not effective enough to 
help reducing green house gas as it should be. 

 
Keywords: green house gas, thermal power plant. 
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1.  บทน า 
 

กิจกรรมของมนุษย์โดยเฉพาะในภาคการผลิตไฟฟ้า เป็นสาเหตุที่ท าให้
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศในช้ันบรรยากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิด
ภาวะโลกร้อน ประชาคมโลกจึงได้จัดท าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพิธีสารเกียวโตเพื่อก าหนดเป้าหมายในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ชัดเจน รวมทั้งหลักการ และแนวทางในการ
ปฏิบัติ ตลอดจนข้อผูกพันทางกฎหมายของพันธกรณี 

ส าหรับประเทศไทย จากสถิติการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการผลิต
ไฟฟ้ามีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ มีสาเหตุหลักมาจากการที่มีโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนซึ่งใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ และ
น้ ามันส าเร็จรูปตามล าดับ1 เป็นโรงไฟฟ้าฐานของประเทศ แต่เมื่อพิจารณา
ปริมาณการปล่อยต่อหน่วยการผลิตพบว่ามีปริมาณการปล่อยต่อหน่วยลดลง 
ทั้งนี้เป็นผลมาจากการใช้เช้ือเพลิงที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยเพิ่มขึ้นและเพิ่ม
สัดส่วนของพลังงานทดแทนนั่นเอง และเมื่อพิจารณาแผนพัฒนาก าลังการผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) พบว่าจะมีก าลังการผลิต
จากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเพิ่มขึ้น จึงคาดการณ์ได้ว่าปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ถูกปล่อยออกมาจะมากขึ้นเรื่อยๆ  

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมี
ประสิทธิภาพผู้เขียนเห็นว่าประเทศไทยควรมีมาตรการทางกฎหมายเป็นการเฉพาะ 
จึงได้ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายทั่วไปว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(General Law on Climate Change) ของประเทศเม็กซิโกและพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Act) ของสหราช
อาณาจักร ซึ่งในบทความนี้ผู้เขียนจะขออธิบายเฉพาะมาตรการส าคัญเท่านั้น 

 
                                                           
1 ส านักงานนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน, “การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), 
จากการใช้พลังงานปี 2558,” สืบค้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560, จาก 
http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/situation-co2/per-
year?orders[publishUp]=publishUp&issearch=1, น.3-4. 
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2.  มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 

2.1  มาตรการแบบบังคับ 
มาตรการแบบบังคับส าหรับการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมี

หลายรูปแบบการศึกษาในครั้งนี้จึงศึกษาเฉพาะ 2 มาตรการ คือ 
1) มาตรการด้านการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(Tradable Emission Permits) เป็นมาตรการกลไกตลาดมลพิษประเภทหนึ่ง 
ด้วยการท าให้ก๊าซเรือนกระจกมีราคาเพื่อจูงใจให้น ามาใช้ประโยชน์ต่อหรือท า
ให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีต้นทุน โดยใช้วิธีจัดสรรโควตาปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกให้แก่ผู้ก่อมลพิษ และอนุญาตให้มีการซื้อขายโควตาที่อยู่ในรูป
ของใบอนุญาตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (permit หรือ allowance) ได้2      
ซึ่งแบ่งออกเป็นตลาดแบบทางการ และตลาดแบบสมัครใจ 

2) มาตรการด้านภาษีมลพิษ (Emission Tax)3 การจัดเก็บภาษีมลพิษ
เป็นการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมชนิดหนึ่งที่มีเป้าหมายในการลดการปล่อย
มลภาวะออกสู่ช้ันบรรยากาศเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
อาจจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่4 การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมจากการ
ปล่อยมลภาวะ และการจัดเก็บภาษีจากผลผลิตที่ก่อให้เกิดมลภาวะ ส าหรับ
ภาษีคาร์บอนสามารถก าหนดฐานภาษีได้หลายกรณี ได้แก่ สัดส่วนของ
องค์ประกอบคาร์บอน, ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ปริมาณการ
ใช้พลังงาน, การเก็บภาษีจากฐานอ่ืน ๆ เช่น ภาษีสรรพสามิต5 
                                                           
2 นิรมล  สุธรรมกิจ และคณะ, (2558). “รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ การก าหนดมาตรการ
ภายในประเทศโดยใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อรองรับมาตรการทางการค้าและมาตรการ
ด้านโลกร้อน,” กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, หน้า 2-10. 
3 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, “ภาษีคาร์บอนเครื่องมือลดโลกร้อน,” 
สืบค้นเมื่อวันที่  3 ธันวาคม 2560, จาก http://measwatch.org/sites/default/files/ 
bookfile/rp2012_carbon.pdf. 
4 กฤษรัตน์  ศรีสว่าง, (2556), “ระบบภาษีสิ่งแวดล้อมส าหรบัประเทศไทย: ศึกษาแนวทาง
การใช้มาตรการกฎหมายภาษีคารบ์อน,” ดุษฎีนิพนธ์ดุษฎบีัณฑิต, คณะนิศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,น.47. 
5 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น.3-4 – 3-6. 
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2.2  มาตรการแบบสมัครใจ6 
การลดก๊ าซเรือนกระจกแบบสมัครใจ ( voluntary emission 

reduction : VER) หมายถึง การลดก๊าซเรือนกระจกท่ีไม่มีกฎบังคับหรือก าหนด
ระยะเวลาและเป็นความสมัครใจขององค์กร ซึ่งมีหลายประเภท ได้แก่ การ
ประหยัดพลังงานในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ, การใช้พลังงานหมุนเวียนหรือ
พลังงานทดแทน, การท ากิจกรรม Carbon Offset เป็นต้น 

 
3.  มาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ 

 
บทความฉบับนี้จะศึกษากฎหมายทั่วไปว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (General Law on Climate Change : GLCC)ของประเทศเม็กซิโก 
และพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ค.ศ. 2008 แห่งสหราช
อาณาจักร (Climate Change Act 2008) ซึ่งกฎหมายทั้ง 2 ฉบับได้ก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ทั้งในด้านควบคุมและส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวของทั้ง 2 ประเทศต่างมี
ประสิทธิภาพ โดยพิจารณาได้จากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนจกที่ลดลง ทั้งนี้ 
บทความฉบับนี้ผู้เขียนจะศึกษาเฉพาะมาตรการที่เห็นว่ามีความจ าเป็นและ
สามารถน ามาปรับใช้กับประเทศไทยได้ 

3.1  มาตรการด้านการซ้ือขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(Tradable Emission Permits) 

3.1.1  ประเทศเม็กซิโก 
กฎหมายของประเทศเม็กซิโกก าหนดให้รัฐบาลกลางมีอ านาจ

หน้าที่ในการสร้าง ให้อ านาจ และก าหนดกฎเกณฑ์การซื้อขายใบอนุญาตการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก7 และให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมกับคณะกรรมการ
ระหว่างกระทรวงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และที่ปรึกษาด้าน
                                                           
6 อดิศร์  อิศรางกูร ณ อยธุยา และคณะ, ( 2554), “รายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ ์การใช้
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรบัประเทศไทย,” 
กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนเพื่อการวจิัย, น.2-5. 
7 General Law on Climate Change, article 7 IX. 
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีอ านาจสร้าง ระบบซื้อขายการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิธีการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกโดยใช้ต้นทุนต่ า แต่สามารถตรวจวัด รายงาน และทวนสอบได้ 8 
นอกจากนี้ กฎหมายยังเปิดโอกาสให้เอกชนที่สนใจเข้าร่วมระบบซื้อขายการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก สามารถซื้อขายใบอนุญาตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับ
ต่างประเทศได้ในตลาดคาร์บอนระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องก าหนด9 

นอกจากนี้ กฎหมายของประเทศเม็กซิโกบัญญัติให้น าระบบ
การตรวจวัด  รายงาน และทวนสอบ ( Measurement Reporting and 
Verification: MRV) 10 มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล รายงาน และทวนสอบปริมาณ
ที่เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อน าไปสู่การประเมินผลการด าเนินการ
ลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดประเภทของก๊าซเรือน
กระจกท่ีต้องมีการรายงานไว้ใน ระเบียบตามความในกฎหมายทั่วไปว่าด้วย การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ช่ือว่า Reglamento de la Ley General de 
Cambio Climatico en Materia de Registro Nacional de Emissiones ซึ่ง
ภาคการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหนึ่งในภาคส่วนต้องด าเนินการ11 และกฎหมายได้
ก าหนดโทษไว้ส าหรับกรณีไม่รายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือ
รายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นเท็จ โดยก าหนดโทษเป็นค่าปรับ
ซึ่งค านวณตามค่าแรงขั้นต่ าตามอัตราที่ประกาศในเมืองหลวงของประเทศ
เม็กซิโก (เม็กซิโกซิตี้)12 

3.1.2  สหราชอาณาจักร 
ประเทศอังกฤษใช้ระบบซื้อขายใบอนุญาตการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกเป็นมาตรการหลักในการจัดการและส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกภายในประเทศและเนื่องจากสหราชอาณาจักรเป็นสมาชิกของสหภาพ

                                                           
8 Ibid., article 94. 
9 Ibid., article 95. 
10 Ibid., article 32 second paragraph. 
11 Ibid., article 3-4. 
12 Ibid., article 114-115. 
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ยุโรป ดังนั้น จึงต้องอยู่ภายใต้โครงการซื้อขายแลกเปลี่ยนการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของสหภาพยุโรป (EU ETS)13 ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเป็นกิจกรรม
หนึ่งที่ต้องอยู่ภายใต้ระบบดังกล่าว 

ต่อมาปี  ค .ศ .  2012 สหราชอาณาจัก รออกระ เบี ยบ            
The Greenhouse Gas Emission Trading Scheme Regulation 2012 
ก าหนดให้ผู้ที่จะประกอบการในกิจกรรมควบคุมจะต้องได้รับใบอนุญาตปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (greenhouse gas emission permit) ที่ถือโดยผู้ประกอบการก่อน
โดยยื่นค าขอต่อ regulator14โดยต้องมีแผนประมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และเมื่อได้รับการรับรองจาก national administrator แล้ว ผู้ประกอบการจะ
ได้รับสิทธิปล่อยก๊าซเรือนกระจก และหากสิทธิท่ีได้รับไม่เพียงพอจะต้องซื้อสิทธิ
จากตลาดคาร์บอนสิทธิปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะถูกก าหนดไว้ในรายการเป็น
การเฉพาะ ทั้งนี้ ปริมาณที่จะจัดสรรให้แก่แหล่งก าเนิดก๊าซเรือนกระจกจะต้อง
อยู่ภายใต้รายการที่ยื่นต่อคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป กรณีที่ regulator เห็น
ว่า บุคคลใดฝ่าฝืนหรือมีแนวโน้มที่จะฝ่าฝืนบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง อาจมีหนังสือ
แจ้งเตือน (enforcement notice) ไปยังบุคคลดังกล่าว และผู้ที่ได้รับหนังสือ
แจ้งเตือนจะต้องปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่ก าหนด15 มิฉะนั้นอาจได้รับโทษ
ทางแพ่ง  

กฎหมายของสหราชอาณาจักรก็ได้ก าหนดให้น าวิธีการ MRV 
มาใช้กับระบบซื้อขายใบอนุญาตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยเช่นกัน และได้
ก าหนดโทษไว้ส าหรับผู้ประกอบการที่ไม่รายงานปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์หรือรายงานเป็นเท็จ โดยก าหนดค่าปรับในอัตราคงที่ คือ 
กรณีรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเท็จหรือไม่ตรงต่อ

                                                           
13 EU ETS (EU Emission Trading System) ใช้กลไกที่อ้างอิงกับตลาดเพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปล่อยมลพิษในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ ระบบท างานโดยการจัดสรรและการซ้ือขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่ว
สหภาพยุโรป โดยในปลายปีของแต่ละปีจะซ้ือสิทธิปล่อยเพิ่มหรือจะขายสิทธิส่วนเกินที่เกิด
จากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ ากว่าที่ได้รับการจัดสรรในตลาด EU 
14 The Greenhouse Gas Emission Trading Scheme Regulation 2012, article 10. 
15 Ibid., article43. 



วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ 
ปีที่ 3 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) 9 

ความเป็นจริง ต้องรับโทษปรับ 1,000 ปอนด์ กรณีผู้ประกอบการไม่ส่งข้อมูล
ตามที่ระบุในค าบอกกล่าว (information notice) จะต้องรับโทษปรับเป็นเงิน 
1,500 ปอนด์ และยังก าหนดโทษปรับรายวันเพิ่มเติมจนกว่าจะปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

3.2  มาตรการด้านภาษีมลพิษ (Emission Tax) 
3.2.1  ประเทศเม็กซิโก 

กฎหมายทั่วไปว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
เม็กซิโกบัญญัติ ให้การสร้างแรงจูงใจทางภาษีเป็นอ านาจของรัฐมนตรี
กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน16 ประเทศเม็กซิโกใช้ฐานภาษี 
Carbon Content ดังนั้น อัตราภาษีของเช้ือเพลิงแต่ละชนิดจึงแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับปริมาณคาร์บอนที่อยู่ในเช้ือเพลิง โดยอัตราขั้นต่ าสุดที่ US $3.7/tCO2 
โดยเก็บจากเช้ือเพลิงต่าง ๆ17 

3.2.2  สหราชอาณาจักร 
ภาษี ที่ จั ด เ ก็ บ ในสหราชอาณาจั ก รมี ช่ื อ ว่ า  ภ าษีที่ มี

วัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change 
Levy: CCL) โดยจัดเก็บจากการใช้พลังงานต่าง ๆ ได้แก่ ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมและก๊าซไฮโดรคาร์บอนในสถานะของเหลวรวมทั้งก๊าซปิโตรเลียม
เหลว และถ่านหิน ภาษี CCL มีทั้งหมด 2 อัตรา คือ  

1) อัตราหลัก (main rates) ค านวณตามปริมาณการใช้
เชื้อเพลิงในการด าเนินกิจการ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีและสิทธิการปล่อย
ที่จะได้รับ (allowance) จะปรากฏในรายการค่าพลังงานของธุรกิจ (business’s 
energy bill)18 จัดเก็บจากผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม ด้านการเกษตร และ

                                                           
16 Supra note 20, article 36. 
17 Mariza Montes de Oca Alexander Von Humboldt Fellow, “Design and approach to 
the Carbon Tax in Mexico: lessons and the road ahead, Accessed, May 8, 2018, form 
http://www.precioalcarbonochile.cl/wp-content/uploads/2016/11/4-The-Mexican-
Experience-Mariza-Oca.pdf 
18 Environmental taxes, “reliefs and schemes for businesses,” Retrieved on Ausust 12, 
2017, from https://www.gov.uk/green-taxes-and-reliefs/climate-change-levy. 
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การบริการสาธารณะแต่การใช้เช้ือเพลิงในภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง การผลิต
ไฟฟ้าที่ได้จากขยะ พลังงานทดแทนจะได้รับการยกเว้น19 

2) อัตร าการสนับสนุนราคาคาร์ บอน  ( Carbon price 
support rates: CPS)เป็นอัตราที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีคาร์บอน
ต่ าในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงฟอสซิล ซึ่งค านวณจากปริมาณการใช้
เชื้อเพลิง20 

 
4.  กฎหมายของประเทศไทย 

 
4.1  มาตรการด้านการซ้ือขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(Tradable Emission Permits) 
ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับการซื้อขายใบอนุญาตการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่มีการพัฒนาระบบซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือน
กระจกภาคสมัครใจ (Thailand Voluntary Emission Trading Scheme หรือ 
Thailand V-ETS) โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นการ
ด าเนินงานผ่านพันธกิจขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ดังนั้น การ
ซื้อขายใบอนุญาตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจึงอยู่ภายใต้บังคับของประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะซื้อขาย นอกจากนี้ราคาที่ซื้อขายก็ขึ้นอยู่กับ
การตกลงของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายซึ่งไม่เป็นไปตามกลไกของตลาด21 ผู้เขียนจึงมี
ความเห็นว่าการซื้อขายใบอนุญาตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีลักษณะเป็นการเฉพาะ 
ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรสิทธิการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การรับรองคาร์บอน
เครดิต ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยังครอบคลุมไปไม่ถึง ฉะนั้น การน า
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับจึงไม่เพียงพอ 

                                                           
19 DavidPearce, The political economy of an energy tax: “The United Kingdom's 
Climate Change Levy,” Retrieved on August12, 2017, from 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988305000939. 
20 Supra note 23. 
21 นันทวิทย ์ พัฒนวรพงศ์, ( 2556), “กฎหมายในการซื้อขายคาร์บอนเครดติ.”  
วิทยานพินธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, น.118 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988305000939#!
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แม้ว่าประเทศไทยจะมีร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ก าหนดมาตรการซื้อขายสิทธิการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิทธิการปล่อยมลพิษซึ่งเป็นมาตรการที่ใกล้เคียงกับระบบซื้อขายใบอนญุาต
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวก็มิได้
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข ซึ่งเป็นสาระส าคัญไว้ ทั้งที่ควรก าหนดไว้ใน
กฎหมายแม่บทแต่กลับให้ก าหนดโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งอาจมีการ
แก้ไขได้โดยง่าย จึงยังไม่เหมาะสมที่จะน ามาใช้บังคับ ดังนั้น จึงควรมีกฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการซื้อขายใบอนุญาตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เป็นการเฉพาะ โดยก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ระบบ
ซื้อขายฯ หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระบบ
การตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (Measurable Reportable Verifiable : MRV) 
เพื่อจัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งจะช่วยให้ประเมินผลการลดการ
ปล่อยอย่างมีประสิทธิภาพ และควรมีมาตรการลงโทษกรณีที่ไม่มีการรายงาน
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และกรณีการรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเป็นเท็จ โดยก าหนดค่าปรับตามค่าแรงขั้นต่ าของเมืองหลวง คือ 
กรุงเทพมหานคร เช่นเดียวกับประเทศเม็กซิโก เพื่อให้อัตราค่าปรับยืดหยุ่นตาม
สภาพเศรษฐกิจและไม่ต้องแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ทันสมันอยู่เสมอ ทั้งนี้ โดย
ก าหนดให้โรงไฟฟ้าพลังความร้อนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องอยู่ภายใต้ระบบซื้อ
ขายใบอนุญาตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

4.2  มาตรการทางภาษี 
ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน แต่มี

ภาษีบางประเภทที่มีลักษณะมุ่งคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 22 การยกเว้น
รัษฎากร23 ภาษีสรรพสามิต ภาษีที่จัดเก็บจากการมีทรัพย์สิน ที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น ภาษีประจ าปีจากการใช้รถยนต์ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ 
พ.ศ. 2522 ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าประเทศไทยยังคงไม่มีการจัดเก็บภาษี
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าพลังความร้อน แต่อย่างไรก็ตาม 
                                                           
22 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6, น.120-121. 
23 โปรดดูพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ด้วยการยกเว้นรษัฎากร 
(ฉบับที่ 514) พ.ศ. 2554 
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หากจะมีการจัดเก็บภาษีก็ควรจัดเก็บจากการบริโภคสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม นั่นคือ ภาษีสรรพสามิต เนื่องจากภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีท่ีจัดเก็บ
จากสินค้าและบริการบางประเภทซึ่งควรต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ เช่น 
สินค้าที่บริโภคแล้วอาจมีผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี สินค้าฟุ่มเฟือย 
หรือสินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น24 และสามารถเทียบเคียง
ได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากรถยนต์ซึ่งมีฐานภาษีตามกระบอกสูบ 
เช้ือเพลิงที่ใช้ และปริมาณปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจาก เป็นการ
จัดเก็บจากการบริโภคสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยวัตถุประสงค์เพื่อ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก25 เช่นเดียวกัน โดยก าหนดโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้อนเป็นกิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเป็น
กิจการหนึ่งที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนและมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อัตราภาษีผู้เขียนมีความเห็นว่าควรแบ่งออกเป็น  2 
อัตราเช่นเดียวกับสหราชาอาณาจักร คือ อัตราหลักและอัตราสนับสนุน
คาร์บอนซึ่งใช้กับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้เทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก เพราะไม่อาจปฏิเสธได้ว่าปัจจุบันประเทศไทยยังคงใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีหรือติดตั้ง
อุปกรณ์ที่ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งต้อง
ใช้เงินทุนที่เพิ่มขึ้น การก าหนดอัตราภาษีให้แก่โรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าว
ในอัตราที่น้อยกว่าโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้ จึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน และเพื่อไม่ให้กระทบ
กับต้นทุนมากนัก และควรจัดเก็บควบคู่ไปกับการเก็บภาษีสรรพสามิตจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนโดยใช้องค์ประกอบของคาร์บอน
เป็นฐานภาษี เนื่องจากเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ อันส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้าคัดเลือกเช้ือเพลิงที่มีองค์ประกอบคาร์บอนต่ าในขั้นตอนการ
ตัดสินใจ 

                                                           
24 กรมสรรพสามิต, “ภาษีสรรพสามิต,” สืบค้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561,  
จาก https://www.ar.co.th/kp/th/268. 
25 โปรดดู กฎกระทรวงก าหนดพกิัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
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นอกจากสองมาตรการข้างต้นแล้ว ประเทศไทยสามารถก าหนดให้การ
ใช้เทคโนโลยีดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (เทคโนโลยี CCS) เป็นเง่ือนไขที่
สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุน โดยจะต้องให้คณะกรรมการส่งเสริมการลง
ทุออกประกาศดังกล่าว 

 
5.  บทสรุปและข้อเสนอและ 

 
5.1  บทสรุป 

การเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิด
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งแม้ว่าก๊าซเรือนกระจกจะสามารถ
เกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติแต่ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นั่นคือ การเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิลจากกิจกรรมต่าง ๆ 
ของมนุษย์ โดยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมากท่ีสุด ทั้งนี้เป็นผลมากจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นวัตถุดิบหลักใน
การผลิตกระแสไฟฟ้า ส าหรับประเทศไทยนั้น ก็มีความต้องการปริมาณ
กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้ก าลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวตามไปด้วย 

เมื่อประชาคมโลกตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจึงจัดท า
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีพิธีสาร
เกียวโตและความตกลงปารีสก าหนดมาตรการเพื่อจัดการและส่งเสริมลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีบางประเทศออกกฎหมายเพื่อรองรับมาตรการ
ดังกล่าว ผู้เขียนจึงศึกษากฎหมายทั่วไปว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
( General Law on Climate Change)  ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ เ ม็ ก ซิ โ ก แ ล ะ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change 
Act) ของสหราชอาณาจักร โดยเปรียบเทียบมาตรการส่งเสริมที่ส าคัญ คือ 
ระบบซื้อขายใบอนุญาตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมาตรการทางภาษี  

 ส าหรับประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายใด ๆ ที่เป็นการส่งเสริมการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อน คงมีเพียงนโยบายของ
ภาครัฐและการด าเนินการ Thailand V-ETS ตามพันธกิจขององค์การบริหาร
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จัดการก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามรัฐบาลแต่ละสมัย ท าให้
การด าเนินการขาดเสถียรภาพ และราคาที่ซื้อขายไม่เป็นไปตามกลไกตลาด 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
จากการที่ได้ศึกษามาแล้วผู้เขียนจึงขอเสนอแนวทางการส่งเสริมการ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเพื่อน ามาใช้บังคับใน
ประเทศไทยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็นสองระยะ คือ 

ระยะแรก ควรสร้างความตระหนักแก่ผู้ด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนรวมทั้งผู้ที่อยู่ ในแวดวงการผลิตพลังงานเกี่ยวกับปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) ที่สูงเกินไป 

ระยะที่สอง ประเทศไทยควรมีมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจน ดังนี้ 
1. ประเทศไทยควรมีกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายใบอนุญาตปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกในระดับพระราชบัญญัติ โดยก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น ให้
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ระบบดังกล่าว 
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระบบซื้อขาย
สิทธิจากตลาดคาร์บอน ระบบMRV มาตรการลงโทษกรณีที่ไม่มีการรายงาน
และรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเท็จ  

2. ประเทศไทยควรจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากเช้ือเพลิงฟอสซิลที่ใช้
ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนโดยให้ฐานภาษีเป็นไปตามปริมาณคาร์บอนที่อยู่ใน
เช้ือเพลิง และจัดเก็บจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อน โดยแบ่งออกเป็น 2 อัตรา คือ1. อัตราหลัก และ2. อัตราสนับสนุน
คาร์บอนซึ่งใช้กับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้เทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 

3. ควรให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศให้การใช้
เทคโนโลยีดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (เทคโนโลยี CCS) เป็นเง่ือนไขที่
สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
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บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบประเมินความเสี่ยงและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบดุลพินิจของศาลในการปล่อยช่ัวคราวให้เหมาะสมกับ
ประเภทคดีและผู้ต้องหาหรือจ าเลยแต่ละคน โดยวิธีการศึกษาจากบทบัญญัติ
ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และปัญหาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
สั่งปล่อยชั่วคราวของศาล เนื่องจากปัญหาความยากจนของผู้ต้องหาหรือจ าเลย
ไม่มีหลักประกันหรือทรัพย์สินหรือเงินประกันตัวคนยากจนถูกควบคุมตัวเกือบ
ทุกกรณีและเสียโอกาสได้รับการปล่อยช่ัวคราว ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าไม่เป็น
ธรรมในสังคม ท้ังปริมาณผู้ต้องขังหรือผู้ต้องโทษในเรือนจ ามีปริมาณมากจนเกิด
ความแออัด 

ผลจากการศึกษาพบว่าการปล่อยช่ัวคราวของประเทศไทยมีข้อบกพร่อง
เพราะบทบัญญัติของกฎหมาย  ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องให้อ านาจศาล
ใช้ดุลพินิจในการเรียกหลักประกันการปล่อยช่ัวคราวเพื่อแลกอิสรภาพของ
                                                           
* ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวัดล าปาง 
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ผู้ต้องหาหรือจ าเลย ผู้เขียนบทความศึกษาพบว่าระบบประเมินความเสี่ยงและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมาตรการก ากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการ
ปล่อยช่ัวคราวโดยศาล เป็นมาตรการทดแทนการเรียกหลักประกันหรือ
ทรัพย์สินหรือเงินประกันเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ าไม่เป็นธรรมในการได้รับ
การปล่อยช่ัวคราว และเพิ่มโอกาสให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ไม่ดีมีโอกาสได้รับอนุญาตปล่อยช่ัวคราวเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งช่วยลดปริมาณ
ผู้ต้องขังในเรือนจ าทั้งก่อนหรือระหว่างการพิจารณาคดี 

 
ค าส าคัญ: การปล่อยตวัช่ัวคราว, ระบบประเมนิความเสี่ยง, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์
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Abstract 
 

This article aimed to study the Risk Evaluation System and the 
electronic device assemble with the Court’s determination for provisional 
release in order to suit the case type and the accused or the defendant 
individually by studying laws, regulations, involving directives, and the 
issues arose from the courts order of provisional release. Due to the 
poverty of the accused or the defendant who have no security, property, 
or the bail as the surety, most of them are detained and lose the chance 
for provisional release that provoke the imbalance or injustice in the 
society as well as the issues of congestion in the prison due to the 
numbers of the detainees or inmates. 

The study found that the provisional release procedure had its 
flaws due to the fact that the laws, regulations, and involving 
directives allowed the court to determine whether to ask for the 
security as the surety for the freedom of the accused or the 
defendant. The author of this article found the system of the Risk 
Evaluation System, the electronic device assemble with the Court’s 
determination for provisional release, and also the measure of 
controlling and pursuing the fugitive defendant released provisionally 
by the Court’s order are the measures that substitute the call for security, 
property, or the bail in order to reduce the injustice or imbalance in the 
society and to increase the opportunity of the accused or the defendant 
who had difficulties in economic to get the better chance for 
provisionally release and also to reduce the numbers of the detainees 
or inmates in the prison both prior to or during the Court’s trial. 

 
Keywords: Provisional Release, the Risk Evaluation System, Electronic 
Monitoring 
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1.  บทน า 
 

ในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิด       
(The Presumption of Innocent) และก่อนมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่า
บุคคลใดได้กระท าความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผิด
มิได้  การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจ าเลยให้กระท าได้เพียงเท่าที่จ าเป็น 
เพื่อป้องกันมิให้มีการหลบหนี  ค าขอประกันผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญา
ต้องได้รับการพิจารณาและจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่กรณีมิได้ 1 เพื่อ
แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม ปัญหาความยากจนของผู้ต้ องหาหรือ
จ าเลยไม่มีเงินประกันตัวท าให้คนยากจนถูกควบคุมตัวเกือบทุกกรณี  และเสีย
โอกาสได้รับการปล่อยช่ัวคราว ทั้งปริมาณผู้ต้องขังหรือผู้ต้องโทษในเรือนจ ามี
ปริมาณมากจนเกิดความแออัด พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ใช้บังคับตั้งแต่วันที ่31 ธันวาคม 2558) ก าหนดให้
การปล่อยช่ัวคราวให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring หรือ 
อุปกรณ์ EM) หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทาง
ของผู้ต้องหาหรือจ าเลย  เพื่อให้ศาลสามารถใช้ดุลยพินิจให้เหมาะสมกับ
ประเภทคดีและผู้ต้องหาหรือจ าเลยแต่ละคน เพื่อลดปัญหาความไม่เท่าเทียมกนั
ในการได้รับการปล่อยชั่วคราว และเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่
มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี มีโอกาสได้รับอนุญาตปล่อยช่ัวคราวเพิ่มมากขึ้น 
เพราะผู้ต้องหาหรือจ าเลยสามารถขอให้น าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Monitoring หรือ อุปกรณ์ EM) หรืออุปกรณ์อื่นใด ที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือ
จ ากัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหรืออุปกรณ์ EM มาใช้ประกอบในการ
ยื่นค าร้องขอปล่อยช่ัวคราว ศาลอาจมีค าสั่งอนุญาตปล่อยช่ัวคราวโดยใช้
อุปกรณ์ EM โดยมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันก็ได้ 

 

                                                           
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 29 
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2.  แนวทางปฏิบัติในการวินิจฉัยสั่งค าร้องขอปล่อยชั่วคราว ดังนี้ 
 

2.1  การพิจารณาสั่งค าร้องขอปล่อยช่ัวคราวอย่างรวดเร็ว และจะเรียก
หลักประกันจนเกินควรแก่กรณีมิได้  การไม่ให้ประกันต้องอาศัยเหตุตาม
หลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในกฎหมาย และต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ต้องหา
หรือจ าเลยและผู้ร้องขอประกันทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว2 ซึ่งข้อพิจารณาว่าจะ
ปล่อยช่ัวคราวโดยมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน ให้พิจารณาข้อเท็จจริง
ต่าง ๆ อันได้แก่ ความร้ายแรงแห่งข้อหา สาเหตุและพฤติการณ์การกระท า
ความผิด รวมทั้งบุคลิก ลักษณะนิสัย สภาพทางร่างกายและจิตใจ การศึกษา 
การประกอบอาชีพการงาน ประวัติการกระท าความผิดอาญา สภาพและฐานะ
ของครอบครัว และความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคมของผู้ต้องหาหรือจ าเลย  

2.2  การพิจารณาสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต ให้ปล่อยช่ัวคราว ตาม
หลักเกณฑ์ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 108 และ
มาตรา 108/1  

2.3  การพิจารณาสั่งค าร้องขอปล่อยช่ัวคราวตามระเบียบราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2548  

2.4  การพิจารณาสั่งค าร้องขอปล่อยช่ัวคราวตามข้อบังคับของประธาน
ศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือ
หลักประกันในการปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2548  

การอนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราวเด็กหรือเยาวชนมีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ 
เจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจสั่งให้ปล่อยช่ัวคราวหรือศาลจะก าหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับ
ที่อยู่หรือเง่ือนไขอื่นใด ให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยปฏิบัติหรือกรณีที่ผู้นั้นยินยอมจะ
สั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือ
จ ากัดการเดินทางของผู้ต้องหาหรือจ าเลยก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการหลบหนี 
หรือภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น กรณีผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีอายุ
ไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ แม้ผู้นั้นยินยอมจะสั่งให้ใช้อุปกรณ์ EM ดังกล่าวได้
ต่อเมื่อผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรง  หรือมีเหตุ

                                                           
2 ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 107 มาตรา 108 และมาตรา 108/1 
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สมควรประการอื่น3 ดังนั้น ความเสี่ยงหรือโอกาสที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะ
หลบหนีไม่มาศาลตามนัด หรือไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นในระหว่างปล่อย
ช่ัวคราวย่อมลดลง การพิจารณาหลักประกันควรจะลดลงเช่นเดียวกัน หรือศาล
อาจใช้ดุลยพินิจปล่อยช่ัวคราวโดยไม่จ าเป็นต้องมีหลักประกันก็ได้4 

เมื่อผู้ต้องหาหรือจ าเลยยินยอมใช้อุปกรณ์ EM แล้ว ผู้ต้องหาหรือจ าเลยต้อง
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการใช้ การดูแลรักษาอุปกรณ์ EM ด้วย ศาลสามารถ
ติดตามตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยจากการตรวจสอบสัญญาณจากอุปกรณ์ EM ซึ่ง
ติดอยู่กับผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายนั้น หากผู้ต้องหาหรือจ าเลย กระท าการใด ๆ 
ให้อุปกรณ์ EM นั้นไม่สามารถใช้การได้  ไม่ว่าโดยวิธีใด เช่น พยายามถอด
อุปกรณ์ EM โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือกระท าให้ระบบสัญญาณมีข้อขัดข้อง มี
ผลให้ไม่สามารถตรวจสอบการเดินทางของผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ได้รับอนุญาต
ให้ปล่อยช่ัวคราวได้ ดังนั้นหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าอุปกรณ์ EM ดังกล่าวถูก
ท าลายหรือกระท าให้ใช้การไม่ได้ไม่ว่าโดยวิธีใด  ให้สันนิษฐานเบื้องต้นว่า
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะหลบหนี เพื่อให้ศาลมีอ านาจเรียกให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลย
มาสอบถาม หรืออาจเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในการปล่อยช่ัวคราว  หรือ หาก
ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ต้องหาหรือจ าเลยท าลายอุปกรณ์ EM และหลบหนีจริง 
ศาลจะออกหมายจับผู้ต้องหาหรือจ าเลยต่อไป5 

 
3. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Monitoring หรืออุปกรณ์ EM) 

กับการประเมินความเสี่ยงจากการปล่อยชั่วคราว 
 

อุปกรณ์ EM สัมพันธ์กับความเสี่ยงในการหลบหนีหรือการก่ออันตราย
ประการอื่นของผู้ต้องหาหรือจ าเลย เพราะศักยภาพของอุปกรณ์ EM เหมาะที่
จะใช้กับผู้ที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางถึงสูงมาก เพื่อลดการคุมขังผู้ต้องหา
หรือจ าเลยที่ศาลยังไม่มีค าพิพากษาลงโทษจ าคุกในเรือนจ า และให้หลักประกัน
ความปลอดภัยของสังคม แต่หากเป็นกรณีที่มีความเสี่ยงสูงมากจนยากแก่การ
                                                           
3 ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 108 วรรคสาม 
4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 110 วรรคสาม  
5 ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 117 วรรคสอง 
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บริหารจัดการจะไม่เหมาะกับการใช้อุปกรณ์ EM แต่ต้องคุมขังผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยนั้นไว้ ส าหรับกรณีความเสี่ยงน้อยมากที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะหลบหนี
หรือก่ออันตรายประการอื่น ศาลไม่ควรสั่งใช้อุปกรณ์ EM เพราะเป็นการจ ากัด
สิทธิเสรีภาพของบุคคลเกินความจ าเป็นทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรของ
รัฐอีกด้วย การประเมินความเสี่ยงจากการปล่อยชั่วคราว ปัจจัยต่างๆที่ศาลต้อง
พิจารณาในการปล่อยช่ัวคราว เป็นสิ่งที่ศาลต้องปฏิบัติอยู่แล้ว6 เหตุที่ศาลจะไม่
อนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว โดยความเสี่ยงสามประการส าคัญที่ศาลจะต้อง
พิจารณาทุกครั้งก่อนมีค าสั่งเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว คือ  

1. ความเสี่ยงท่ีผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะหลบหนี  
2. ความเสี่ยงที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและ    
3. ความเสี่ยงท่ีผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะไปก่ออันตรายประการอื่น7   

 
4.  การประเมินความเสี่ยงการปล่อยชั่วคราว 

 
มีสองรูปแบบ คือ 
4.1  การประเมินความเสี่ยงโดยอาศัยเคร่ืองมือภายใต้โครงการน าร่อง

ระบบประเมินความเสี่ยงโดยอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ แบบทดสอบและ
การวิเคราะห์ประเมินผลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วจึง
น าเสนอผู้พิพากษาใช้ดุลยพินิจอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว ดังนั้น 
อุปกรณ์ EM พึงใช้กับบุคคลที่ผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับเสี่ยงมาก 
หรือเสี่ยงมากที่สุดเท่านั้น ไม่พึงใช้กับบุคคลที่มีความเสี่ยงต่ ากว่านั้น ในกรณีที่
ใช้กับบุคคลที่มีความเสี่ยงมากที่สุดต้องค านึงด้วยว่าอุปกรณ์ EM เป็นมาตรการ
ที่เพียงพอที่จะลดความเสี่ยงหรือไม่ นอกจากนี้อุปกรณ์ EM พึงใช้ในการ
คุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานหากมีข้อพิจารณาเช่นนั้นศาลอาจก าหนดระดับ
ความส าคัญกรณีการละเมิดเง่ือนไขการปล่อยช่ัวคราวของผู้ต้องหาหรือจ าเลย
แต่ละรายไว้ล่วงหน้า หากกรณีที่มีความส าคัญมาก อาจก าหนดให้เจ้าหน้าที่ต้อง

                                                           
6 ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา  มาตรา 108  วรรคหนึ่ง 
7 ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา  มาตรา 108/1 
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รายงานผู้พิพากษาเพื่อออกหมายจับในทันที และแจ้งเจ้าพนักงานต ารวจเป็น
การด่วนก็ได้  

4.2  การประเมินความเสี่ยงโดยอาศัยดุลยพินิจของผู้พิพากษา ส าหรับ
ศาลที่ไม่อยู่ในโครงการน าร่องระบบประเมินความเสี่ยง ศาลจะอาศัยข้อมูลจาก
ค าร้องขอปล่อยช่ัวคราวและเอกสารในส านวนในการประเมินความเสี่ยง 
ตลอดจนความเห็นของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ผู้เสียหาย หรือพยาน 
(ถ้ามี) และอาจให้เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้องได้ตามความ
จ าเป็น  

ทั้งนี้ ไม่ว่าศาลจะประเมินความเสี่ยงด้วยวิธีการใดและอาศัยเครื่องมือใด 
ข้อมูลที่ได้จากการประเมินดังกล่าวจะถูกน าไปใช้ในการตัดสินใจว่าควรหรือไม่
ควรใช้อุปกรณ์ EM หรือไม่ และในลักษณะอย่างไร  

ปัจจัยที่ท าให้ระบบประเมินความเสี่ยงการปล่อยช่ัวคราวประสบ
ความส าเร็จมี 3 ข้อดังนี้ 

1) ระบบประเมินความเสี่ยงการปล่อยช่ัวคราวที่รวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและมีการประเมินข้อมูลความเสี่ยงตามหลักวิชาการ
และเป็นวิทยาศาสตร์ 

2) มีมาตรการก ากับดูแลหลังการปล่อยช่ัวคราวต้องสอดคล้องกับ
ระดับความเสี่ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการหลบหนีหรือกระท า
ความผิดซ้ าโดยก่อภาระแก่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยน้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้  
ส านักงานศาลยุติธรรมได้ตั้งศูนย์ควบคุมและติดตามการปล่อยตัวช่ัวคราวโดยใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring Center) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ด าเนินการตามโครงการส่งเสริมการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ EM 
ส าหรับตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยช่ัวคราว 
โดยก าหนดให้ศาลที่มีอ านาจสั่งปล่อยช่ัวคราวสามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หรืออุปกรณ์ EM ส าหรับตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการ
ปล่อยช่ัวคราวได้โดยเฉพาะเพื่ อให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ไม่สามารถหา
หลักประกันได้เพียงพอมีโอกาสได้รับการปล่อยช่ัวคราวมากขึ้น อันถือเป็นการ
น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อช่วยเหลือให้
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และลดความเหลื่อมล้ าทาง
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สังคมได้มากขึ้น อีกทั้งช่วยลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจ าก่อนหรือระหว่างการ
พิจารณาคดี โดยศูนย์ควบคุมและติดตามการปล่อยช่ัวคราวโดยใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring Center) เป็นหน่วยงานเฉพาะกิจ
ภายใต้การบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ ส านักส่งเสริม
งานตุลาการโดยห้องควบคุมแห่งนี้ได้ใช้ DigiBird (DB-VWC2 Modular 4K 
Video Wall Processor) ชุดควบคุมวิดีโอวอลล์แบบ Modular ที่รองรับการ
แสดงผลวีดี โอระดับ 4K! กับการท างานบนระบบ Hardware base บน
เทคโนโลยี FPGA หรือ DSP มีความเสถียร โดย DB-VWC2  ยังมาพร้อมกับ 
Dual Control Cards กับระบบการท างานส ารอง เนื่องจากศูนย์ควบคุมและ
ติดตามการปล่อยตัวช่ัวคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic 
Monitoring Center) แห่งนี้จ าเป็นต้องท างาน 24 ช่ัวโมงต่อวัน 7 วันต่อ
สัปดาห์ เพื่อใช้ในการติดตามผู้ต้องหาหรือจ าเลย  

3) มีมาตรการก ากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยช่ัวคราว
โดยศาลที่มีประสิทธิภาพ8 

ข้อเสนอแนะผู้เขียนเห็นว่า เมื่อศาลประเมินความเสี่ยงและสั่งให้ปล่อย
ช่ัวคราวโดยมีมาตรการก ากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยช่ัวคราวโดยศาล 
ตามระดับความเสี่ยงแล้ว ย่อมเป็นการปล่อยช่ัวคราวที่สอดคล้องกับหลักการ
สากลที่ว่า “การปล่อยช่ัวคราวไม่พึงก าหนดเง่ือนไขเกินสมควรแก่เหตุ  หาก
จ าเป็นต้องก าหนดเง่ือนไขต้องก่อภาระแก่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยน้อยที่สุดเท่าที่จะ
ท าได้” ดังนั้นหากมีการก าหนดมาตรการก ากับดูแลที่เหมาะสมแล้ว หากยังมี
การเรียกให้วางหลักประกันด้วย ย่อมท าให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยต้องผ่านขั้นตอน
ที่มากข้ึนคือประเมินความเสี่ยงและอาจต้องท าตามมาตรการต่างๆที่ศาลสั่งเช่น
อุปกรณ์ EM และต้องหาเงินหรือทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันอาจเป็นการ
ก าหนดภาระจนเกินควร มิพักต้องค านึงว่าการให้วางหลักประกันอาจเป็นเหตุที่
ท าให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่อาจได้รับการปล่อยช่ัวคราวเนื่องจากไม่มีเงินหรือ
ทรัพย์สินเพียงพอมาวางเป็นหลักประกันอีกด้วย ดังนั้นเมื่อมีการใช้อุปกรณ์ EM 
ประกอบมาตรการก ากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยช่ัวคราวแล้ว ไม่
                                                           
8 พระราชบัญญัติมาตรการก ากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชัว่คราวโดยศาล พ.ศ. 
2560 
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พึงเรียกหลักประกันอีกเพราะทั้งสองมาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เดียวกัน 
เมื่อใช้พร้อมกันจึงอาจเป็นการซ้ าซ้อนและเป็นการก าหนดเงื่อนไขเกินสมควรแก่
เหตุ อีกทั้งรัฐต้องจัดหาอุปกรณ์ EM ให้นั้นไม่พึงน าไปใช้พร่ าเพรื่อกับคดีใดก็ได้
เพราะจะท าให้สูญเสียทรัพยากรไปโดยใช่เหตุ เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวมีต้นทุน
สูง    ในการจัดซื้อ บ ารุงรักษาและบริหารจัดการ ควรน าอุปกรณ์ EM ใช้กับคดี
ที่มีความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงสูงมากที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะไปกระท า
ความผิดซ้ าหรือท าอันตรายต่อผู้เสียหายหรือพยานเท่าน้ัน   
 

5.  การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Monitoring หรือ EM) 
ร่วมกับการก าหนดเง่ือนไขจ ากัดการเดินทาง 

 
อุปกรณ์ EM สามารถตรวจสอบการเดินทางของผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกสั่ง

ใช้อุปกรณ์ EM ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อป้องปรามการหลบหนีหรือการก่อ
อันตรายประการอื่นได้ในระดับหนึ่ง แต่เพื่อเพิ่มขอบเขตของการตรวจสอบ
ควบคุมและให้เป็นหลักประกันการมีตัวของผู้ต้องหาหรือจ าเลยและความ
ปลอดภัยของผู้เสียหายและสังคมที่มากขึ้น ศาลสามารถใช้ดุลยพินิจก าหนด
เงื่อนไขในการจ ากัดการเดินทางเพิ่มเติมได้  เมื่อศาลก าหนดเงื่อนไขแล้ว ต้องมี
การบันทึกเ ง่ือนไขไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ ใ ช้ควบคุม ซึ่งมีระยะเวลา
ด าเนินการเพิ่มเติมจากกรณีปกติ จึงไม่พึงก าหนดเป็นเงื่อนไขทั่วไปในทุกคดีที่สั่ง
ใช้อุปกรณ์ EM 

เงื่อนไขในการจ ากัดการเดินทางที่อาจก าหนดได้ ดังนี้  
1) เง่ือนไขห้ามออกนอกพื้นที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งหรือหลายจังหวัด       

เมื่อศาลก าหนดพื้นท่ีที่แน่นอนแล้ว  เจ้าหน้าท่ีเทคนิคจะบันทึกข้อมูลดังกล่าวใน
ระบบเพื่อใช้ตรวจสอบการเดินทางต่อไป  

2) เงื่อนไขห้ามเข้าใกล้สถานท่ีที่อาจสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดซ้ า เช่น สถาน
บันเทิง ห้างสรรพสินค้า  

3) เง่ือนไขห้ามผู้ต้องหาหรือจ าเลยออกจากบ้านในช่วงเวลาที่ก าหนด 
ระยะเวลาที่ก าหนดขึ้นกับผู้ต้องหาหรือจ าเลยแต่ละคน แต่ศาลจะก าหนด
เง่ือนไขให้กระทบต่อการด าเนินชีวิตโดยสุจริตของผู้ต้องหาหรือจ าเลยให้น้อย
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ที่สุด เช่น ผู้ต้องหาหรือจ าเลยต้องเรียนหนังสือ หรือมีอาชีพเป็นหลักแหล่ง
ในช่วงกลางวัน แต่อาจมีความเสี่ยงในการกระท าผิดซ้ า หากผู้ต้องหาหรือจ าเลย
ออกจากบ้านช่วงกลางคืน ศาลอาจก าหนดเง่ือนไขห้ามผู้ต้องหาหรือจ าเลยออก
จากบ้านในช่วงกลางคืนก็ได้ 

4) เง่ือนไขห้ามเข้าใกล้บ้านของผู้เสียหายหรือพยาน ศาลพึงก าหนดเง่ือนไขนี้     
เมื่อมีเหตุผลความจ าเป็นตามค าร้องของผู้เสียหาย พยาน หรือเจ้าพนักงานที่
เกี่ยวข้อง แต่ปัจจุบันความพร้อมของอุปกรณ์ EM ในปัจจุบัน ยังไม่อาจ
ตรวจสอบกรณีก าหนดเง่ือนไขห้ามผู้ต้องหาหรือจ าเลยใช้อุปกรณ์ EM เข้าใกล้
ตัวผู้เสียหายหรือพยานได้ เพราะต้องติดตั้งอุปกรณ์อีกชุดไว้ที่ตัวผู้เสียหายหรือ
พยานด้วย  

ระยะเวลาในการก าหนดเง่ือนไขตาม 1 ถึง 4 ไม่จ าต้องก าหนดตลอด
ระยะเวลาที่ได้รับการปล่อยช่ัวคราว แต่ควรมีการทบทวนความจ าเป็นและ
ประสิทธิภาพในการบังคับตามเง่ือนไขเป็นระยะตามที่ศาลเห็นสมควร 

 
6.  การอุทธรณ์เกี่ยวกับการสั่งใช้อุปกรณ์ EM 

 
ในกรณีที่ศาลสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว  ผู้ร้องขอมีสิทธิยื่นค าร้อง

อุทธรณ์ค าสั่งนั้นได้9 อุทธรณ์ได้เฉพาะค าสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราวเท่านั้น 
แต่หากศาลไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ EM ตามที่มีค าขอ โดยล าพังไม่ใช่ค าสั่งไม่
อนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว ผู้เขียนเห็นว่า ผู้ร้องขอไม่มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ค าสั่งไม่
อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ EM เว้นแต่ศาลสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราวด้วย ผู้ขอ
ประกันจึงจะมีสิทธิอุทธรณ์ได้  

โดยความปรากฏต่อมา หรือเนื่องจากกลฉ้อฉลหรือผิดหลงปรากฏว่าสัญญา
ประกันต่ าไปหรือหลักประกันไม่เพียงพอ หรือเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ไม่เหมาะสมให้
เจ้าพนักงานหรือศาลมีอ านาจสั่งเปลี่ยนสัญญาประกันให้จ านวนเงินสูงขึ้น หรือ
เรียกหลักประกันเพิ่ม หรือให้ดีกว่าเดิม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ให้
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ภายหลังที่มีค าสั่งปล่อยช่ัวคราวแล้ว  หากพฤติการณ์

                                                           
9 ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาอาญา มาตรา 119 ทว ิ
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แห่งคดีเปลี่ยนแปลงไปให้เจ้าพนักงานหรือศาลมีอ านาจสั่งลดหลักประกันได้
ตามที่เห็นสมควร10 

กรณีที่ศาลสั่งใช้อุปกรณ์ EM แต่ผู้เกี่ยวข้อง เช่นพนักงานอัยการ พนักงาน
สอบสวนหรือผู้เสียหาย ไม่เห็นด้วยคงสามารถเสนอข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อศาล
เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าสั่งได้       

กรณีผู้ต้องหาหรือจ าเลยขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการใช้อุปกรณ์  EM ที่ศาล
ก าหนดแต่ศาลไม่อนุญาต หรือศาลมีค าสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขเอง ไม่
สามารถอุทธรณ์ได้เพราะไม่ใช่ค าสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว 

 
7.  แนวทางการก าหนดโทษผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ศาลสั่งใช้อุปกรณ์ EM 

ในการปล่อยชั่วคราว 
 

ศาลค านึงถึงข้อเท็จจริงว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยเคยถูกจ ากัดเสรีภาพด้วย
อุปกรณ์ EM เพื่อก าหนดโทษที่จะลงให้น้อยกว่ากรณีปกติได้หรือไม่ ประเทศ
ไทยโทษจ าคุกให้เริ่มแต่วันมีค าพิพากษาแต่ถ้าผู้ต้องค าพิพากษาถูกคุมขังก่อน
ศาลพิพากษา ให้หักจ านวนวันที่ถูกคุมขังออกจากระยะเวลาจ าคุกตามค า
พิพากษา เว้นแต่ค าพิพากษานั้นจะกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น11 หักเฉพาะระยะเวลา
คุมขังก่อนหรือระหว่างพิจารณาออกจากโทษปรับและโทษจ าคุกที่ก าหนด
เท่านั้น  

ข้อเสนอแนะผู้เขียนเห็นว่า แม้ศาลไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องน า
ระยะเวลาที่ใช้อุปกรณ์ EM มาหักออกจากระยะเวลาจ าคุกตามค าพิพากษาได้  
แต่ในการวางโทษที่จะลงไม่ว่าจะเป็นโทษจ าคุก  โทษปรับ หรือเง่ือนไขคุม
ประพฤติ  ศาลสามารถค านึงถึงระยะเวลาที่จ าเลยถูกสั่งใช้อุปกรณ์  EM ใน
ระหว่างได้รับการปล่อยช่ัวคราวก่อนการพิพากษาเพื่อก าหนดโทษแต่ละ
ประเภทให้เหมาะสมและไม่เกินสัดส่วนได้เช่นเดียวกัน และไม่ใช่เรื่องที่ขัดต่อ
กฎหมายแต่อย่างใด การที่ศาลสั่งใช้อุปกรณ์ EM กับผู้ต้องหาหรือจ าเลยคนใด
แล้วในช้ันก่อนการพิพากษาแล้วผู้ต้องหาหรือจ าเลยคนนั้นปฏิบัติตามเง่ือนไขที่
                                                           
10 ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 115 
11 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 22 วรรคแรก 
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ก าหนดอย่างเคร่งครัดก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยคนดังกล่าว 
จะเหมาะสมที่จะถูกลงโทษด้วยวิธีการคุมประพฤติโดยก าหนดเง่ือนไขอุปกรณ์ 
EM ด้วย เพราะโทษที่จะลงแก่จ าเลยควรเป็นเท่าใดนั้นต้องพิจารณาจากความ
ร้ายแรงของความผิดเป็นส าคัญ ทั้งเง่ือนไขของอุปกรณ์ EM ที่ก าหนดในแต่ละ
ขั้นตอนของกระบวนพิจารณามีสภาพและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน 
 
8.  การพิจารณาสั่งค าร้องขอปล่อยชั่วคราวกรณีมีการแสดงความประสงค์

ขอใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์ในคดีที่มีอัตราโทษแตกต่างกัน 
 

8.1  คดีที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี  
  ศาลอาจปล่อยช่ัวคราวได้ โดยไม่ต้องมีสัญญาประกัน  รวมทั้ ง

หลักประกัน ดังนั้น ศาลอาจสั่งปล่อยช่ัวคราว โดยให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยสาบาน
หรือปฏิญาณตนว่าจะมาตามนัดหรือหมายเรียก12 แต่ทั้งนี้ หากศาลเห็นว่ามี
ความเสี่ยงที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน 
หรือก่ออันตรายประการอื่น สามารถให้ท าสัญญาประกัน และให้ใช้ EM ได้ หรือ
อาจให้ท าสัญญาประกันและให้วางหลักประกัน โดยอาจลดหลักประกันเหลือ 
ไม่เกิน 1 ใน 5 หรือ ร้อยละ 20 ของหลักเกณฑ์ประกัน หรือศาลอาจไม่อนุญาต
ให้ปล่อยช่ัวคราว และสั่งขังผู้ต้องหาหรือจ าเลย (การสั่งปล่อยตัวช่ัวคราวเป็น
ดุลยพินิจของศาลที่จะพิจารณา) 

8.2  คดีที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเกิน 5 ปีขึ้นไป  
  คดีมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเกิน 5 ปีขึ้นไป ผู้ที่ถูกปล่อยช่ัวคราวต้องมี         

สัญญาประกันและจะมีหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้13 ดังนั้น ศาลจะสั่งปล่อย
ช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้จะต้องให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยท าสัญญาประกัน 
แต่ในทางปฏิบัติแล้วศาลจะให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยวางหลักประกันด้วย  กรณี
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยวางหลักประกันและท าสัญญาประกันตามหลักเกณฑป์ระกนั
ที่ศาลก าหนดแล้ว ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ EM  

                                                           
12 ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา  มาตรา 111 
13 ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา  มาตรา 110 วรรคแรก 
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 กรณีที่หลักประกันไม่เพียงพอ ศาลอาจสั่งให้ใช้ EM ได้ และอาจลด
หลักประกันเหลือไม่เกิน 1 ใน 5 หรือร้อยละ 20 ของหลักเกณฑ์ประกันโดยไม่
ต้องลดวงเงินในสัญญาประกัน (หากภายหลังศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวช่ัวคราว
แล้ว ผู้ต้องหาหรือจ าเลยหลบหนีหรือผิดสัญญาประกัน ศาลย่อมออกหมายจับ
ผู้ต้องหาหรือจ าเลย และปรับนายประกันตามสัญญาประกันมีผลให้นายประกัน
ต้องรับผิดตามสัญญาประกัน) 

 กรณีผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีพฤติกรรมหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับ
พยานหลักฐาน หรือก่ออันตรายประการอื่น ศาลอาจไม่อนุญาตให้ปล่อย
ช่ัวคราวก็ได้  

8.3  คดีที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเกิน 10 ปี  
  คดีที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเกิน  10 ปี ศาลต้องถามพนักงาน

สอบสวน พนักงานอัยการหรือโจทก์ว่าจะคัดค้านการปล่อยช่ัวคราวประการใด
หรือไม่14 ส่วนการอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ EM หรือไม่ นั้น เป็นดุลยพินิจของศาล  
ไม่จ าต้องสอบถามพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือโจทก์แต่ประการใด 

 
9.  กรณีศาลไม่อาจมีค าสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
9.1  ที่พักอาศัยของผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีสัญญาณที่รับรองระบบ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ EM และเจ้าของที่พักอาศัยของผู้ต้องหา
หรือจ าเลยไม่ยินยอมให้ติดอุปกรณ์เสริม 

9.2  ผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้รับการแจ้งสิทธิแล้วผู้ต้องหาหรือจ าเลย          
ไม่ประสงค์ติดอุปกรณ์ EM 

9.3  อาชีพและถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้ต้องหาหรือจ าเลย มีสภาพไม่เหมาะสม
ในการใช้อุปกรณ์ EM เช่น ผู้ต้องหาหรือจ าเลยเป็นชาวประมงซึ่งไม่มีที่อยู่เป็น
หลักแหล่งและต้องเดินทางออกทะเลตลอดเวลา กรณีที่มีเหตุให้ศาลไม่อาจมีค าสั่ง
อนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราวโดยใช้อุปกรณ์ EM ได้ ศาลสามารถด าเนินการปล่อย
ช่ัวคราวตามแนวปฏิบัติเดิมของศาลได้ (ให้ท าสัญญาประกันและให้วางหลักประกัน) 

                                                           
14 ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา  มาตรา 109 
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 ผู้ต้องหาหรือจ าเลยแสดงความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการใช้
อุปกรณ์ EM เช่น กรณีผู้ต้องหาหรือจ าเลยเจ็บป่วยอย่างร้ายแรง หรือประสบ
อุบัติเหตุอย่างร้ายแรงโดยมีความเห็นทางการแพทย์ว่ามีความจ าเป็นที่จะต้อง
ปิดระบบหรือปลดอุปกรณ์ EM ช่ัวคราว เพื่อการรักษาผู้ต้องหาหรือจ าเลย
ตลอดจนผู้ประกันสามารถแสดงความประสงค์ต่อศาลที่อนุญาตให้ปล่อย
ช่ัวคราวโดยใช้อุปกรณ์ EM ได้ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องอาจแสดงความประสงค์
ขอให้เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการใช้อุปกรณ์ EM ได้ เช่น กรณีผู้ต้องหาหรือจ าเลย
มีพฤติการณ์จะหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือ ไปก่อให้เกิด
อันตรายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่น กรณีผู้ต้องหาหรือจ าเลยซึ่งได้รับ
การปล่อยช่ัวคราวโดยใช้อุปกรณ์ EM มาแสดงความประสงค์ขอปล่อยช่ัวคราว 
โดยท าสัญญาประกันและน าหลักประกันมาวางต่อศาลและแสดงความประสงค์
ขอปิดระบบและปลดอุปกรณ์ EM ถ้าหลักประกันน่าเช่ือถือและเป็นไปตาม
เกณฑ์ประกันศาลอาจสั่งให้ปิดระบบและปลดอุปกรณ์ EM ถาวรได้ รวมทั้งกรณี
ที่ศาลพิพากษาลงโทษจ าคุกจ าเลยและจ าเลยไม่ยื่นอุทธรณ์ภายในก าหนด ศาล
สามารถให้ปิดระบบและปลดอุปกรณ์ EM ถาวรได้  

 ผู้ต้องหาหรือจ าเลยผิดเง่ือนไขท่ีไม่ใช่การท าลายอุปกรณ์ เช่น ผู้ต้องหา
หรือจ าเลยกระท าการดังต่อไปนี้ เช่น เข้าไปยังเขตพื้นท่ีไม่มีสัญญาณ  เคลื่อนที่
ออกนอกเส้นทางที่ก าหนด เข้าใกล้เขตพื้นที่ที่ก าหนด ออกนอกพื้นที่ที่ก าหนด 
เข้าเขตพื้นที่ที่ก าหนด แนวทางการพิจารณาสั่งเป็นดุลยพินิจของศาลที่จะสั่ง
ตามเห็นสมควร ศาลอาจสั่งสอบในวันนัด หรือให้หมายเรียกมาสอบถาม หรือ
เพิกถอนคาสั่งอนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราวและมีค าสั่งให้ขังผู้ต้องหาหรือจ าเลย หรือ
ศาลอาจสั่งเพิ่มเง่ือนไขการใช้อุปกรณ์ EM ได้หรือศาลอาจสั่งออกหมายจับได้ 

  
10.  กรณีใช้อุปกรณ์ EM กับหลกัประกันแล้วผู้ประกันขอส่งตัวผู้ต้องหาหรือ

จ าเลยคืนหรือขอเปลี่ยนหลักประกัน 
 

10.1  ขอส่งตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยคืน และผู้ประกันขอถอนหลักประกัน
คืนนั้น ศาลอาจให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยหาหลักประกันใหม่หรือใช้อุปกรณ์ EM 
ร่วมกับการปล่อยช่ัวคราว 
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10.2  ขอเปลี่ยนหลักประกัน ผู้ประกันขอเปลี่ยนหลักประกันที่มีมูลค่า    
ไม่น้อยกว่าหลักประกันเดิม หรือกรณีหลักทรัพย์ที่เสนอขอเปลี่ยนน้อยกว่า
หลักประกันเดิม ผู้ประกันอาจแสดงความประสงค์ขอปล่อยช่ัวคราวโดยใช้
อุปกรณ์ EM รวมหลักประกันที่น้อยกว่าหลักประกันเดิมได้ โดยแนวทางการ
พิจารณาของศาลนั้นเป็นดุลยพินิจของศาลที่จะพิจารณาสั่งตามที่เห็นสมควร 

 
11.  แนวทางการพิจารณาสั่งของศาลเมื่อเกิดกรณีการกระท าผิดเงื่อนไข

หรือค าสั่งศาลในการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์ EM 
 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก าหนดไวด้ังนี้ 

กรณีผู้ต้องหาหรือจ าเลยกระท าการผิดเง่ือนไขหรือค าสั่งศาลในการติด
อุปกรณ์ EM เพื่อใช้ในการปล่อยช่ัวคราว มีการทุบ ตัด ถอด ท าลายหรือท าให้
อุปกรณ์ EM ใช้การไม่ได ้ไม่ว่าโดยวิธีใด ให้สันนิษฐานว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยนั้น
หนีหรือจะหลบหนี15 

เมื่อศาลได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่  ศาลอาจสั่งออกหมายจับผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยที่ทุบ ตัด ถอด ท าลาย หรือท าให้อุปกรณ์ EM ใช้การไม่ได้  

กรณีผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ติดอุปกรณ์ EM มีการเข้าไปในพื้นที่ศาลห้ามเข้า 
หรือเข้าใกล้เขตพื้นที่ศาลสั่งห้ามเข้า การออกนอกพื้นที่ที่ศาลก าหนด การไม่
ชาร์จแบตเตอร์รี่อุปกรณ์ EM ใช้ความเร็วเกินกว่าที่ศาลก าหนด หรือออกนอก
เส้นทางที่ศาลก าหนด เมื่อศาลได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่  ศาลสั่งออก
หมายเรียก16 หากผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มา ศาลอาจสั่งออกหมายจับหากศาล
เห็นว่ามีเหตุให้ออกหมายจับได้17  
 
 
 
 
                                                           
15 ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา  มาตรา 117 วรรคสอง 
16 ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา  มาตรา 52 วรรคแรก   
17 ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา  มาตรา 66 (2) วรรคสอง 
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12.  บทสรุป 
 

การปล่อยช่ัวคราวโดยใช้ระบบประเมินความเสี่ยงอาศัยข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ แบบทดสอบและการวิเคราะห์ประเมินผลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring หรือ อุปกรณ์ EM) ที่สามารถ
ใช้ตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทางของผู้ต้องหาหรือจ าเลย ทั้งนี้  เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการป้องกันการหลบหนีหรือกระท าความผิดซ้ าของผู้ต้ องหา
หรือจ าเลย ความเสี่ยงหรือโอกาสที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะหลบหนีไม่มาศาลตาม
นัดหรือไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นในระหว่างปล่อยช่ัวคราวย่อมลดลง การ
พิจารณาหลักประกันของศาลควรลดลงเช่นเดียวกัน หรือศาลอาจใช้ดุลยพินิจ
ปล่อยชั่วคราวโดยไม่จ าเป็นต้องมีหลักประกันก็ได้ และแก้ไขปัญหาความเหลื่อม
ล้ าในสังคม ปัญหาความยากจนของผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีเงินประกันตัวท าให้
คนยากจนถูกควบคุมตัวเกือบทุกกรณี และเสียโอกาสได้รับการปล่อยช่ัวคราว  
ทั้งปริมาณผู้ต้องขังหรือผู้ต้องโทษในเรือนจ ามีปริมาณมากจนเกิดความแออัด 
รวมทั้งมาตรการก ากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยช่ัวคราวโดยศาล 
เอื้อให้ศาลอ านวย ความยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรม  เสมอภาคและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นสอดคล้องกับหลักการสากลที่ว่า “การปล่อยช่ัวคราวไม่พึง
ก าหนดเง่ือนไขเกินสมควรแก่เหตุ หากจ าเป็นต้องก าหนดเง่ือนไขต้องก่อภาระ
แก่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้”  



วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ 
ปีที่ 3 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) 

34 

บรรณานุกรม 
 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ประมวลกฎหมายอาญา 
พระราชบัญญัติมาตรการก ากับและติดตาม จับกุมผู้หลบหนี การปล่อยตัวช่ัวคราว

โดยศาล พ.ศ. 2560 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทยพุทธศักราช 2560 



วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ 
ปีที่ 3 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) 35 

บทวิเคราะห์จากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
กรณีอายุของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

Analysis Supreme Administrative Court's judgment  
Case The property of President in Rajabhat University 

 
ธนธร  ทาค าฟู* 

ส่วนการเจา้หน้าท่ี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
333 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ต าบลท่าสุด อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 

Thanathorn Thakhamfoo 
Personel Office , Mae Fah Luang  University 

333 moo. 1 Paholyothin Rd., Ta sood Muang District Chiang Rai 
Province 57100 

เมลต์ิดต่อ: thanathorn.tha@mfu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏคือสถาบันอุดมศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
จัดตั้งมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งเดิม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันการศึกษาในการถ่ายทอดความรู้ในแขนงด้าน
การผลิตครูสู่สังคม จวบจนมีการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ ด้วยการมีกฎหมาย
การศึกษาแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ.2542 ก าหนดไว้ว่าให้สถานศึกษาของรัฐที่จัด
การศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งใน
ขณะนั้นมีสถานภาพเป็นสถาบันราชภัฏถูกยกระดับขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย โดยมี
การประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ในล าดับต่อมา 
กลุ่มสถาบันราชภัฏในขณะนั้นทั้ง 41 แห่งจึงมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยตั้งแต่นั้นมา 

ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ อธิการบดี ซึ่งเป็นต าแหน่ง
ที่มีอ านาจบริหารงานของมหาวิทยาลัย ภายใต้หลักกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
                                                           
* นิติกร ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
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ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และอยู่ภายใต้การก ากับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ     
แต่ละแห่งนั้น การได้มาซึ่งต าแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏตั้งแต่เริ่ม
จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ไม่เคยมีปัญหาในการตีความด้าน
คุณสมบัติเรื่องอายุของผู้จะด ารงต าแหน่งอธิการบดี ดังจะเห็นได้ว่าได้มีการสรรหา 
เสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อเนื่องเรื่อยมาด้วยความเรียบร้อย จนกระทั่งศาล
ปกครองสูงสุดได้วางหลักไว้ในค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ 651/2561 โดย
ให้เพิกถอนการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเนื่องจากเป็นผู้
มีอายุเกินกว่า 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งโดยหลักแล้วค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
จะผูกพันเฉพาะคู่ความในคดี แต่จากค าพิพากษาในเรื่องนี้ศาลปกครองสูงสุดได้
วินิจฉัยไว้คล้ายกับจะให้เป็นแนวบรรทัดฐานว่าต่อไปในการสรรหาบุคคลมา
ด ารงต าแหน่งอธิการบดีนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งจะต้องค านึงถึง
คุณสมบัติว่าบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี
เท่านั้น การพิพากษาออกมาเช่นนี้ย่อมมีผลกระทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่ง
อื่น ๆ อีก 30 กว่าแห่ง เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฎทุกแห่งล้วนอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เช่นเดียวกัน การวางหลักการ
ไว้ว่าผู้บังคับบัญชาสูงสุดจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีจะมีผลอย่างไร เพราะที่ผ่าน
มามหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่งก็มีการสรรหา และเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
แล้ว อธิการบดีบางรายก็บริหารงานของมหาวิทยาลัยด้วยความเรียบร้อยจน
ครบวาระการด ารงต าแหน่งไปแล้ว บางแห่งก็อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตาม
วาระอยู่ การท าค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเช่นนี้ย่อมสร้างความ
สั่นคลอนให้อธิการบดีที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี อย่างแน่นอน 

การออกมาพิพากษาเพิกถอนการสรรหาแต่งตั้งอธิการบดีที่มีอายุเกิน 60 ปี
บริบูรณ์ ที่เกิดขึ้นในค าพิพากษาคดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หาก
มองในรูปแบบของศาลปกครองเป็นที่พึ่งในการควบคุมการใช้กฎหมายอย่าง
ยุติธรรมแล้ว กรณีนี้เราจะถือว่าเป็นการวางหลักกฎหมายเพื่อความยุติธรรม
หรือถูกต้องตามที่ควรจะเป็นแล้วหรือไม่ หรือในคดีนี้ศาลได้พิพากษาไปตามพื้น
ฐานข้อมูลและหลักกฎหมายเป็นรายคดีด้วยเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีสู้คดีอย่างไมเ่ตม็ที่
ในเชิงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างแท้จริง ประเด็นนี้ยังเป็นค าถามที่
ต้องการค าตอบของประชากรชาวราชภัฏที่สั งกัดทั่ วประเทศเพราะ
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ผู้บังคับบัญชาคนใดที่จะมาบริหารมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องส าคัญ และการที่ศาล
ปกครองวินิจฉัยไปเช่นนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เรื่องนี้บุคลากรในแวดวง
การศึกษาจึงพึงศึกษาวิเคราะห์ 

 
ค าส าคัญ: อธิการบดี, การพ้นจากต าแหน่ง, มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

Abstract 
 

Rajabhat University is a higher education institution as a juristic 
person under the law on university establishment. According to the 
Rajabhat University Act BE 2547, which was formerly Rajabhat 
University. It is an educational institution which transfers knowledge 
in the field of teacher production to society. Until the reform of 
education. With the national law of education in 1999. The 
educational institution of the state where the degree is organized is 
a juristic person. The result is Rajabhat University. At that time, the 
status of Rajabhat Institute was elevated to a university. The 
Rajabhat Institute Act BE 2547 was promulgated in the following 
order. At that time, 41 of them had a university status. 

The highest commander of the Rajabhat University is the 
President, who holds the university's authority. Under the laws, rules 
and regulations, and under the supervision of the Council of 
Rajabhat Universities. Acquired the rector of Rajabhat University 
since its inception in 2004. There is no problem in interpreting the 
age qualification of the rector. Continuing with the order. Until the 
Supreme Administrative Court laid down the principle in the 
Supreme Administrative Court's judgment No. 651/2561, the 
appointment of the President of Kanchanaburi Rajabhat University 
should be revoked as it is over 60 years old, even if it is a judgment 
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in force only in the case.  But the main thing that the Supreme 
Administrative Court has ruled that the person who will be 
appointed as the rector must be not older than 60 years will have 
impact on the other 3 0  Rajabhat universities because all Rajabhat 
universities under the statute. In the same way, how long does it 
take for a superintendent to be shy of up to 6 0  years? Because of                   
the past, many Rajabhat Universities are recruiting. Some of the 
presidents have managed the university until the end of their term. 
Some are in the process of performing their duties. The verdict of 
the Supreme Administrative Court is such a shame that the 
President is over 60 years old. 

The judge dismissed the nomination of the rector over the age of 60 
years that occurred in the judgment of the case of Kanchanaburi 
Rajabhat University. If viewed in the form of a court of law, it 
depends on the control of the law. In this case, we will consider the 
legal basis for justice or as it should be. In this case, the court judges 
on the basis of information and the law as a case, because the 
defendant sued the case. Not fully factual and legal. This issue is 
also a question that needs to be answered. The population of the 
Rajabhat nation. It is important for any supervisor to come to the 
university. And the court ruled it so lawful ? In this case, the 
personnel in the educational field should analyze. 

 
Keywords: President, Retirement, Rajabhat Universit 
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1.  บทน า 
 

การศึกษาในรูปแบบโรงเรียนของประเทศไทยนั้น อาจกล่าวได้ว่าเริ่มเกิดขึ้น
อย่างเป็นทางการในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ห้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมา อนึ่ง แต่ประวัติความเป็นมาของ
การศึกษาของไทยที่สามารถค้นคว้าได้ก่อนหน้านั้นก็สามารถค้นคว้าได้ตาม
หลักฐานที่มีอยู่โดยอาศัยหลักฐานแวดล้อมจากพงศาวดารหลายฉบับ  

การศึ กษาขั้ นอุ ดมศึ กษาของประ เทศไทย เริ่ มตั้ ง แต่ รั ชสมั ยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีทั้งโรงเรียนแพทย์ โรงเรียน
กฎหมาย  และโรงเรียนส าหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน ซึ่งต่อมาในรัช
สมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการสถาปนามหาวิทยาลยั
แห่งแรกของประเทศไทย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งต่อมา แต่มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นมานั้น อยู่
ภายใต้การปกครองของหลายกระทรวง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น ซึ่ง
ท าให้ยากแก่การบริหารจัดการ ดังนั้น เมื่อปี พ.ศ. 2502 จึงได้มีการตรา
พระราชบัญญัติให้มี การโอนมหาวิทยาลัยต่างๆ มาสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี
เพื่อความสะดวกทั้งด้านวิชาการและการบริหารงาน 

ต่อมาปี พ.ศ. 2514 สภาการศึกษาแห่งชาติร่วมกับที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยได้เสนอต่อจอมพลถนอม กิตติขจร หัวหน้าคณะปฏิวัติว่า 
มหาวิทยาลัยควรมีอิสระในการปกครองตนเอง  มีเสรีภาพทางวิชาการ จึงควร
แยกมหาวิทยาลัยให้เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐบาล หรือตั้งทบวงอิสระใน
สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยต่างๆ  

ดังนั้น จึงมีประกาศคณะปฏิวัติ เมื่อวันที่  29 กันยายน พ.ศ. 2515 ให้
สถาปนา “ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ” ขึ้น โดยมีรัฐมนตรีเป็นผู้ก ากับดูแล ซึ่งปี
พ.ศ. 2520 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนช่ือ “ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ” เป็น 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8F%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%88%E0%B8%A3
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“ทบวงมหาวิทยาลัย” และยกฐานะเป็นทบวงอิสระไม่อยู่ ในสังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ บริหารงาน1 

ในเมื่อปี พ.ศ. 2546 มีประกาศพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ท าให้ “ทบวงมหาวิทยาลัย” เปลี่ยนเป็น 
“ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”2 
 

2.  การเป็นสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

การอุดมศึกษาของไทยได้มีพัฒนาการมาเป็นล าดับ นับตั้งแต่การจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศ  คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในปี 
พ.ศ. 2459 ยุคของการศึกษาของไทยเปลี่ยนผ่านยุคสมัยมาโดยตลอด จน
ประเทศไทยได้มีกฎหมายการศึกษาแห่ งชาติตามที่ รั ฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 ก าหนดไว้ โดยมีสาระส าคัญ คือรัฐต้องจัด 
การศึกษาอบรม และสนับสนุนให้จัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม 
จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝัง
จิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปะวิทยาการ
ต่าง ๆ เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ 
พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
รวมทั้ง  ในการจัดการศึกษาของรัฐให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเอกชนตามที่กฎหมายบัญญัติจึงเป็นที่มาของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

ส าหรับอุดมศึกษาไทยในกฎหมายการศึกษาแห่งชาติได้มีจุดมุ่งหมายให้
สถาบันอุดมศึกษามีทั้งเอกภาพ ประสิทธิภาพ และคุณภาพ เช่น การหลอมรวม
                                                           
1 ลิขิต  ธีรเวคิน, วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ : 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์), 2535, หน้า 13. 
2 วิจิตร  ศรีสอ้าน, หลักการอุดมศึกษา, (กรุงเทพ : ส านักพิมพ์วัฒนาพาณิชย์ จ ากัด), 2518,  
หน้า 3. 
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เชิงโครงสร้างของสถาบันอุดมศึกษาที่กระจายอยู่หลายสังกัดให้มาอยู่ภายใต้
กระทรวงเดียวกัน คือ กระทรวงศึกษาธิการ การสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา
ปฏิรูประบบการบริหารเป็นสถาบันในก ากับเพื่อให้มีอิสระในการด าเนินงาน    
ไม่ติดอยู่กับระบบราชการการปฏิรูปวิธีการจัดสรรงบประมาณให้มีความ
คล่องตัวในรูปของเงินอุดหนุนทั่วไป ควบคู่ไปกับการตรวจสอบ ตลอดจนการวาง
กลไกประกันคุณภาพด้วย 

การที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดให้สถานศึกษาของรัฐ     
ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏก็เป็น
สถานศึกษาหนึ่งที่มีกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นนิติบุคคลท า
หน้าท่ีผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตามที่กฎหมายก าหนดไว้โดยพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
40 แห่ง แยกตามภูมิภาคต่าง ๆ กระจายกันไปทั่วประเทศ 

จากกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยในคดีที่มีผู้ฟ้องคดีสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรีต่อการสรรหาและมีมติเห็นชอบให้เสนอรายช่ืออธิการบดีที่มี
อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ในค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ 651/2561 ว่าไม่
ชอบด้วยกฎหมายเพราะผู้จะเป็นอธิการบดีจะต้องมีอายุไม่ เกิน 60 ปี            
ตามรายละเอียดที่ว่า “พระราชบัญญัติ (พระราชบัญญัติ) มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2547 มิได้บัญญัติไว้ว่า บุคคลที่
ไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
บริหารในต าแหน่งอธิการบดีจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับอายุของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเช่นใด และใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ .2547     
ก็ไม่ได้มีบทบัญญัติในประเด็นคุณสมบัติเรื่องอายุเอาไว้อย่างชัดแจ้งเช่นกัน 
ดังนั้น กรณีจึงต้องพิจารณาจาก พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ        
พ.ศ. 2494 ซึ่งตามมาตรา 4 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอยู่ ใน
ความหมายของข้าราชการพลเรือน จึงอยู่ในบังคับของ พระราชบัญญัติดังกล่าว
เช่นเดียวกัน ซึ่งมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ
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ข้าราชการ พ.ศ. 2494 บัญญัติหลักเกณฑ์ในเรื่องอายุว่า ข้าราชการซึ่งมีอายุ
ครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นอันพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการ
ผู้นั้นมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ด้วยเหตุนี้จึงถือว่าคุณสมบัติในเรื่องอายุเป็น
คุณสมบัติที่ต้องน ามาปรับใช้เช่นเดียวกันแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีทั้งที่มาจากผู้ที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือผู้ที่
ไมได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หากมีกรณีที่จะต้องยกเว้น
คุณสมบัติในเรื่องอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์เอาไว้ กฎหมายก็จะต้องมีบทบัญญัติ
ยกเว้นเอาไว้อย่างแจ้งชัด เพราะเป็นข้อยกเว้นจากหลักทั่วไป ดังเช่น กรณีที่
ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาให้บุคคลรับราชการต่อไปจนถึงสิ้น
ปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ได้ ในกรณีที่เป็นการด ารงต าแหน่ง
หรื อปฏิบั ติ หน้ าที่ ต าแหน่ ง วิ ชาการตามมาตรา  19 ว รรคหนึ่ ง  แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
อีกทั้งมาตรา 19 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติดังกล่าวยังบัญญัติไว้อย่างแจ้ง
ชัดว่าในกรณีที่มีการต่อเวลาราชการตามวรรคหนึ่งนี้ ข้าราชการ พลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาจะด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งประเภท
ผู้บริหารตามมาตรา 18 (ข) และงานบริหารอื่นตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดมิได้” 

ศาลปกครองสูงสุดสรุปในตอนจบไว้ว่าจากบทบัญญัติต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น 
เห็นได้ว่าคุณสมบัติเรื่องอายุที่ต้องไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์นั้น เป็นคุณสมบัติที่ผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี (รวมถึงรักษาราชการแทนอธิการบดี) 
จ าเป็นต้องมีคุณสมบัติดังกล่าวการแปลความในทางที่ว่า เมื่อบุคคลที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผู้ที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยย่อมสามารถมีอายุ
เกินกว่า 60 ปี บริบูรณ์ได้ จึงเป็นการแปลความที่ขัดแย้งกับบทบัญญัติของ
กฎหมายที่กล่าวข้างต้น และพิพากษาเพิกถอนการแต่งตั้งอธิการบดี  

การพิพากษาออกมาเช่นนี้ย่อมท าให้เกิดปัญหาในวงกว้างกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏแห่งอื่นที่อยู่ระหว่างการสรรหาอธิการบดี หรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีที่อยู่ในวาระการด ารงต าแหน่งท่ีมีอายุเกินกว่า 60 ปีแล้ว เพราะตั้งแต่
ปี 2547 เป็นต้นมา แนวปฏิบัติที่สภามหาวิทยาลัยทุกแห่งออกเป็นข้อบังคับ     
ไม่มีที่ไหนเลยที่ออกข้อบังคับจ ากัดคุณสมบัติอธิการบดีว่าอายุต้องไม่เกิน 60 ปี  
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ดังนั้น ผู้เขียนจึงต้องการน าเสนอปัญหาเกี่ยวกับการตีความคุณสมบัติใน
ด้านอายุของบุคคลที่จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งเป็นอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ว่าแท้จริงแล้วกฎหมายมีเจตนารมณ์ที่จะก าหนดอายุของ
อธิการบดีไว้แค่ไม่เกิน 60 ปี หรือไม่ 
 

3.  แนวคิดของการได้มาซ่ึงต าแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการจัดตั้ งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กฎหมายได้
ก าหนดถึงการมีส่วนร่วม ในกระบวนการที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ได้เสีย
โดยตรง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้บัญญัติถึง
กระบวนการตามกฎหมายที่บังคับว่ามหาวิทยาลัยจะต้องค านึงถึงบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัยไว้ในกระบวนการสรรหาอธิการบดี ซึ่งใน
มาตรา 28 ของกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏก็ได้ก าหนดกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับการได้มาซึ่งต าแหน่งอธิการบดีว่าจะต้องค านึงถึงการยอมรับนับถือของ
บุคคลในท้องถิ่นด้วย 

ส าหรับคุณสมบัติของอธิการบดีนั้นก็ก าหนดไว้เฉพาะเพียงว่าต้องส าเร็จ
การศึกษาในระดับไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีและเคยสอนหรือบริหารงานมาแลว้ไมต่่ า
กว่าห้าปีเท่านั้น ไม่ได้มีการระบุไปถึงคุณสมบัติด้านอายุแต่อย่างใด โดย
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา และคุณสมบัติของอธิการบดี ก็ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งจะประกาศก าหนด โดยจะต้องกระท า
โดยวิธีการสรรหา โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่ได้ก าหนดไว้ว่า
การสรรหาจะกระท าโดยวิธีการใด ซึ่งโดยปกติแล้วการสรรหามีหลายรูปแบบ 
โดยอาจกระท าได้โดยการคัดเลือกหรือเลือกตั้งก็ได้ ซึ่งรูปแบบที่นิยมในการสรร
หาอธิการบดีในมหาวิทยาลัยของไทยจะเป็นรูปแบบของการพิจารณาเลือกผู้ที่
สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีโดยคณะกรรมการชุดหนึ่งซึ่งอาจได้แก่
คณะกรรมการสรรหาหรือสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น ส าหรับการเลือกตั้งนั้น
ปรากฏในการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งตลาดวิชาที่สามารถรับนักศึกษาได้อย่างไม่
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จ ากัด และมีเขตพื้นที่ ในการให้บริการทางการศึกษาอย่างไม่จ ากัดโดยเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีลักษณะเฉพาะ ดังนั้น การสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีของมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่ใช้รูปแบบของการเลือกตั้งโดยให้
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค าแหงมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วย
จึงมีความเหมาะสมกับการด าเนินการ ของมหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นถึงความ
เสมอภาคของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่  

เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 แล้วพบว่า
กฎหมายได้ก าหนดไว้อย่างกว้างๆ ว่าในการได้มาซึ่งต าแหน่งอธิการบดีนั้น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งใดจะใช้รูปแบบใดก็ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง
ออกเป็นข้อบังคับของตนซึ่งกรณีนี้ถือว่ามีเหมาะสม เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ทั้ง 40 แห่ง มีความแตกต่างกัน การที่กฎหมายเปิดกว้างให้มหาวิทยาลัยไป
ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการได้มาซึ่งต าแหน่งอธิการบดีตามความเหมาะสมและ
บริบทของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง จึงเป็นการบัญญัติที่สอดคล้องกับความเป็น
อิสระของมหาวิทยาลัยที่มีความแตกต่างกัน 
 

4.  การวิเคราะห์คุณสมบัติของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ได้ก าหนดไว้ว่าใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีอธิการบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและ
รับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งที่จะก าหนดไว้ ในส่วนของ
คุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีนั้น กฎหมายก็ก าหนดไว้
ในมาตราเดียว ในมาตรา 29 ว่าต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
และเคยสอนหรือมีประสบการณ์ด้านบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือเคย
ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
ส าหรับคุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับท่ีจะก าหนดเพิ่มเติม  

โดยปกติแล้วกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยจะบัญญัติรูปแบบของการได้มาซึ่ง
ต าแหน่งอธิการบดี วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งไว้ ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏก็เช่นกัน ได้มีการก าหนดถึงเหตุของการพ้น
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จากต าแหน่งอธิการบดีไว้แล้วในมาตรา 30 ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่ากฎหมาย
ไม่ได้ระบุถึงเหตุที่อธิการบดีต้องออกจากต าแหน่งเพราะเหตุ “เกษียณอายุ” ไว้ 
ที่ผ่านมาในการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สภามหาวิทยาลัยจึงสรรหา
และแต่งตั้งบุคคลที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี เป็นอธิการบดีได้ รวมถึงได้มีการเสนอ
รายช่ือเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ปฏิบัติตามที่ตามกฎหมายมาแล้วหลายปี
นับตั้งแต่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ บังคับใช้เมื่อปี 2547 

ในการวิเคราะห์ถึงค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ได้ตัดสินว่าอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์นั้น ผู้เขียนได้ศึกษาถึง
กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และเหตุผลในการที่ศาลปกครองสูงสุดน ามาปรับ
ข้อเท็จจริงไปสู่การวางหลักบรรทัดฐานแล้วพิพากษาว่าอธิการบดีที่มีอายุเกิน
กว่า 60 ปีบริบูรณ์เป็นการสรรหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น สอดคล้องกับ
กฎหมายรวมถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงแล้วหรือไม่ อย่างไร โดยสามารถพิจารณา
ได้ดังนี้ 

4.1  ความสัมพันธ์ของกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเ รือนใน
สถาบันอุดมศึกษากับกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 แม้ว่ากฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2547 จ ะ ระบุ ถึ ง ต า แหน่ ง อ ธิ ก า รบดี ว่ า เ ป็ นข้ า ร า ชกา รพล เ รื อน ใน
สถาบันอุดมศึกษาก็เป็นเพียงการระบุเพื่อประโยชน์ในการแยกบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยออกเป็น 3 สาย และให้เห็นถึงสายการบังคับบัญชารวมถึงการมี
สิทธิ์ ได้รับเ งินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้องเท่านั้น มิ ได้
หมายความว่าอธิการบดีต้องมาจากบุคคลซึ่งเป็นข้าราชการเท่านั้น เมื่อ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นฐานอ านาจในการสรรหาบรรจุ
แต่งตั้งต าแหน่งอธิการบดีไม่ได้ระบุไว้ว่าให้อธิการบดีพ้นจากต าแหน่งเมื่อครบ
เกษียณอายุ 60 ปี จึงเท่ากับกฎหมายมีเจตนารมณ์และเปิดโอกาสให้ผู้ซึ่งจะเป็น
อธิการบดีมาจากผู้ซึ่งเป็นข้าราชการอยู่ก่อน (มีอายุไม่เกินกว่า 60 ปี) แล้ว
หรือไม่ก็ได้ โดยในบทความนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ คือ 

กฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  2547 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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กฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฎหรือพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 และกฎหมายที่ศาลปกครองสูงสุดน ามาเป็นหลักส าคัญของการ
วินิจฉัยว่าอธิการบดีต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ คือ กฎหมายบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ หรือพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการ พ.ศ. 2494 

ผู้เขียนเห็นว่าบุคคลซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งมาเป็นอธิการบดีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ถูกระบุไว้ในกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ว่าการสรรหา
เป็นไปตามข้อบังคับที่จะออก และกฎหมายดังกล่าวได้มีการระบุไว้ว่าอธิการบดี
จะพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุใดบ้างไว้แล้ว เช่น ตาย ลาออก หรือสภ า
มหาวิทยาลัยถอดถอน ดังท่ีได้บัญญัติไว้ในมาตรา 30 เป็นต้น จากการพิจารณา
กฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดแล้วไม่มีมาตราใดระบุว่าให้อธิการบดีพ้น
จากต าแหน่งเมื่ออายุครบ 60 ปี (เกษียณอายุราชการ)  

ส าหรับพระราชบัญญัติ ว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ที่จัดหมวดหมู่ประเภทของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยว่าต าแหน่งอธิการบดี เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ตามมาตรา 18 มีความหมายเพียงว่าผู้ซึ่งเป็นข้าราชการ  หากได้รับการแต่งตั้ง
เป็นอธิการบดีก็จะอยู่ในต าแหน่งประเภทบุคคล ตามกฎหมายดังกล่าวได้ ไม่ได้
หมายความว่าคนท่ีเป็นอธิการบดีจะต้องมาจากข้าราชการเท่านั้น โดยหากผู้ซึ่ง
เป็นข้าราชการมาด ารงต าแหน่งอธิการบดี ผู้นั้นก็สามารถอยู่บริหารโดยมีวาระ 
4 ปี  ไม่ต้องค านึงถึงอายุตัว เช่น ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดี เมื่อ
อายุ 58 ปี ผู้นั้นก็มีสิทธิท่ีจะอยู่ในต าแหน่งในวาระ 4 ปี คือจนถึงอายุ 62 ปี หา
ได้หมายความว่าต้องออกจากต าแหน่งอธิการบดีเมื่อเกษียณอายุราชการ เพราะ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎไม่ได้ระบุไว้ ดังนี้ จึงต้องถือว่าการ
เกษียณอายุเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์จะน าไปใช้บังคับกับต าแหน่งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในต าแหน่งอื่น ได้แก่ ต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการตั้งแต่แรกบรรจุและรับราชการมาจนถึงอายุ 60 ปี เท่านั้น 
อธิการบดีเป็นต าแหน่งที่มีวาระ 4 ปี ซึ่งแม้ว่าอธิการบดีจะมีฐานะเทียบเท่า
อธิบดีกรม แต่ก็ไม่ได้มีที่มาและคุณสมบัติเช่นดังอธิบดีกรม โดยเมื่อพิจารณาถึง
การพ้นจากต าแหน่งของผู้ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมแล้ว จะพบว่าต าแหน่งนี้จะ
พ้นจากต าแหน่งเมื่อเกษียณอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการ
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พลเรือน และกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ซึ่งข้อแตกต่างระหว่าง
อธิบดีกรมกับอธิการบดีอีกประมาณคือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งอธิบดีกรมแล้ว ก็ไม่มีกฎหมายฉบับใดก าหนดว่าต าแหน่งนี้มีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี เช่นดังต าแหน่งอธิการบดี โดยการพ้นจากต าแหน่ง
ของอธิบดีกรมเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน ไม่มีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเขียนไว้เป็นการเฉพาะ
ถึงการได้มาของอธิบดีกรมว่าได้มาและต้องออกจากต าแหน่งเพราะเหตุใดเช่น
ดังต าแหน่งอธิการบดี ในการศึกษาถึงเจตนารมณ์การได้มาและการพ้นจาก
ต าแหน่งของต าแหน่งที่มีฐานะเทียบเท่ากันระหว่างอธิบดีและอธิการบดีจึงต้อง
ถือว่ามีความแตกต่างกัน 

การที่ศาลปกครองตัดสินว่าอธิการบดีต้องมาจากข้าราชการ (ตีความว่าถ้า
อายุเกิน 60 ปี แล้วย่อมไม่ใช่ข้าราชการ จึงเป็นอธิการบดีไม่ได้) นับว่าเป็นการ
พิพากษาโดยอาศัยกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนธรรมดาซึ่งใช้กับ
ข้าราชการทั่วไป เช่น ต าแหน่งอธิบดีกรมมาวินิจฉัยปนกับกฎหมายบริหารงาน
บุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ก่อให้เกิดผลที่ไม่ควรจะเป็น โดยพระราชบัญญัติว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไม่ได้กล่าวไว้ว่าอธิการบดี
ต้องมาจากบุคคลซึ่งเป็นข้าราชการเท่านั้น ซึ่งมีเหตุผลที่สนับสนุนการตีความ
เช่นนี้ คือบุคคลที่เป็นข้าราชการทุกคนจะมีเลขที่ต าแหน่งตั้งแต่แรกบรรจุรับ
ราชการและจะได้รับเงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดิน จ่ายตามต าแหน่งนั้น แต่
อธิการบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นต าแหน่งซึ่งกฎหมายออกแบบไว้ว่ามีวาระ
การด ารงต าแหน่ง คราวละ 4 ปี จึงไม่ก าหนดเลขที่ต าแหน่งไว้แต่แรก และไม่เคย
ได้รับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งอธิการบดีจากส านักงบประมาณมาก่อน โดยผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งเท่านั้น ไม่ใช่
เงินเดือน เพียงแต่หากบุคคลใดที่เป็นข้าราชการอยู่ก่อนแล้วต่อมาได้รับการ
แต่งตั้งเป็นอธิการบดีด้วยก็จะได้รับเงินเดือนตามเลขที่ต าแหน่งข้าราชการเดิม
ของตนและเงินประจ าต าแหน่งอธิการบดีคู่กัน ส าหรับอธิการบดีซึ่งมาจากผู้ซึ่ง
ไม่ใช่ข้าราชการอยู่ก่อน หรือเกษียณอายุราชการไปก่อนแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัยในการก าหนดเงินเดือนให้  
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หากพระราชบัญญั ติ ว่ า ด้ วยระ เบี ยบข้ า ร าชการพล เ รื อน ใน
สถาบันอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์ที่จะให้อธิการบดีมาจากผู้ซึ่งเป็นข้าราชการ
เท่านั้น (อายุเกิน 60 ปีไม่ได้) ก็คงต้องก าหนดเลขท่ีต าแหน่งส าหรับจ่ายเงินเดือน
ให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีไว้ด้วย แต่ปัจจุบันเป็นที่รู้กันว่าเงินเดือน
ของอธิการบดีเป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด โดยส านักงบประมาณไม่
เคยจัดสรรเงินเดือนต าแหน่งอธิการบดีไว้ต่างหากมาก่อน ซึ่งเป็นไปตาม
หลักการว่าอธิการบดีเป็นผู้บริหารและเข้ามาในต าแหน่งเพียงวาระช่ัวคราวคือ 
4 ปี จึงไม่มีความจ าเป็นต้องก าหนดเลขที่ต าแหน่ง เพราะต าแหน่งนี้อาจไม่ใช่
ข้าราชการก็ได้ เช่นนี้จึงท าให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมาย 

การที่พระราชบัญญัติ  ว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาก าหนดประเภทของบุคลากรออกเป็น 3 สายนั้น เป็นการ
จ าแนกให้เห็นว่าในมหาวิทยาลัยหนึ่งๆ จะมีบุคคลที่ประกอบด้วยช่ือต าแหน่ง
ใดบ้าง หากต าแหน่งใดเป็นข้าราชการก็ย่อมต้องเกษียณอายุราชการเมื่ออายุ
ครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณนั้น เช่น ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง หรือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์ หรือนิติกร เป็นต้น (สังเกตได้ว่าต าแหน่ง
เหล่านี้มีการเจริญเติบโตตามสายงานมาจากการเป็นข้าราชการเมื่อครั้งแรกเริ่ม
บรรจุ เช่นดังต าแหน่งอธิบดีกรม ซึ่งมีเลขต าแหน่งเงินเดือนแต่แรก) แต่หาก
ต าแหน่งใดมีที่มาจากกฎหมายอื่นเฉพาะ เช่น อธิการบดี ซึ่งมีที่มาจาก
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ ก็ต้องพิจารณาว่ากฎหมายนั้นได้ก าหนดให้
อธิการบดีพ้นจากต าแหน่งเมื่อเกษียณอายุหรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นได้ว่า
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎไม่ได้มีการระบุไว้เช่นนั้น ดังนั้น ที่ศาล
ปกครองน าเอาอายุ 60 ปี ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาถือเป็นสาเหตุของการพ้นจากต าแหน่งอธิการบดี 
จึงไม่ถูกต้อง ผู้เขียนจึงเห็นว่าผู้ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สามารถมาจากบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่ข้าราชการ และจะมี
อายุเท่าใดก็ได้  
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4.2  ผลของค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดว่าอธิการบดีต้องมีอายุไม่เกิน 
60 ปีบริบูรณ์ 
 ปัจจุบันเมื่อค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดได้วางแนวบรรทัดฐานไว้
เช่นนี้ย่อมท าให้เกิดสถานการณ์หยุดชะงักต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อธิการบดีมี
อายุเกินกว่า 60 ปี หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อยู่ระหว่างการสรรหา ว่าจะ
ด าเนินการในทิศทางใด จะถือว่าเป็นโมฆะเสียทั้งหมดหรือไม่ อย่างไร ซึ่ ง
สถาบันอุดมศึกษาไม่ควรอยู่ในสภาพปัญหาเช่นน้ีรวมถึงส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานก ากับดูแลเหนือขึ้นไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ซึ่งเป็นองค์กรในการพิจารณาและเสนอรายช่ืออธิการบดีเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ต่อไป จะปฏิบัติอย่างไร ก็ยังคงไม่มีความชัดเจน 
 

5.  สรุป 
 

จากการศึกษาเปรียบเทียบต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทต่างๆ กับต าแหน่งอธิการบดี เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีที่มา คุณสมบัติ
และการพ้นจากต าแหน่งที่แตกต่างกัน การที่ศาลปกครองสูงสุดแปลความหมาย
ในด้านคุณสมบัติหรือการพ้นจากต าแหน่งของอธิการบดีที่กว้างหรือเกินไปกว่าที่
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ ในคดีที่มีผู้ฟ้องคดีให้เพิก
ถอนมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ท่ีแต่งตั้งอธิการบดีที่มีอายุเกินกว่า 
60 ปีบริบูรณ์ จะถือเป็นบรรทัดฐานส าหรับการสรรหาแต่งตั้งอธิการบดีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอีกหลายแห่ง ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้าง  

ผลกระทบของการจ ากัดคุณสมบัติของอธิการบดี ว่าต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี 
บริบูรณ์ 

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่ศาลปกครองสูงสุดได้วางแนวบรรทัดฐานไว้ว่า
อธิการบดีต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี กระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏแห่งอื่นที่อยู่ระหว่างการสรรหาอธิการบดี หรือกระทบต่อบุคคลซึ่ง
ปัจจุบันก าลังด ารงต าแหน่งอธิการบดีอยู่และมีอายุเกินกว่า 60 ปี เท่านั้น ตราบใด
ที่ศาลปกครองสูงสุดยังไม่พิพากษาเปลี่ยนแปลงไป ก็จะเป็นบรรทัดฐานต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง และอาจรวมไปถึงการสรรหาและแต่งตั้งคณบดีด้วย 
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ด้วยความเคารพต่อเรื่องนี้ ผู้เขียนเห็นว่าการพิพากษาตัดสิทธิผู้จะด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏว่าห้ามบุคคลผู้มีอายุเกินกว่า 60 ปี 
เข้าร่วมในการสรรหา คล้ายกับว่าศาลปกครองสูงสุดมีแนวคิดที่จะป้องกันการ
สืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารเดิมที่บริหารงานในมหาวิทยาลัยท่ามกลาง
ผลประโยชน์จากการบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินรายได้ ศาลปกครอง
จึงตีความและจ ากัดให้ผู้ซึ่งจะเป็นอธิการบดีว่าต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีเท่านั้น 
เพราะข้อเท็จจริงปัจจุบันคืออธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนใหญ่อายุ
เกินกว่า 60 ปี แล้ว แต่ในคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่ได้มองคุณธรรมของ
กฎหมายในแง่ของการบริหารและผลที่ควรจะเป็นตามหลักกฎหมายที่ถูกต้อง 
เพราะอย่างไรเสียก็ตามผู้ซึ่งจะมาด ารงต าแหน่งอธิการบดีนั้นมีกรอบกฎหมาย
ก าหนดอ านาจและหน้าที่ไว้อยู่แล้วหากอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบอย่างไรก็
ต้องรับผิดตามกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ อยู่แล้ว 

ผู้เขียนจึงเห็นว่าศาลปกครองสูงสุดตีความกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้
อย่างจ ากัดตัดสิทธิ โดยผู้เขียนมีความเห็นแตกต่างไปจากแนววินิจฉัยของศาล
ปกครองสูงสุดว่าผู้ซึ่งเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถมาจาก
บุคคลภายนอกซึ่งมิใช่ข้าราชการก็ได้ และคุณสมบัติของอธิการบดีนั้นไม่ค านึง
ว่าจะมีอายุเท่าใด การที่ศาลปกครองสูงสุดตีความและมีค าพิพากษาว่า
อธิการบดีต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ เป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ที่แท้จริง
และเกินไปกว่าที่กฎหมายก าหนด 
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“ซูเปอร์ฮีโร่”จากคนดีในอุดมคติ สู่รุ่งอรุณแห่งความวุ่นวาย 
“Super heroes” from Ideal good guys  

to the Dawn of Chaos. 
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บทคัดย่อ 
 

ปัจจุบันพบว่าเหล่าการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่ได้ถือก าเนิดขึ้นมาให้ผู้ชมได้รู้จักและช่ืนชม 
หลายต่อหลายเรื่อง โดยมีการดัดแปลงท าเป็นภาพยนตร์และซีรีย์ฉายทางจอโทรทัศน์เพิ่ม
มากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งนับวันความนิยมในซูเปอร์ฮีโร่ก็ยิ่งเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น จึงท าให้เกิด
ค าถามว่า สิ่งที่ปรากฏในภาพยนต์ซูเปอร์ฮีโร่เกี่ยวกับกรณีที่ยอดมนุษย์สามารถใช้พลัง
อ านาจได้อย่างเต็มที่ในฐานะ “คนดี” เข้าจัดการกับ “เหล่าร้าย” และมีโลกมิติแบนราบที่
มีเพียงความดีสีขาว และความช่ัวอันมืดมิดเท่านั้นเป็นฉากด าเนินเรื่อง บทความนี้จะ
สะท้อนให้เห็นมุมมองเกี่ยวกับการเป็นคนดี หรือซูเปอร์ฮีโร่ในชีวิตจริงโดยอุปมาผู้เข้า
จัดการกับความอยุติธรรมในสังคมโดยไม่พึ่งพาระบบยุติธรรมกระแสหลัก เนื่องด้วยความ
คาดหวังในการให้ความยุติธรรมจากภาครัฐ หรือผู้รักษากฎหมายของบ้านเมืองก าลังก่อ
ตัวขยายแนวเขตแดนมากขึ้นโดยเฉพาะโลกอันไร้พรหมแดนซึ่ งความประสงค์และการ
แสดงเจตนาของปัจเจกชนสามารถจุดระเบิดปรากฏการณ์สั่นสะเทือนสังคมได้อย่าง
รวดเร็วอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน ความคาดหวังนี้เองน าไปสู่การพยายามสร้างรูปแบบบุคคล
ในอุดมคติเพื่อผดุงความยุติธรรมให้ถือก าเนิดโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งสามารถสะท้อน

                                                           
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ประจ าส านักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงราย. 
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เทียบเคียงได้กับการถือก าเนิดของซูเปอร์ฮีโร่ โดยบทบาทของซูเปอร์ฮีโร่นั้นจะเด่นชัด
และชัดเจนขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อกลไกความมั่นคงปกติของรัฐนั้นล้มเหลวลง ก่อก าเนิดภาวะซึ่ง
ซูเปอร์ฮีโร่ต้องแสดงพลังและสามารถเอาชนะศัตรูได้ในที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่า
ประชาชนกลับรู้สึกยินดีต่อการปรากฏกายของซูเปอร์ฮีโร่ จนลืมไปว่าพลังของซูเปอร์ฮีโร่
มิได้รับฉันทามติจากประชาชน มิได้มีกฎหมายบัญญัติรับรองอ านาจ อ านาจเหล่านี้
ตรวจสอบมิได้ และอ านาจที่ก าจัดเหล่าร้ายได้ก็สามารถกลับท าลายประชาชนได้
เช่นเดียวกัน 
 
ค าส าคัญ: ซูเปอร์ฮโีร ่
 

Abstract 
 

In present, Super heroes were created to entertain the audiences 
as a movies, tv series, or comic books. The popularity came with 
the questions “The use of super powers as the “good guys” to fight 
“bad guys” in the world of only black and white as the representation 
of good and evil. This article explores the perspective of being 
“good guys” or Super heroes in real life by comparing them to the 
groups of social vigilante that fight crimes and injustice by not 
depending on the justice system. According to the raised in social 
expectations of law enforcers especially the world nowadays with 
no boundary where people’s will were emphasized and recognized 
ever than before. The collective will of people could impact social 
stability and called for ideals heroes of justice to emerged in real 
life. This phenomenon was always occurred when the states’ justice 
mechanisms failed to function which cause it’s citizen to call for 
alternative means of upholding justify society that was a hero. The 
heroes were expected to win over evil at all causes and people 
salutes the result without considering the sources of their power. 
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The heroes power were not from any social contract or lawfully 
legalized by the legislation. Hence, this “power” was not transparent, 
untouchable and untraceable. It means the possibility in which this 
“power” might be used against people was as high as it being used 
for them as well. 
 
keywords: Super heroes 
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1.  บทน า 
 

แม้ว่าเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่จะดูเป็นเรื่องในจินตนาการ และเลื่อนลอยไกล
เกินที่จะเช่ือมโยงกับโลกแห่งความเป็นจริง แต่ก็ปฏิเสธมิได้ว่าจินตนาการเรื่อง
บุคคลสมมุตินี้เป็นแรงบันดาลใจให้บุคคลทั้งหลายพยายามสร้างตนเองให้เป็น
ซูเปอร์ฮีโร่ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งแม้จะมิได้ใกล้เคียงกับพลังอันยิ่งใหญ่อย่างใน
การ์ตูน หรือภาพยนตร์ แต่ก็มีพลังพอท่ีจะโยกคลอนความอยุติธรรมบางเรื่องใน
สังคมได้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในกรณีนี้ได้แก่ กรณีเพจนักสืบต่าง ๆ ในโลก
ออนไลน์ หรือชมรมต่างๆซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือพิทักษ์สิทธิของบุคคลในทาง
คดีความ หรือแม้แต่การใช้กล้องโทรศัพท์ส่วนตัวบันทึกภาพและเสียงคนร้าย
เพื่อด าเนินคดี การน ากลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง หรือดื้อแพ่งทางกฎหมายเพื่อทวง
คืนความเป็นธรรมให้กับกลุ่มของตน เป็นต้น 

พลังอันยิ่งใหญ่ของเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งมิได้ซับซ้อน 
หรือเหนือกว่าจินตนาการของมนุษย์แต่อย่างใด แต่กลับเป็นการใช้เทคโนโลยี 
และทักษะความช านาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อเข้าจัดการปัญหาสังคม อาทิ 
การใช้โดรนตรวจการณ์ การใช้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ของนักสืบไซเบอร์ การ
ใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือเพื่อถ่ายคลิป ภาพ และเสียงเพื่อใช้ในการจับคนร้าย 
หรือเจ้าหน้าที่ผู้ทุจริตต่อหน้าท่ี เป็นต้น  

ดังนั้นบทความนี้มีประเด็นปัญหาหลักๆที่ต้องการอธิบายว่าพลังของปัจเจก
ผู้ต้องการเปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นไปตามมุมมองที่ตนคาดหวัง ส่งผลกระทบทั้ง
ด้านบวกและลบต่อสังคมเช่นไร 
 

2.  แนวความคิดเกี่ยวกับความยุติธรรมจุดประกายซูเปอร์ฮีโร่ 
  

เมื่อเกิดการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย  ตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ยุคใหม่ก็ได้ถือ
ก าเนิดขึ้นจากจินตนาการของนักเขียนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งตัวอย่าง
ซูเปอร์ฮีโร่ยุคใหม่ได้แก่ กัปตันอเมริกา (Captain America) เป็นตัวละคร
ซูเปอร์ฮีโร่ที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูนอเมริกันซึ่งจัดพิมพ์โดยมาร์เวลคอมิกส์         
ตัวละครสร้างโดยนักเขียนการ์ตูน โจ ไซมอน และแจ็กเคอร์บี ปรากฏตัวครั้งแรก
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ในหนังสือ กัปตันอเมริกาคอมิกส์ ฉบับที่1 ในปี ค.ศ. 1941 กัปตันอเมริกาถูก
ออกแบบให้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ผู้รักชาติที่เคยรบกับฝ่ายอักษะในสงครามโลกครั้งที่สอง 
และเป็นตัวละครที่นิยมที่สุดของไทม์ลีคอมิกส์ในช่วงสงคราม ในเวลานั้นซึ่งเป็น
ยุคของสงครามโลกครั้งที่2 (ค.ศ.1939-1945) กัปตันอเมริกากลายเป็นหนึ่งใน
การ์ตูน ที่ทรงอิทธิพลมากของสหรัฐ ดังจะเห็นได้ว่าสามารถท ายอดขายสูง
มากกว่าหน่ึงล้านเล่มต่อเดือน 

เมื่อวิเคราะห์บทบาทของอเวนเจอร์คนแรกอย่างกัปตันอเมริกันที่ใช้อาวุธ
หลักคือโล่ที่ ปรากฏในฐานะ ‘ผู้ป้องกันหรือปกป้อง’ การลุกลามอ านาจของชาติ
เยอรมัน โดยกัปตันอเมริกา เป็นผู้สะท้อนให้เห็นว่าซูเปอร์ฮีโร่ในยุคนี้ มักจะเป็น
คนดีแบบดีบริสุทธิ์ ท าความดีเพื่อความดี ในขณะที่ฝ่ายตัวร้ายนั้นก็จะท าหน้าที่
สร้างอาวุธ และท าสงครามเพื่อบุกรุกประเทศศัตรูอย่างอเมริกา ผู้เขียนการ์ตูน
ได้น าเสนอความร้ายกาจของฝ่ายอักษะอย่างตรงไปตรงมาเรียกได้ว่ามีความปอง
ร้ายฝ่ายกัปตันอเมริกาอย่างสุดขีดจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สองจบลง ความ
จ าเป็นของกัปตันอเมริกาต่อสังคมก็น้อยลง บวกกับผู้คนต้องการหลีกหนีจาก
ภาพอันโหดร้ายในยุคสงคราม กระแสความนิยมของกัปตันอเมริกาจึงค่อย ๆ 
หายไปในช่วงทศวรรษ 1950 ก่อนจะกลับมาเป็นที่นิยมอีกในสมัยหลังจนถึง
ปัจจุบันนี ้

หากมองทฤษฏีการครอบง าทางวัฒนธรรม (Cultural Imperialism) เราจะ
เห็นได้ว่า ลักษณะการเติบโตของวัฒนธรรมซูเปอร์ฮีโร่ในประเทศไทยมีแนวโน้ม
ที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี ดังนั้นลักษณะการถ่ายทอดทางอุดมการณ์ (Ideology) 
ของวัฒนธรรมซูเปอร์ฮีโร่นั้น ก็ย่อมที่จะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะ
การถ่ายทอดอุดมการณ์ภาพลักษณ์ของ "ความเป็นฮีโร่" ของชนชาติอเมริกัน 
ที่ว่าด้วยลักษณะพฤติกรรมต่างๆของซูเปอร์ฮีโร่อเมริกัน เช่น ในภาพยนตร์เรื่อง 
Spiderman ภาพของสไปเดอร์แมนในภาพยนตร์ก็คือซูเปอร์ฮีโร่ผู้มีความ
รับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ในการที่จะช่วยเหลือผู้คนจากเหล่าอาชญากร  ค าถามก็คือ 
เหตุใดสไปเดอร์แมนจึงต้องท าหน้าที่คล้าย “ต ารวจ” ทั้งที่โลกนี้มีต ารวจด้วย   
สิ่งนี้อาจจะตีความได้ถึงลักษณะการท าตัวเป็น "ต ารวจโลก" ของชนชาติอเมริกา 
ที่ปลูกฝังวิธีคิดแก้ปัญหาด้วยการใช้ก าลัง และการวินิจฉัยของตนเองเป็นหลัก   
มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้ผู้รับสารชาวไทยเกิดการปลูกฝังการ  "ยอมรับ" 
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อุดมการณ์ของชาติอเมริกาซึ่งเป็นชาติมหาอ านาจผู้กุมตลาดภาพยนตร์  
(ownership) ไปโดยปริยาย1  

การใช้และตีความกฎหมายที่แตกต่างกันของมนุษยชาติ  ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ และผู้หยิบยกเหตุผลของเรื่องเพื่อหาความชอบธรรม โดยเฉพาะ
ความชอบธรรมในการบังคับใช้กฎหมายของแต่ละรัฐ ซึ่งจะต้องชัดเจนลงไปว่า
รัฐของตนจะมีแนวทางการใช้และตีความกฎหมายไปในทิศทางใด  

เมื่อพิจารณาถึงวรรณกรรมเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่สามารถจ าแนกประเภทของ
แนวความคิดพื้นฐานของการก้าวเข้าสู่การเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ได้ดังนี้ 

1.  ซูเปอร์ฮีโร่ที่มีแนวความคิดจัดการกับความชั่วร้ายโดยเน้นความมุ่งหมาย
มากกว่าวิธีการ 

2.  ซูเปอร์ฮีโร่ที่มีแนวความคิดจัดการกับความช่ัวร้ายโดยเน้นว่าวิธีการที่
ชอบธรรมจะน ามาซึ่งผลที่ถูกต้อง 

ที่บทความนี้จะได้วิพากษ์เน้นหนักก็คือซูเปอร์ฮีโร่ประเภทแรกนี้ เนื่องจาก
เป็นที่น่าสนใจในแง่มุมของกฎหมาย ความชอบธรรม และความเหมาะสมในทุก
มิติซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาการกระท าของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่
ก้าวเข้าสู่การเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในอนาคต 

ในเชิงจิตวิทยาสก็อตต์ ที อัลลิสัน (Scott T Allison) ศาสตราจารย์ด้าน
จิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยริชมอนด์ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความส าคัญคือฮีโร่ว่า 
“มนุษย์ต้องการฮีโร่เพราะฮีโร่ช่วยหรือท าให้ชีวิตของผู้อื่นดีขึ้นและเป็นแรง
บันดาลใจให้ผู้อื่น แต่เรายังต้องการฮีโร่ด้วยเหตุผลที่น่าแปลกใจซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เป็น
ประโยชน์จากการกระท าเยี่ยงวีรบุรุษโดยตรง ฮีโร่ช่วยยกระดับจิตใจ ช่วย
เยียวยาความเจ็บช้ าทางใจ ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คน พวกเขากระตุ้น
ให้เรากลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิมและพวกเขาก็ต้องการให้เรากลายมาเป็นฮีโร่เพื่อ
ช่วยเหลือผู้อื่นเช่นกัน”2 

                                                           
1 Media Eater [นามแฝง], [Special Report3 ] Superhero กับสังคมไทย, สืบค้นเมื่อ 13 /12/ 
2561, จาก http://media-eater.exteen.com/20090717/special-report-3-superhero. 
2 http://acumen.lib.ua.edu/content/u0015/0000001/0000731/u0015_0000001_0000731.pdf, 
สืบค้นเมื่อ 01/11/2561 

http://acumen.lib.ua.edu/content/u0015/0000001/0000731/u0015_0000001_0000731.pdf
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อย่างไรก็ตามนอกจากแรงผลักดันทางจิตวิทยาของสก็อตต์ ที อัลลิสัน 
องค์ประกอบส าคัญที่จะละไว้โดยไม่น ามาพิจารณาประกอบการเข้าสู่
กระบวนการเป็นซูเปอร์ฮีโร่มิได้ก็คือ การตระหนักรู้อยู่เสมอว่าตัวตนของเขา 
หรือเธอเป็น “คนดี” ตามนิยามพื้นฐานของแต่ละสังคมที่ตนมีอยู่ว่าจะให้คุณค่า 
และนิยามการเป็นคนดีไว้มากน้อยเพียงใด ดังนั้นการกล่าวอ้างการเป็น “คนดี” 
ก็เป็นหนทางหนึ่งในการพยายามสร้างความชอบธรรมเพื่อก้าวเข้าสู่ภาวการณ์
เป็นซูเปอร์ฮีโร่ 

จึงเป็นท่ีแน่ชัดว่าในโลกของความเป็นจริง โดยเฉพาะในสังคมไทย การสร้าง
ความแตกต่างในลักษณะเหนือช้ันเพื่อยกระดับทางสังคมย่อมต้องขึ้นอยู่กับว่า   
ผู้นั้นได้สร้าง “ความดี” มากกว่าหรือเหนือกว่าผู้อื่น อันเป็นลักษณะของการ 
“ผูกขาด” ซึ่งความเป็นเจ้าของความดี และศีลธรรมทั้งมวลไว้กับตนเอง 

พัฒนาการของความช่ืนชมในตัวซูเปอร์ฮีโร่ค่อยๆ เปลี่ยนไปตามยุคสมัยและ
อุดมคติของแต่ละสังคม ในยุคสมัยกรีกโบราณ ตัวแทนของผู้ที่จะเป็นฮีโร่หรือ 
วีรบุรษได้มักจะมีเชื้อมีสายเป็นลูกครึ่งมนุษย์กับเทพ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความ
สูงส่งและมนุษย์มิอาจโต้แย้งคัดค้านได้ ซูเปอร์ฮีโร่ในยุคปรัมปราต้องแสดงถึง
ความสามารถอันเป็นเลิศ ต้องทนฝืนชะตากรรมอย่างทรมาน ต่อสู้กับสัตว์
ประหลาดหรือความยากล าบากเพื่อเกียรติยศ และต้องไม่ได้ตายแบบธรรมดาๆ 
ก่อนได้รับการยกย่องเยี่ยงเทพเจ้า กลายเป็นแบบอย่างให้กับมนุษย์ยกตัวอย่าง
เช่น เฮอร์คิวลีส (Hercules)3 เทพเจ้ากรีกที่เป็นลูกของเทพซุส และ อัลค์เมนา 
ผู้เป็นมนุษย์ เฮอร์คิวลีส เป็นฮีโร่ที่มีเรี่ยวแรงและพละก าลังที่มากล้น รับหน้าที่
เป็นตัวแทนของความดี และความเช่ือ ที่ต่อสู้กับเหล่าปีศาจซึ่งเป็นตัวแทนของ
สิ่งที่ไม่ดี  

จะเห็นได้ว่าสังคมในแต่ละยุคนั้นมีความต้องการฮีโร่อยู่ เพราะความศรัทธา
ในผู้กล้าที่กล้าจะเสี่ยงอันตรายเพื่อคนอื่นโดยไม่นึกถึงอันตรายที่อาจเกิดกับ
ตัวเองรวมถึงเป็นผู้เสียสละที่อุทิศตนเพื่อให้ผู้อื่นมีชีวิตที่ดีขึ้น 

เมื่อเป็นเช่นนี้ความฝันที่มนุษย์จะเป็น “คนดี” และ “ท าดี” ดั่งซูเปอร์ฮีโร่ 
จึงเริ่มมีปรากฏร่องรอยมาเนิ่นนานแล้วตั้งแต่ครั้งบรรพกาล วรรณกรรมที่เลื่องลือ

                                                           
3 https://th.m.wikipedia.org/wiki/เฮอร์คิวลีส, สืบค้นเมื่อ 01/11/2561 

https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%AA
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%AA
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และสามารถเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเป็นมนุษย์เหนือมนุษย์ผลงานหนึ่ง  
ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์นักปราชญ์ ของพลาโต  (Plato)4 ในหนังสือช่ือ 
politeia (The Republic) คือ เริ่มต้นจากทฤษฎีของการแบ่งคนออกเป็น 3 ข้ัน 
ดังกล่าวข้างต้น ในสังคมนั้น จะมีกลุ่มหนึ่งที่อุดมด้วยปัญญา หรือความเฉลียว
ฉลาด (Wisdom) คือรู้ว่าอะไรเป็นธรรมอะไรถูกอะไรผิด ซึ่งในสังคมกรีก ยุคนั้น
ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดของ Socrates ที่ถือว่าคนท่ีมีความเฉลียวฉลาดนั้น
จะต้องเป็นคนดีด้วยในตัว หรืออีกนัยหนึ่ง เมื่อบุคคลใดรู้ว่าอะไรไม่ถูกแล้ว 
บุคคลนั้นจะปฏิบัติในสิ่งที่ถูกที่ควรไปด้วย เขาจึงเป็นคนดี คนกลุ่มนี้เองควรจะ
เป็นผู้ท าหน้าที่ปกครองบ้านเมือง เขาจึงจะสามารถจัดสังคมให้เกิดความเป็น
ธรรมขึ้นมาได้ บุคคลส่วนน้ีจะต้องได้รับการอบรมสั่งสอนให้เป็นปราชญ์ คือเป็น
ธรรมราชา (Philosopher King) เพื่อเขาจะได้ขึ้นมาท าหน้าท่ีปกครองบ้านเมือง
เมื่อถึงเวลา และในหนังสือน้ันได้กล่าวถึงวิธีที่จะอบรมคนที่มี Wisdom ให้เป็น 
Philosopher King ไว้ด้วย พลาโตตั้งความหวังเอาไว้ว่า วันหนึ่งสังคมคงจะมี 
Philosopher King ขึ้นมาได้และเมื่อนั้นยุคพระศรีอารีย์ก็มาถึง เมื่อได้  
Philosopher King ซึ่งเป็นคนดี รู้อะไรถูกอะไรผิด มีความเป็นธรรมประจ าใจแล้ว 
กฎเกณฑ์อื่นๆ ก็ไม่จ าต้องมีกฎหมายก็ไม่จ าเป็น เพราะเมื่อคนเช่นนี้ตัดสินใจท า
อะไรแล้วย่อมจะสอดคล้องกับความเป็นธรรมเสมอ ไม่จ าเป็นจะต้องมีกฎเกณฑ์
ใดๆ มาคอยควบคุมการตัดสินใจของเขาอีกการปกครองที่ดีที่สุดจึงไม่ใช่การ
ปกครองโดยกฎหมาย 

ดังนั้นจึ งพอสรุปได้ ว่าแนวความคิด เกี่ ยวกับการเป็นผู้ เลิศไปด้วย
ความสามารถทั้งภายนอก และภายในจิตใจในอันที่จะปกครอง และน าความ
ผาสุกมาสู่โลกมนุษย์หาใช่เรื่องใหม่ แต่มีความพยายามที่จะจัดระเบียบสังคม
มนุษย์ตั้งแต่โบราณด้วยการสร้างตัวตนของผู้ปกครองที่ดี หรืออย่างน้อยก็เป็นผู้
ที่เที่ยงธรรม ซึ่งเข้าใจได้ว่าเป็นแนวความคิดที่มุ่งใช้ซูเปอร์ฮีโร่ผู้มีความ
เพียบพร้อมเข้าช่วยเหลืออุดช่องว่างของกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายเป็น
สิ่งไม่มีชีวิต แต่ผู้ปกครองที่เที่ยงธรรมตามแนวคิดนี้มีชีวิตจิตใจ มีความเที่ยงธรรม

                                                           
4 ปรีดี เกษมทรัพย์, นิติปรัชญา, พิมพ์ครั้งที่ 11, โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2553,หน้า 111-113. 
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และเมตตา อาจมามารถน าพาประชาชนผ่านช่วงเวลายากล าบากในหน้า
ประวัติศาสตร์ได้ 

อย่างไรก็ตามมิได้มีการระบุไว้ว่าหากผู้น าที่เป็นนักปราชญ์ตามแนวความคิด
ของพลาโตได้กระท าการไปนั้นเป็นไปตามปัญญา และศีลธรรมของตนแล้วหาก
เกิดความเสียหายขึ้นจะท าประการใด หรือแม้แต่ผู้อื่นจะสามารถมองต่างมุมได้
หรือไม่ว่าการบังคับใช้กฎหมาย หรือปกครองโดยนักปราชญ์ (ซึ่งถือว่าตนเป็น
ซูเปอร์ฮีโร่) เป็นเพียงการใช้เหตุผลเรื่องความยุติธรรมส่วนตนปกครองผู้คน
ส่วนรวม เพราะความยุติธรรม (justice) สามารถถูกยกขึ้นมาอ้างในทุกวงการ 
เพราะแต่ละคนล้วนใฝ่ฝันและต้องการ คนทั้งหลายมักมีความเข้าใจกันท านอง
ว่า อะไรทั้งหมดทั้งปวงหรือทุกอย่าง หากถูกใจหรือพอใจจึงจะยอมรับว่า 
ยุติธรรม ถ้าไม่ถูกใจหรือไม่พอใจ ก็โวยวายว่าไม่ยุติธรรม ไม่เป็นธรรม คือมี
ความล าเอียงเป็นที่ตั้ง ซึ่งแต่ละบุคคลก็ให้ความหมายแตกต่างกันไป แต่ละยุค
สมัย ค่านิยมและปัจจัยบุคคล ทั้งนี้หากบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมหรือกระท าผิดเง่ือนไขของสังคม ก็จะน าไปสู่สภาพท่ีเรียกว่า ความไร้
ระเบียบ (Anomie) ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอีกมากมาย5   

ดังนั้นหากสมมติฐานข้างต้นเป็นจริง บังคับใช้กฎหมายโดยซูเปอร์ฮีโร่ผู้ถูกตั้ง
มาตรฐานทางศีลธรรมเยี่ยงนักปราชญ์ก็คือการแก้แค้นทดแทนแบบมนุษย์ท่ัวไป
กระท าตอบโต้กันเท่านั้น เป็นการลงโทษเพื่อแก้แค้นและสาสม ซึ่งมีนักวิชาการ
ให้ความเห็นไว้ว่า6 การลงโทษเพื่อแก้แค้นตอบแทนนี้ไม่ได้มองถึงประโยชน์แห่ง
อนาคต ไม่ได้พิจารณาถึงว่า การลงโทษนั้นจะมีผลในการป้องกันไม่ให้มีการ
กระท าผิดเกิดขึ้นอีกหรือไม่ การลงโทษเพื่อแก้แค้นไม่ได้ค านึงถึงความจ าเป็น
ของสังคม แต่ค านึงถึงความเหมาะสมของโทษกับความผิดที่กระท า ฉะนั้นเมื่อ
ได้ลงโทษผู้กระท าผิดตามอัตราโทษแล้วก็ต้องปล่อยตัวออกมา ทั้งๆ ที่ยังเป็น
อันตรายต่อสังคมอยู่ เช่น การตัดมือผู้กระท าความผิดฐานลักทรัพย์ สังคมไม่ได้
อะไรจากการลงโทษดังกล่าว นอกจาคนพิการที่สังคมต้องรับภาระ ซึ่งกลายเป็น
ปัญหาสังคม อย่างไรก็ตาม เป็นการยากที่จะวัดขนาดความรุนแรงของโทษกับ
                                                           
5 พเยาว์ ศรีแสงทอง. การลงโทษและการแก้ไขผู้กระท าผิด (Punishment and 
Coorection). พิมพ์ครั้งที่ 2, บริษัท จามจุรีโปรดักส์, 2555, หน้า 1. 
6 เร่ืองเดียวกัน, 47. 
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ความผิด ว่ามีความเท่าเทียมกันจริงหรือไม่ โทษที่ได้รับนั้นมากหรือน้อยกว่า
ความผิดหรือไม่ ผู้กระท าผิดได้รับความยุติธรรมหรือไม่ 
 

3. ความล้มเหลวของการปกครองโดยรัฐบาล น าไปสู่ความรุ่งเรือง 
ของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ ? 

 
มีค ากล่าวว่า “ความอยุติธรรมที่ชอบด้วยกฎหมายช่ัวร้ายกว่าความยุติธรรม

ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย”7ซึ่งเกิดค าถามต่อไปว่าถ้าหากว่าความยุติธรรมอันไม่
ชอบด้วยกฎหมายกลับกลายเป็นสิ่งชอบธรรมในสายตาของมนุษย์ขึ้นมา 
ระเบียบของโลกจะเปลี่ยนไปในทิศทางใด ซึ่งต้องเริ่มจากการพิจารณาถึงที่มา
ของการท าให้ซูเปอร์ฮีโร่ถือก าเนิดและเติบโตอย่างชอบธรรมในสายตาของ
ประชาชน โดยในชุดความคิดการถือก าเนิดซูเปอร์ฮีโร่นั้น โดยทั่วๆ ไปแล้วจะ
ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ ได้แก่   

1.  ซูเปอร์ฮีโร่สัญลักษณ์ของคนดี ผู้ท าความดี   
2.  เหล่าร้าย ศัตรูหรือภัยของโลกผู้ประกอบแต่กรรมช่ัวซ้ าซากอันมิอาจให้อภัย 

และ  
3.  ต ารวจ ทหาร หรือตัวแทนฝ่ายความมั่นคงของรัฐ 
โดยภาพรวมของวรรณกรรมซูเปอร์ฮีโร่มักจะฉายภาพการด้อยซึ่งพละก าลัง 

ไร้ซึ่งประสิทธิภาพของพลังแสนยานุภาพอาวุธใดของต ารวจและเจ้าหน้าที่ แล้ว
ก็ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายบ้านเมือง หรือปกป้องประชาชนตามที่ได้สัญญา
ประชาคมไว้ได้  อาชญากรรมจึงเกิดขึ้นทุกท้องที่และมีปริมาณเพิ่มขึ้น น าไปสู่
การชักจูงให้หมู่ชนเริ่มตั้งค าถามต่อผู้รักษากฎหมายเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเรื่องนี้พอจะเทียบเคียงได้กับทฤษฎีสภาพไร้บรรทัดฐาน 
(Anomic Theory)8 ของเดอร์ไคร์เป็นนักสังคมวิทยาที่มีช่ือเสียง ได้น าเสนอ
ทฤษฎีสภาพไร้บรรทัดฐานว่าพฤติกรรมอาชญากรรมเป็นปรากฏการณ์ปกติของ
                                                           
7 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, สังคมกับกฎหมาย, พิมพ์ครั้งที่ 3, บริษัท ส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด, 
2553, หน้า 165. 
8 อัจฉรยีา ชูตินันทน์, อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา, บริษัท ส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด, 
2555, หน้า 91-92. 
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สังคม เนื่องจากมนุษย์มีความต้องการที่ไม่มีขอบเขตและไร้ขีดจ ากัดซึ่งในภาวะ
ปกติของสังคมจะมีกฎหมาย หรือระเบียบเป็นกลไกควบคุมความประพฤติของ
บุคคลในสังคมหรือบุคคลในสังคมสามารถยอมรับหรือทนได้ แต่ในทางตรงกัน
ข้าม หากสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กฎระเบียบที่มีอยู่ก็จะไม่มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมความต้องการของบุคคลได้อีกต่อไป เป็นเหตุให้
สังคมอยู่ในสภาพที่ไร้บรรทัดฐาน ซึ่งเรียกว่า “อโนมี” (Anomie) และน าไปสู่
ปรากฏการณ์อาชญากรรมที่มากจนสังคมไม่อาจมีสภาพปกติสุขได้ ค าว่า 
“Anomie” เป็นภาษกรีก แปลว่ากฎหมายไร้ความหมาย (Lawlessness) เป็น
ปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลของสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นเพียงช่ัวระยะ
หนึ่งหลังจากนั้นเมื่อเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมเข้าสู่ภาวะปกติ สภาวะไร้
กฎเกณฑ์ก็จะหมดไป 

ตามแนวความคิดของเดอร์ไคร์โดยสรุปแล้วอาชญากรรมเป็นปรากฏการณ์
ปกติของสังคมเมื่อใดที่บรรทัดฐานของสังคมไม่สามารถควบคุมการกรท าของ
บุคคลในสังคมได้หรือไม่ตอบสนองความต้องการของสังคม ก็จะเป็นเหตุให้
บุคคลล่วงละเมิดฝ่าฝืนบรรทัดฐานของสังคม และน าไปสู่การกระท าความผิด 
และมีความเช่ือว่า อาชญากรรมมักจะเกิดขึ้นในสังคมอุตสาหกรรม สังคมเมือง
ใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าและสร้างความขัดแย้งทางสังคมทางแก้ไข 
คือต้องสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม9 

“ต ารวจมาตอนจบ” คือภาพสะท้อนอุดมคติของการไร้ประสิทธิภาพของ
อ านาจยุติธรรมกระแสหลัก การเข้าปราบปรามอาชญากรรมเป็นไปด้วยความ
ล่าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์ ทั้งในประเทศไทย และแทบทุกประเทศทั่วโลกท า
ให้เกิดมุมมองเชิงเสียดสีประชดประชันโดยมีการฉายซ้ าของวรรณกรรมลักษณะ
ดังกล่าวตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน  

เมื่ออ านาจ และความไว้วางใจที่ประชาชนมอบหมายให้รัฐบาลถูกสั่นคลอน 
เกิดความไม่ไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย ซึ่งอันที่จริงแล้ว 
บทบาทของต ารวจ ทหาร หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ สะท้อนถึงการเป็นกลไก

                                                           
9 เร่ืองเดียวกัน, 91-92. 
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ความมั่นคงปกติของรัฐ ซึ่งเป็นพื้นฐานหลักส าคัญที่สุดในการด าเนินเรื่องของ
วรรณกรรมซูเปอร์ฮีโร่แทบทุกเรื่อง โดยบทบาทของซูเปอร์ฮีโร่นั้นจะเด่นชัดและ
ชัดเจนขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อกลไกความมั่นคงปกติของรัฐนั้นล้มเหลวลง ก่อก าเนิด
ภาวะซึ่งซูเปอร์ฮีโร่ต้องแสดงพลังและสามารถเอาชนะศัตรูได้ในท่ีสุด ซึ่งเป็นสิง่ที่
น่าสนใจว่าประชาชนกลับรู้สึกยินดีต่อการปรากฏกายของซูเปอร์ฮีโร่ จนลืมไป
ว่าพลังของซูเปอร์ฮีโร่มิได้รับฉันทามติจากประชาชน มิได้มีกฎหมายบัญญัติ
รับรองอ านาจ อ านาจเหล่านี้ตรวจสอบมิได้ และอ านาจที่ก าจัดเหล่าร้ายได้     
ก็สามารถกลับท าลายประชาชนได้เช่นเดียวกัน 

เมื่อภาพของกระบวนการยุติธรรมที่สะท้องออกมาในรูปของความล้มเหลว
จึงเกิดกระบวนการผดุงความยุติธรรมภาคปัจเจกชน ซึ่งในสังคมไทยยุคใหม่เริ่ม
เกิดปรากฏการณ์เข้ากลุ่มทางสังคมอาทิ เพจออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น การร่วม
กลุ่มเพื่อ “ร่วมด้วยช่วยกัน” ลักษณะนี้ผลักดันให้เกิดวีรบุรุษในยุคใหม่ ซึ่งเป็น
ตัวแทนภาพที่ชัดเจนขึ้นของชนช้ันกลางที่รักในความดีอย่างสุดขั้ว และมีความเช่ือ 
หรือพร้อมจะเชื่อว่าโลกนี้มีเพียงสีขาวและด า 

เจ้าหน้าที่รัฐผู้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะทหาร ต ารวจใน
ภาพยนต์แนวซูเปอร์ฮีโร่ มีขึ้นเพื่อแสดงความล้มเหลวของระบบบังคับใช้
กฎหมายของตน เมื่อความยุติธรรมกระแสหลักเกิดการ “ลัดวงจร” หรืออาจ
บางทีการลัดวงจรทางกระบวนการยุติธรรมนี้เป็นไปเพื่อสร้างเง่ือนไขในการใช้
ช่องทางอ านาจพิเศษ ‘เหนือกลไกปกติของรัฐ’ (Legitimized Extralegality) 
เพื่อใช้ในการจัดการกับ ‘ภัยพิเศษบางประการ’ ที่ไม่อาจจะจัดการด้วยเง่ือนไข
ทางกฎหมายปกติทั่วไปได้สภาวะดังกล่าวนี้บางทีในทางวิชาการเรียกกันว่า 
‘ภาวะยกเว้น หรือ State of Exception’ ตามค าอธิบายของจอร์จิโอ อกัมเบน 
(Giorgio Agamben) ที่อธิบายถึงสภาวะยกเว้น (อ านาจของกฎหมาย) ในสังคม 
เมื่อสังคมเผชิญกับภัยที่ถูกท าให้มองว่าไม่อาจจะแก้ไขได้ด้วยกลไกปกติธรรมดา 
ซึ่งมันก็น ามาสู่การประกาศสภาวะฉุกเฉิน , การรัฐประหาร หรือการลอบสืบ
ราชการลับต่างๆ ในโลกจริงนั่นเอง 

ในทางภาพยนตร์สิ ่งที่ถูกน ามาเป็นภาพแทนกลไกการแก้ปัญหาที่  
‘เหนือกฎหมาย’ หรือ ‘เกินกว่ากลไกปกติ’ จึงถูกหล่อหลอมออกแบบให้
กลายเป็นตัวซูเปอร์ฮีโร่ในแต่ละรูปแบบ เพราะฉะนั้นแล้วเป็นไปได้หรือไม่ว่า  
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ในกรอบคิดนี้ ภาพยนตร์ หรือการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่แทบทุกเรื่อง เป็นหนังที่
สนับสนุนเผด็จการอ านาจนิยม ที่สามารถท าอะไรก็ได้ นอกเหนือกฎหมายแค่
ไหนก็ได้ ในนาม “คนดีความดี” หรือในนามการท าเพื่อ “ปกป้องประชาชน” 
ประดุจเป็นการ “ตั้งนะโมสามจบ” เพื่อหาความชอบธรรมในการเข้าต่อกรกับ
เหล่าร้าย 

เมื่อพิจารณาชุดความคิดนี้แล้ว เราจะพบว่าฮีโร่แทบท้ังหมดมีโอกาสที่จะถูก
น ามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการกระท าอันไม่สมเหตุสมผลทั้งสิ้น “คนไม่ดีมีโอกาส
ที่จะสามารถเข้ามาอยู่ในคราบที่เรียกตัวเองว่าคนดีได้และคนในสังคมก็มักจะ
อยากให้อ านาจกับคนดีในคราบเหล่านี้เสียด้วย ไม่ว่าอ านาจนั้นจะไม่ชอบธรรม
หรือขัดกับกฎหมายเพียงใด” วรรณกรรมแนวซูเปอร์ฮีโร่จึงสะท้อนถึงการใช้ 
“อ านาจในกฎหมาย” กับ “อ านาจในอุดมคติ” และสามารถอธิบายถึงความ
เป็นมนุษย์ได้แม้เพียงบางด้านของทั้งหมดก็ตาม ดังนั้นวรรณกรรมจึงเป็น
เครื่องมือที่ท าหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมในการเป็นหลักฐานเพื่อท าความเข้าใจ
อารมณ์ความรู้สึก ส านึกความคิด ความเช่ือ หรืออาจเรียกรวมๆว่า การศึกษา
กฎหมายในปริมณฑลทางความคิดและความรู้สึกเป็นสิ่งที่วรรณกรรมจะช่วยใน
การศึกษาได้มาก ในท านองเดียวกันปริมณฑลทางวิชาการอื่นก็เริ่มมีการศึกษา
โดยให้คุณค่าของมนุษย์มากขึ้น เช่นการศึกษาประวัติศาสตร์ของความรู้สึกก็ดี 
การเมืองของความคาดหวังก็ดี เป็นต้น ท้ังนี้ในวิชากฎหมายกระบวนทัศน์อย่าง
นิติส านึก (Legal Consciousness) การศึกษาปรัชญากฎหมาย ประวัติศาสตร์
ความคิดทางกฎหมาย เป็นสิ่งที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับการตระหนักรู้ถึงปัญหา
ของการศึกษากฎหมายแบบวิชาชีพครอบง าวิชาการและเน้นการท่องจ า10 

ดังท่ีได้กล่าวเรื่องความยุติธรรมถือว่าเป็นเรื่องส าคัญที่จะชี้วัดการคงอยู่ หรือ
ล่มสลายของสังคมทุกสังคม มีผู้ให้ความเห็นไว้ว่าความยุติธรรมในเชิงนามธรรม 
คือสภาวะที่มีอยู่จริง ของสิ่งที่มนุษย์ผู้มีจิตส านึกสามารถรับรู้ได้ด้วยสามัญส านึกว่า
ถูกต้องเหมาะควร ในเชิงรูปธรรม ความยุติธรรมมีความหมายได้หลากหลายขึ้นกับ
ความเช่ือของแต่ละคนด้วย แต่พอสรุปได้สั้น ๆ ว่า หมายถึง ความเที่ยงตรง, 

                                                           
10 กฤษณพ์ชร โสมณวตัร, วรรณกรรมศึกษาตุลาการ : โลกทัศน์ต่อตุลาการใน “พี่นอ้งคารามาซอฟ”, 
วารสารนิติสังคมศาสตร์, ปีที่ 9 ฉบับที ่1, 2559 (มกราคม-มิถุนายน), หน้า 41. 
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ความชอบธรรม, ความถูกต้อง11 สิ่งที่น่าสนใจก็คือรูปแบบของการบังคับใช้
กฎหมายของซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งถือเป็นปัจเจกชนนั้นท าประการใดที่ประชาชนจะ
สามารถตรวจสอบถึงความถูกต้องเที่ยงตรง ตามนิยามความยุติธรรมอันเป็น
สิทธิมนุษยชนสากลได้ 
 

4.  เหล่าร้ายในโลกแห่งความจริง ผู้ถูกละเมิดสิทธิโดยเหล่าฮีโร่ ? 
 

พลเมืองดีไม่จ าต้องมีส านึกว่าตนเป็นคนดีหรือเหนือกว่า หรือแตกต่างจาก
ผู้อื่นในสังคม ส านึกของพลเมืองดีในทางกระบวนการยุติธรรมนั้นมิได้เลิศลอย 
แต่พลเมืองดีกระท าการ หรือไม่กระท าการตามกรอบของกฎหมายและศีลธรรม
ขั้นพื้นฐานท่ีสังคมคาดหวังเท่านั้น ไม่ผูกขาดความดี 

ซูเปอร์ฮีโร่มีความตระหนักรู้ตลอดเวลาว่าตนเป็น “คนดี” และมีภารกิจ
ตลอดชีวิตในการ “ล้างช่ัว” มีความสุดขั้วในการเทิดทูนให้คุณค่าและมีแนวโน้ม
ที่จะสร้างมาตรฐานความดีความยุติธรรมแบบอัตวิสัย เพื่อให้ตนและหมู่คณะ
ยังคงรักษาฐานที่มั่นแห่งความดีเอาไว้ อันเป็นลักษณะผูกขาดความดีไว้กับ
ตนเอง 

หากตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของโลกแห่งความเป็นจริง เหล่าร้าย อาชญากร 
หรือผู้ท าผิดกฎหมายในทุกสังคม ต่างก็มีความเป็นมนุษย์ ซึ่งในสายตาแห่ง
กฎหมายบุคคลเหล่านั้นมีสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะที่เป็นมนุษย์ การท าความ
เข้าใจถึงสิ่งนี้เป็นเรื่องส าคัญส าหรับผู้รักษาความยุติธรรมยุคใหม่ ซึ่งเหล่าร้าย 
หรือสัตว์ประหลาดในโลกจินตนาการนั้นในโลกของความเป็นจริงก็คือมนุษย์
ธรรมดาซึ่งกระท าผิดกฎหมายและควรได้รับการพิจารณาด าเนินคดีตามบรรทัด
ฐานของกฎหมายจึงจะถูกต้อง 

ดังนั้นการน ามุมมองที่มีต่อตัวละครสัตว์ประหลาด หรือเหล่าร้ายอันมี
ลักษณะ “ไม่ใช่คน” ในอุดมคติมาใช้กับผู้กระท าผิดกฎหมายย่อมท าให้เกิดการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม กลายเป็นระบบ “กฎหมู่”ถูกเชิดชู 
เหนือกฎหมาย 

                                                           
11 ดิเรก ควรสมาคม, นิติปรัชญา, บริษัท ส านักพิมพว์ิญญูชน จ ากัด, 2557, หน้า 154. 
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สิ่งส าคัญที่ควรตั้งค าถามกับการก้าวเข้าสู่ภาวะซุปเปอร์ฮีโร่ก็คือเจตนารมณ์
ที่แท้จริงของเขาหรือเธอคือสิ่งใด จุดมุ่งหมายอันสูงสุดที่เหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ตัวจริง
ในสังคมต้องการ เมื่อช่ังน้ าหนักพิเคราะห์ถึงประโยชน์ได้เสียแล้ว สังคมได้ หรือ
เสียสิ่งใดไป ซึ่งเป็นที่แน่ชัดว่าปัญหาบางปัญหา อาทิปัญหาอาชญากรรมใน
สังคมจะลดลงเมื่อบุคคลซึ่งเป็นซุปเปอร์ฮีโร่แสดงฝีมือเข้าปกป้องคุ้มครองสวัสดิ์
ภาพของประชาชน แต่ในทางกลับกันควรหรือไม่ที่จะต้องเริ่มตั้งค าถามกับ
วิธีการทั้งหลายที่เหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ได้กระท าไปว่าถูกต้องชอบธรรมตาม
กฎหมายบ้านเมืองหรือไม่ 

โดยหลักแล้วการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ และหลักสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนในการปกป้องตนเองจากภัยอันตรายที่ละเมิดกฎหมาย และคลอง
ธรรมเป็นสิ่งที่ท าได้ และรัฐควรส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิของตนที่
สามารถท าได้ แต่ค าถามที่ตามมาก็คือหากว่าการใช้อ านาจนั้นปราศจากการ
ควบคุม หรือปราศจากพันธะธรรมที่จะจัดระเบียบการใช้สิทธิที่เกินส่วนของ
เหล่าฮีโร่ภาคประชาชน เมื่อเปรียบกับองค์กร หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีกรอบ
การตรวจสอบถ่วงดลการใช้อ านาจรัฐ ( Checks and Balances ) โดยกฎหมาย 
กลไกขององค์กร และมีการควบคุมจริยธรรมคุณวุฒิ มาตรฐานการปฏิบัติงานใน
บางอาชีพโดยสภาวิชาชีพ 

เมื่อเปรียบเทียบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงน าไปสู่ค าถามต่อไปว่าความ
ยุติธรรมที่สังคมจะได้รับจากเหล่าผู้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ กับฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ ฝ่ายใด
จะสามารถประกันผลข้างเคียงอันเลวร้ายที่จะตามมาได้ ความยุติธรรมตาม
แนวทางซูเปอร์ฮีโร่คนดีมักถูกตั้งข้อสงสัยว่าจะเป็นความยุติธรรมแบบอัตวิสัย
หรือไม่ ในขณะที่ความยุติธรรมตามระบบของเจ้าหน้าที่รัฐก็ถูกตั้งค าถาม
ย้อนกลับไปเช่นกันว่าเป็นความยุติธรรมแบบภาวะวิสัยที่ประสบความล้มเหลว
ในการแก้ไขปัญหาของปัจเจกชน ซึ่งน าไปสู่ปรากฏการณ์ใหม่ในสังคมคือการท า
ร้ายกันผ่านโลกไซเบอร์(Cyber Bullying)12 
 
                                                           
12 สุภาวดี เจริญวานิช, การรังแกกันผ่านพื้นที่ไซเบอร์ : ผลกระทบและการป้องกนัในวัยรุ่น 
Cyber Bullying: Impacts and Preventions in Adolescents, วารสารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2560, หน้า 641-644. 
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5.  “ซูเปอร์ฮีโร่” สัญลักษณ์แห่งเสรีภาพของ “คนดี” ? 
 

เมื่อการเป็นฮีโร่หมายถึงการที่บุคคลนั้นก้าวเข้าสู่พิธีกรรมการเป็น “คนดี” 
จึงเกิดความเกรงใจจากทุกฝ่ายที่จะสะกิดเตือนให้เขาหรือเธอ ได้ตระหนักถึงผล
ที่ตามมาของการใช้บรรทัดฐานความดีของตนเองเข้าตัดสินผู้อื่นโดยวิธีการใน
แบบฉบับของตน จะน ามาซึ่งความวุ่นวายไร้การควบคุมหรือไม่ ...ควรส่งเสริม
การเป็นซูเปอร์ฮีโร่ผู้มีจิตอาสา หรือบูชา “คนดี” ที่บ้าคลั่ง 

เมื่อเรามาถึงในยุคที่เชิดชูต่อความดี แต่เป็นความดีที่มาจากการบัญชาการ
เพียงแค่ของคนกลุ่มหนึ่งที่เราไม่ได้มีส่วนในการเลือกเขาเข้ามา หากว่าใน
อนาคตเมื่อเกิดปัญหากับคนกลุ่มนี้ หรือเกิดข้อผิดพลาดอันมาจากความดีที่คน
กลุ่มนั้นกระท า เราอาจจะต้องพิจารณาตัวเองว่า เราจะมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบถึงผลเสียของการกระท านั้นกันอย่างไร ในขณะเดียวกันก็เกิดค าถาม
ตามมาว่า การสนับสนุนต่อการกระท าของคนกลุ่มนี้สามารถกระท าได้โดย
รูปแบบใด รวมไปถึงหากมีผู้ไม่เห็นด้วยและต้องการแสดงออกการถึงความเห็น
แย้งควรจะประพฤติตนไปในทิศทางใดจึงจะเหมาะสม 

ในอนาคตรัฐไทยจะต้องพบกับปัญหาท้าทายอ านาจรัฐยุคใหม่ ซึ่งมีที่มาจาก
การเปิดโลกที่ไร้พรมแดน การนิยาม หรือให้คุณค่า “ความดี” อันแตกต่าง
หลากหลาย การก้าวเข้าสู่สังคมพหุวัฒนธรรมเต็มรูปแบบ และปฏิเสธมิได้ว่า
บางโอกาสรัฐจ าเป็นต้องพึ่งพาพลังแห่งเหล่าฮีโร่ หรือจิตอาสาสาธารณะ เมื่อ
อ านาจรัฐจ าเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยก าลังเสริมจากเหล่า ซูเปอร์ฮีโร่คนดีในชีวิต
จริง รัฐบาลจะต้องจริงจังที่จะเลือกหนทางใหม่ในการด าเนินนโยบายคุ้มครอง
สังคม ซึ่งอาจวางแนวทางกฎหมาย หรือนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริม
สนับสนุนซูเปอร์ฮีโร่ หรือจ ากัดการใช้สิทธิ เกินส่วนจะท าให้เกิดความชัดเจน
มากกว่าจะมีผู้อาสาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในสถานการณ์จริง แน่นอนว่าบทความนี้มิได้
ต่อต้านการท าความดี เพียงแต่ตั้งค าถามเพื่อให้การท าความดีนั้นเป็นไปโดย
ชอบประกอบด้วยธรรม และตั้งมั่นอยู่บนพ้ืนฐานของเสรีชนผู้เคารพซึ่งสิทธิของ
เพื่อนมนุษย ์
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบญัญตัิ
สหกรณ์กับเครดิตยูเนี่ยนท่ีไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน และแนวทางการแก้ไขการด าเนินงานของ
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน โดยผลการวิจัยพบว่าพระราชบัญญัติสหกรณ์ไม่สามารถ
บังคับใช้กับกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนได้ จึงต้องใช้กฎหมายอื่นๆ ที่มีอยู่มาเทียบเคียง
และบังคับใช้แทน ซึ่งลักษณะของการด าเนินงานของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน กฎหมายที่
สามารถน ามาปรับใช้ได้คือประมวลกฎหมายอาญา อาทิเช่น ความผิดฐาน
ฉ้อโกงประชาชน ตามมาตรา 343 และความผิดฐานยักยอกตามมาตรา 352 
เป็นต้น ส่วนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของ
สัญญา และเรื่องละเมิดเพื่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน อีกทั้งแนวทางการ
แก้ไขการด าเนินงานของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนที่ยังไม่เป็นนิติบุคคลต้องอาศัยหลัก
                                                           
* อาจารย์ประจ าส านกัวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงราย. 
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ธรรมาภิบาล หลักความซื่อสัตย์สุจริตเป็นส าคัญ เพื่อให้กรรมการหรือผู้บริหาร
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนน าไปบริหารกลุ่มให้เกิดผลและเกิดประโยชน์มากที่สุด และ
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตด้านการบริหารงานขึ้นภายในกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน 

 
ค าส าคัญ: พระราชบัญญตัิสหกรณ์ พ.ศ. 2542, กลุ่มเครดิตยูเนีย่น 
 

Abstract 
 

The research aimed to study the issue on the enforcement of 
the Cooperatives Act B.E.2542 to non-legal person credit union, to 
investigate the law related to the operation of the credit union, and 
to explore the solution for the operation of the credit union. The 
findings revealed that other existing laws were comparable and 
enforceable for the credit union because the Cooperatives Act 
could not be enforced with it; however, for the operation of the 
credit union, laws that could be adapted were the Criminal Code 
such as the offences of public cheating and fraud according to the 
Article 343, and offences of criminal misappropriation according to 
the Article 352; and the Civil and Commercial Code that emphasized 
on the contract as well as the infringement focusing on indemnity claims. 
Moreover, the solution for the non-legal person credit unions’ operations 
should principally emphasize on the good governance, and honesty 
principle in order to ensure that committees or executives of the 
credit union could have a good effective management, achieve the 
maximum benefit, and prevent fraud problems of credit union 
administration truly. 

 
Keywords: The Cooperatives Act B.E. 2542, Credit Union 
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1.  บทน า 
 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นสหกรณ์ประเภทหนึ่งตามกฎหมายที่มี

สถานะเป็นนิติบุคคลซึ่งเกิดขึ้นโดยความสมัครใจของสมาชิกที่อยู่ในวงสัมพันธ์
เดียวกัน เช่น ชุมชนเดียวกัน มีการประกอบอาชีพในโรงงานหรือบริษัทหรือ
สถาบันการศึกษาเดียวกัน ด าเนินการภายใต้หลักประชาธิปไตย คือ หนึ่ งคน
หนึ่งเสียง สมาชิกมีการสะสมทรัพย์ร่วมกันเพื่อเป็นทุนด าเนินการให้สมาชิกที่มี
ความเดือดร้อนเป็นผู้กู้ยืมน าไปใช้ คณะกรรมการบริหารได้รับการเลือกตั้งจาก
สมาชิก และโดยสมาชิกของสหกรณ์เอง ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะได้รับการ
จัดสรรสู่มวลสมาชิกในรูปแบบของดอกเบี้ย เงินปันผล และสวัสดิการต่างๆ และ
ภายใต้การด าเนินกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตั้งแต่การจัดตั้งและการจด
ทะเบียนสหกรณ์ การด าเนินงานของสหกรณ์ การออกข้อบังคับ การสอบบัญชี 
การเลิกสหกรณ์ การช าระบัญชี การควบสหกรณ์เข้ากัน การแยกสหกรณ์ ซึ่ง
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ มีพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 
2 ปี พ.ศ. 2553 คอยก ากับดูแลให้สหกรณ์ด าเนินกิจการอย่างถูกต้องและชอบ
ธรรม ในขณะเดียวกัน ได้มีการรวมกลุ่มโดยอาศัยหลักการแนวคิดการ
ด าเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนน ามาปฏิบัติ แต่มีองค์ประกอบไม่ครบท่ีจะ
ด าเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องเป็นสหกรณ์ได้ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 โดยจะด าเนินการภายใต้ช่ือว่า “กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน” ซึ่งส่งผลให้
กลุ่มที่รวมตัวข้ึนนั้นจะไม่มีสถานะทางกฎมาย หรือไม่เป็นนิติบุคคลนั่นเอง และ
อาจเกิดประเด็นทางด้านกฎหมายขึ้นได้ เพราะกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเหล่านี้ ไม่อยู่
ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 การด าเนินงานของกลุ่ม
เครดิตยูเนี่ยน อาศัยเทียบเคียงแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
เท่านั้น ดังนั้น เมื่อเกิดกรณีการทุจริตหรือเกิดปัญหาในการบริหารงานของ
คณะกรรมการในกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน ผู้ที่เป็นสมาชิกจะไม่สามารถตรวจสอบการ
ด าเนินงานหรือตรวจสอบบัญชีของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนรวมถึงการเรียกร้อง
ความรับผิดต่อกรรมการเหล่านี้ได้ 
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ดังนั้น การวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการบังคับใช้
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กับ “กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน” ที่ไม่เป็นนิติ
บุคคลตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อศึกษาหากฎหมายอื่นๆ ท่ีสามารถน ามาบังคับใช้
กับการด าเนินงานของ “กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน” ในส่วนของการตรวจสอบการ
ด าเนินงานหรือการด าเนินคดีต่อคณะกรรมการของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน อาทิเช่น 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายอาญา เป็นต้น 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.2.1  ศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์กับเครดิตยูเนี่ยน

ที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล 
1.2.2  ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน 
1.2.3  ศึกษาแนวทางการแก้ไขการด าเนินงานของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน 

1.3  แนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
1.3.1  เครดิตยูเนี่ยน 
เครดิตยูเนี่ยน เป็นรูปแบบหนึ่งของสหกรณ์ที่มีท้ังหมด 7 ประเภท1 ดังนี ้

1)  สหกรณ์การเกษตร เป็นสหกรณ์ที่ผู้มีอาชีพทางการเกษตร
รวมตัวกันจัดตั้งและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกด าเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อ
แก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิก และช่วยยกฐานะความ
เป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น 

2)  สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นสถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มี
สมาชิกเป็นบุคคลซึ่งมีอาชีพอย่างเดียวกันหรือที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ และให้กู้ยืมเมื่อเกิดความ
จ าเป็นหรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยและได้รับการจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ สามารถกู้ยืมเงินได้เมื่อเกิดความจ าเป็นตามหลักการ
ช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

3)  สหกรณ์ประมง เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ชาวประมง 
เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ซึ่งชาวประมงแต่ละคนไม่
                                                           
1 กรมส่งเสริมสหกรณ์, (2560), ประเภทของสหกรณ,์ สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561, 
จาก http://www.cpd.go.th/cpdth2560/index.php/component/k2/item/185 



วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ 
ปีที่ 3 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) 75 

สามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ตามล าพัง บุคคลเหล่านี้จึงรวมกันโดยยึดหลักการ
ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

4)  สหกรณ์ร้านค้า เป็นสหกรณ์ที่มีผู้บริโภครวมกันจัดตั้งขึ้น
เพื่อจัดหาสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภคมาจ าหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป 
โดยจดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์ในประเภทสหกรณ์ร้านค้ามีสภาพเป็นนิติ
บุคคล ซึ่งสมาชิกผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นเจ้าของ สมาชิกลงทุนร่วมกันในสหกรณ์ด้วย
ความสมัครใจเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคและเพื่อ
ผดุงฐานะทางเศรษฐกิจของตนและหมู่คณะ 

5)  สหกรณ์นิคม เป็นสหกรณ์การเกษตรในรูปแบบหนึ่งที่มี
การด าเนินการจัดสรรที่ดินท ากินให้ราษฎร การจัดสร้างปัจจัยพื้นฐาน และสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้ผู้ที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการด าเนินการจัดหาสินเช่ือ 
ปัจจัยการผลิตและสิ่งของที่จ าเป็น การแปรรูปการเกษตร การส่งเสริมอาชีพ 
รวมทั้งกิจการให้บริการสาธารณูปโภคแก่สมาชิก 

6)  สหกรณ์บริการ เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ โดยมีประชาชนไม่น้อยกว่า 10 คน ที่มีอาชีพอย่างเดียวกัน ที่ได้รับความ
เดือดร้อนในเรื่องเดียวกันรวมตัวกันโดยยึดหลักการประหยัด การช่วยตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดความมั่นคง
ในอาชีพต่อไป 

7)  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นอีกสหกรณ์ประเภทหนึ่งตาม
ประกาศกฎกระทรวงก าหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ. 
2548 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2548 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมคนส าหรับท า
กิจกรรมเรื่องการออมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

1.3.2  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1)  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย

สาระส าคัญทางกฎหมาย 10 หมวด2 ได้แก่ บททั่วไป การก ากับและส่งเสริม
สหกรณ์ สหกรณ์ การช าระบัญชี การควบสหกรณ์เข้ากัน การแยกสหกรณ์ 
ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตรสหกรณ์แห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรกร และบท
                                                           
2 “พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542,” ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 116, ตอนที่ 3, หน้า 1, 
2542, 23, เมษายน. 
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ก าหนดโทษ ซึ่งต่อมามีการออกพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
แก้ไขเพิ่มเติม3 จากฉบับที่ 1 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบัน และเอื้อประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 

2)  ประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายอาญา เป็นกฎหมายที่
รัฐบัญญัติขึ้นเพื่อก าหนดลักษณะของการกระท าที่ถือว่าเป็นความผิด และ
ก าหนดบทลงโทษทางอาญาส าหรับความผิดนั้น เป็นกฎหมายที่บัญญัติว่าการ
กระท าหรือไม่กระท าการอย่างใดเป็นความผิด 

3)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายแพ่ง 
หมายถึง กฎหมายว่าด้วยสิทธิ หน้าที่ของบุคคลในทางแพ่ง เช่น เรื่องบุคคลและ
สภาพบุคคล ทรัพย์ หนี้ นิติกรรม ครอบครัว มรดก เป็นต้น และเป็นรับรอง
คุ้มครองสิทธิเฉพาะบุคคล เพราะฉะนั้นการกระท าผิดทางแพ่งถือว่าเป็นการ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ไม่ได้ท าให้ประชาชนโดยทั่วไปหรือสังคมเดือนร้อน
โดยตรง หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นกฎหมายที่ก าหนดความสัมพันธ์ของเอกชนว่า
ด้วยสิทธิ หน้าที่ ของบุคคลตั้งแต่เกิดจนถึงแก่ความตาย ส าหรับกฎหมาย
พาณิชย์ หมายถึง กฎหมายว่าด้วยสิทธิ หน้าที่ ของบุคคลอันเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
หรือการค้า การพาณิชย์ โดยได้วางระเบียบเกี่ยวกับข้อผูกพันทางธุรกิจและ
การค้าระหว่างบุคคล  เช่น สัญญาต่างๆ ตั๋วเงิน หุ้นส่วน และบริษัท เป็นต้น 

1.4  ขอบเขตการวิจัย 
1.4.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา จ าแนกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ปัญหา

การบังคับใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์กับเครดิตยูเนี่ยนท่ีไม่มีสถานะเปน็นติบิคุคล 
2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน และ 3) แนว
ทางการแก้ไขการด าเนินงานของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน 

1.4.2  ขอบเขตด้านประชากร ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นตัวแทนจากชุมนุม
สหกรณ์สาขา จังหวัดเชียงราย จ านวน 5 ท่าน 

1.4.3  ขอบเขตด้านพ้ืนที่ คือ ชุมนุมสหกรณ์สาขา อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

 
                                                           
3 “พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553,” ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 127, ตอนที่ 26 ก, 
หน้า 1, 2553, 21, เมษายน. 
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1.5  วิธีด าเนินการวิจัย 
1.5.1  เคร่ืองมือส าหรับการน าไปใช้  คือ การสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้างที่มีการก าหนดแนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก 
1.5.2  วิธีการสร้าง และหาคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 

1)  ศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเครดิตยูเนี่ยน และกฎหมาย
โดยท าการค้นคว้าเอกสาร และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2 )  ก าหนดขอบเขตและเนื้ อหาของค าถามให้มีความ
สอดคล้องกับกรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ของการด าเนินการวิจัย 

3)  ก าหนดแนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์โดยท าการ
ปรึกษาผู้เช่ียวชาญเพื่อด าเนินการตรวจสอบแก้ไข ตลอดจนเสนอแนะเพื่อให้
ครอบคลุมเนื้อหา และมีความครบถ้วนสมบูรณ์ 

4)  ปรับภาษาและเนื้อหาให้มีความชัดเจน และให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง 

5)  น าเครื่องมือท่ีผ่านการตรวจสอบและแก้ไขเรียบร้อยแล้วสู่
กระบวนการการเก็บข้อมูล 

1.5.3  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) การรวบรวมข้อมูลเอกสาร เกี่ยวกับกฎหมายและเครดิต   

ยูเนี่ยนรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายจากเอกสาร งานวิจัย และสื่อต่างๆ 
2) การสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนครอบคลุม

ด้านการบริหารจัดการ ปัญหาและอุปสรรค การแก้ไขปัญหา และน ากฎหมาย
มาบังคับใช้ในกรณีต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

1.5.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้ อหาที่ได้จากการ

สัมภาษณ์โดยการจับประเด็นหลัก จัดกลุ่มข้อมูล เช่ือมโยงข้อมูล และสรุป/
ตีความสาระส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

1.6  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
ประชาชน สมาชิกกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนสามารถน าผลการวิจัยด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และการบังคับใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์
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กับเครดิตยูเนี่ยนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลเพื่อเป็นสาระส าคัญเพิ่มเติม และ
เป็นแนวทางเพื่อพิจารณาอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการในมิติการ
บังคับใช้กฎหมายในแต่ละประเภท 
 

2.  ผลการวิจัย 
 

2.1  ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์กับเครดิตยูเนี่ยนที่ไม่มี
สถานะเป็นนิติบุคคล 

จากการศึกษาพบว่า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นสหกรณ์ประเภทหนึ่ง
ที่ท าการจัดตั้งโดยความสมัครใจของสมาชิกที่อยู่ในวงสัมพันธ์เดียวกัน มีการ
ด าเนินการภายใต้หลักประชาธิปไตย โดยสมาชิกท าการสะสมทรัพย์ร่วมกันเพื่อ
เป็นทุนด าเนินการให้สมาชิกที่มีความเดือดร้อนเป็นผู้กู้ยืมน าไปใช้ ส าหรับ
คณะกรรมการบริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนั้นได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิก 
และสมาชิกของสหกรณ์เอง ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นได้รับการจัดสรรสู่มวล
สมาชิกในรูปแบบของดอกเบี้ย เงินปันผล และสวัสดิการต่าง ๆ ส าหรับหลักการ
ด าเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนก าหนดขึ้นมาภายใต้ปรัชญาแห่งการร่วมมือกัน 
คุณค่าของความยุติธรรม ความเสมอภาคและการช่วยเหลือตนเอง แม้ว่าการ
ปฏิบัติมีความแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคของโลก หัวใจของการด าเนินงาน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้อง 
ที่แสดงออกโดยการท างานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีขึ้นส าหรับตนเองและ
ชุมชน โดยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเปิดรับสมาชิกทุกคนที่เห็นคุณประโยชน์และ
ประสงค์จะเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สมาชิกมีสิทธิมี
เสียงเสมอภาคกัน (หนึ่งคนหนึ่งเสียง) และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการ
ด าเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยไม่ค านึงถึงจ านวนเงินสะสม หรือค่าหุ้น 
ซึ่งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจัดบริการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกทั้ง
ในด้านสังคมและเศรษฐกิจ หลังจากที่จัดสรรเงินส ารองตามข้อบังคับและ
จ่ายเงินปันผลแก่สมาชิกแล้ว ส่วนที่เหลือคงเป็นของสมาชิก เพื่อประโยชน์ของ
มวลสมาชิก และหัวใจของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอีกประการหนึ่งมุ่งที่จะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาคนและสังคม เสริมสร้างความยุติธรรมแก่มวลสมาชิกและ
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ชุมชนที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจัดตั้งและด าเนินงานอยู่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
จะให้ความส าคัญและให้บริการแก่ทุกคนท่ีเห็นคุณค่า และต้องการเข้ามามีส่วน
ร่วมการตัดสินใจต่างๆ ต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์และประโยชน์ที่จะเกิดกับ
ชุมชนโดยส่วนรวมด้วย  

การด าเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 โดยกฎหมายฉบับนี้จะมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า 
“คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ” ตามมาตรา 9 ประกอบไปด้วย 
รัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรอง
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ผู้อ านวยการส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยซึ่งเป็นกรรมการด าเนินการ ประธานกรรมการด าเนินการชุมนุม
สหกรณ์ระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่ม
เกษตรกรระดับประเทศหนึ่งคน เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็น
กรรมการและเลขานุการ ผู้อ านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติซึ่งเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง คัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็น
ที่ประจักษ์ด้านการบริหารสหกรณ์ และในมาตรา 10 ได้ก าหนดอ านาจที่ของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

1)  เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องนโยบายและแนวทางในการ
พัฒนาการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2)  ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

3)  ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายธุรกิจและกิจการ
ของสหกรณ์ รวมทั้งการร่วมมือกับภาคเอกชนให้มีส่วนในการพัฒนาการสหกรณ์ 
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4)  ก าหนดแนวทางในการประสานงานระหว่างส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ 

5)  พิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อขัดข้องที่ท าให้
นโยบายและแผนการพัฒนาการสหกรณ์ไม่อาจบรรลุเป้าหมาย 

6)  พิจารณาเรื่องอื่นใดที่ เกี่ยวกับสหกรณ์ตามที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

7)  มีอ านาจและหน้าท่ีตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
ในการจัดตั้งสหกรณ์ มาตรา 33 ก าหนดให้สหกรณ์จะตั้งขึ้นได้โดย

การจดทะเบียน และต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตาม
หลักการสหกรณ์ และต้องมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  มีกิจการร่วมกันตามประเภทของสหกรณ์ที่ขอจดทะเบียน 
2)  มีสมาชิกเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
3)  มีทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่าๆ กัน และสมาชิกแต่ละคน

จะต้องถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งหุ้น แต่ไม่เกินหน่ึงในห้าของหุ้นท่ีช าระแล้วท้ังหมด 
4)  มีสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในข้อบังคับภายใต้

บทบัญญัติมาตรา 43 (7) 
และในการก ากับดูแลสหกรณ์ มาตรา 17 ก าหนดให้นายทะเบียน

สหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอ านาจออกค าสั่งเป็น
หนังสือให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ 
เจ้าหน้าที่ หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาช้ีแจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือรายงานการประชุมของ
สหกรณ์ได้ และมาตรา 18 ก าหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย มีอ านาจเข้าไปตรวจสอบในส านักงานของสหกรณ์ใน
ระหว่างเวลาท างานของสหกรณ์ได้ และให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวก
หรือช่วยเหลือหรือให้ค าช้ีแจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร และมาตรา 19  ให้
ผู้ตรวจการสหกรณ์มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของ
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สหกรณ์ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด เมื่อตรวจสอบแล้วให้เสนอรายงาน
การตรวจสอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์  

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น กล่าวได้ว่า การด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์นั้น สหกรณ์ต้องด าเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
เสียก่อนจึงจะอยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายฉบับนี้ แต่ก็มีการน าเอา
แนวทางในการด าเนินงานของสหกรณ์ไปใช้กับกลุ่มที่มีการรวมตัวกันซึ่งเรียกว่า 
“กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน” ซึ่งยังไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล และการที่กลุ่มเครดิต       
ยูเนี่ยนไม่อยู่ภายในบังคับของพระราชบัญญัติสหกรณ์เนื่องจาก มาตรา 4  ได้ให้
นิยามของค าว่า“สหกรณ์” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งร่วมกันด าเนินกิจการ
เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ จึงท าให้กลุ่มเครดิตยูเนี่ ยนไม่
สามารถใช้ช่ือสหกรณ์ได้ โดยปกติแล้วสหกรณ์ประเภทอื่นนั้นการจัดตั้งสหกรณ์
ไม่ต้องจัดตั้งเป็นกลุ่มหรือคณะบุคคลขึ้นมาก่อนแต่สาหรับสหกรณ์เครดิตยเูนีย่น
นั้นมีความต้องการที่จะจัดตั้งเป็นกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน ขึ้นมาก่อนเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการที่จะจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยเฉพาะในการบริหาร
จัดการ ซึ่งในการจัดตั้งเป็นกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน ก็มีการน าระบบของสหกรณ์มาใช้
หรือน ามาบริหารกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเพื่อเตรียมความพร้อม และเมื่อมีความพร้อม
ทุกด้านแล้วก็จะด าเนินการขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  

ดังนั้น เครดิตยูเนี่ยนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล จึงไม่สามารถใช้
บังคับพระราชบัญญัติสหกรณ์ได้ และนายทะเบียนสหกรณ์ตามกฎหมายไม่
สามารถใช้บังคับกฎหมายกับกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลได้
เลย คงมีเพียงแต่การน าเอาหลักการในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542    
มาปรับใช้เพื่อให้สามารถด าเนินการในรูปแบบของสหกรณ์ได้เท่าน้ัน 

2.2  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน 
2.2.1  ประมวลกฎหมายอาญา 

กฎหมายอาญา เป็นกฎหมายที่รัฐบัญญัติขึ้นเพื่อก าหนด
ลักษณะของการกระท าที่ถือว่าเป็นความผิด และก าหนดบทลงโทษทางอาญา
ส าหรับความผิดนั้น เป็นกฎหมายที่บัญญัติว่าการกระท าหรือไม่กระท าการอย่าง
ใดเป็นความผิด 
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1)  หลักกฎหมายอาญาภาคทั่วไป 
1.1)  กฎหมายอาญาต้องแน่นอนชัดเจนคือ “ถ้อยค า” ใน

บทบัญญัติ กฎหมายอาญาต้องมีความชัดเจนหลีกเลี่ยงถ้อยค าที่จะท าให้การ
ตัดสินคดีขึ้นอยู่กับความรู้สึกท่ีเป็นอัตวิสัย และอ าเภอใจผู้พิจารณาคดี 

1.2)  ห้ามใช้กฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง (การให้เหตุผล
โดยอ้างความคล้ายคลึงกัน) ลงโทษทางอาญาแก่บุคคล 

1.3)  กฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลังไปลงโทษการกระท า
ที่ผ่านมาแล้ว เป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะกระท าการนั้นกฎหมายอาญาในที่น้ี คือ 
บทบัญญัติที่ก าหนดเกี่ยวกับการกระท าผิดและการลงโทษ  

1.4)  กฎหมายอาญาต้องแปลหรือตีความโดยเคร่งครัด 
ความเข้าใจที่ว่าหากตีความตามตัวอักษรแล้วหากข้อความนั้นไม่ชัดเจนจึงค่อย
พิจารณาถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ท่ีถูกต้องคือ 
การตีความกฎหมายอาญาจะต้องตีความทั้งตามตัวอักษรและเจตนารมณ์ของ
กฎหมายไปพร้อมๆ กัน โดยไม่สามารถเลือกตีความอย่างใดอย่างเพียงอย่าง
เดียวก่อนหรือหลังได้ การตีความกฎหมายดังที่กล่าวมาจึงอาจมีการตีความ
อย่างแคบหรืออย่างกว้างก็ได้ ทั้งนี้ เกิดจากการพิจารณาตามตัวอักษรและ
เจตนารมณ์ของกฎหมายควบคู่กัน โดยอาจกล่าวได้ว่ามีแต่การตีความกฎหมาย
นั้นมีแต่การตีความโดยถูกต้องเท่านั้น และการที่กฎหมายอาญาจะต้องตีความ
โดยเคร่งครัดนั้น หมายความว่า ห้ามตีความกฎหมายเกินตัวบท โดยในกรณีที่
เกิดช่องว่างของกฎหมายขึ้นจากการตีความที่ถูกต้องแล้ว จะไม่สามารถน า
กฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับใช้เพื่อลงโทษผู้กระท าได้ 

1.5)  ห้ามใช้จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นลงโทษทางอาญา
แก่บุคคล เพราะตัวบทมาตรา 2 ใช้ค าว่า “บัญญัติ” และสอดคล้องกับข้อ 1.2 
เพราะจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นเป็นเรื่องของแต่ละท้องถิ่น ไม่ชัดเจนแน่นอน 
แตกต่างจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

2)  สภาพบังคับของกฎหมายอาญา 
โทษทางอาญา เป็นสภาพบังคับหลักทางอาญาที่สามารถ

ใช้ได้กับการกระท าที่เป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมายอื่นด้วย ดุลยพินิจใน
การลงโทษ ที่ศาลจะลงโทษผู้กระท าความผิดหนักเบาเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับ
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ทฤษฎีซึ่งเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการลงโทษ ซึ่งจ าแนกเป็น 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎี
เด็ดขาด การลงโทษ คือ การตอบแทนแก้แค้นการกระท าผิด การลงโทษหนัก
เบาย่อมเป็นไปตามความร้ายแรงของความผิด และทฤษฎีสัมพัทธ์ การลงโทษมี
ประโยชน์คือ เพื่อให้สังคมปลอดภัย โทษจึงท าหน้าที่ห้ามไม่ให้คนกระท า
ความผิด และในกรณีกระท าความผิดไปแล้ว โทษมีความจ าเป็นเพื่อปรับปรุงให้
ผู้กระท าความผิดนั้นกลับตัวกลับใจแก้ไขการกระท าผิดที่เคยเกิดขึ้นและ
สามารถกลับเค้าสู่สังคมอย่างเดิม โดยในประมวลกฎหมายอาญามีฐานความผิด
ที่การด าเนินงานของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนอาจถูกด าเนินคดีได้ดังนี้ 

2.1)  ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 343 “ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 341 ได้กระท าด้วยการ
แสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควร
บอกให้แจ้งแก่ประชาชน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ต้อง
ด้วยลักษณะดังกล่าวในมาตรา 342 อนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดด้วย ผู้กระท า
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่ง
หมื่นสี่พันบาท” 

ส าหรับความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน เป็นความผิด
ที่ไม่สามารถยอมความได้และมีโทษหนักกว่าความผิดฐานฉ้อโกง ตามมาตรา 341 
โดยการกระท าความผิดนั้นจะต้องมีลักษณะเป็นการฉ้อโกงตามมาตรา 341 ซึ่งได้
กระท าต่อประชาชนโดยทั่วไป สาระส าคัญของความผิดฐานนี้จึงต้องดูว่าการ
กระท าความผิดนั้นได้กระท าต่อประชาชนหรือไม่ ทั้งนี้ ค าว่าประชาชนไม่ได้มี
บทนิยามหรือค าจ ากัดความไว้ในประมวลกฎหมายอาญา แต่ตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตสถานหมายถึงบรรดาพลเมืองซึ่งมีความหมายถึงชาวเมือง
ทั้งหลาย 

โดยองค์ประกอบความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนนั้น 
ตามมาตรา 343 วรรคแรก จะต้องมีการกระท าครบองค์ประกอบภายนอก 
กล่าวคือ 
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(1)  กระท าความผิดตามมาตรา 341 ซึ่งหมายความ
ว่าการกระท าต้องเข้าองค์ประกอบภายนอกของความผิดตามมาตรา 341 ทุกข้อ 

(2)  ได้กระท าโดยวิธีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 ก) ด้วยการแสดงข้อความเทจ็แก่ประชาชน หรือ 
 ข) ด้วยการปกปิดความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้ง

แก่ประชาชนและองค์ประกอบภายใน เหมือนกับมาตรา 341 คือ 1) เจตนา
ธรรมดา 2) มูลเหตุชักจูงใจ โดยทุจริต ส่วนมาตรา 343 วรรคสอง จะต้องมีการ
กระท าครบองค์ประกอบภายนอก กล่าวคือ 1) กระท าการดังบัญญัติไว้ในวรรค
แรก 2) ต้องด้วยลักษณะดังกล่าวในอนุมาตราของมาตรา 342 คือ ก) แสดงตน
เป็นคนอื่น หรือ ข) อาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็กหรือ
อาศัยความอ่อนแอแห่งจิตของผู้ถูกหลอกลวง และองค์ประกอบภายใน 1) 
เจตนาธรรมดา 2) มูลเหตุชักจูงใจโดยทุจริต 

2.2)  ความผิดฐานยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 352 “ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของ
รวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้น
กระท าความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หกพันบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ถ้าทรัพย์นั้นได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของ
ผู้กระท าความผิด เพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยส าคัญผิดไปด้วยประการใด หรือเป็น
ทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระท าความผิดเก็บได้ ผู้กระท าต้องระวางโทษแต่เพียงกึ่งหนึ่ง” 

องค์ประกอบความผิดตามมาตรา 352 
องค์ประกอบภายนอก ได้แก่ 1) ครอบครอง 2) 

ทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย และ 3) เบียดบังเอา
ทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สาม 

องค์ประกอบภายใน ได้แก่ 1)  เจตนาธรรมดา และ 
2)  เจตนาพิเศษ โดยทุจริต 

ถ้าการกระท านั้นครบท้ังองค์ประกอบภายนอกและ
องค์ประกอบภายในแล้ว ผู้กระท ามีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ โดยลักษณะของ
ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ที่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินงานของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน 
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เนื่องจากสมาชิกของเครดิตยูเนี่ยนได้มอบเงินให้กับทางกลุ่มในลักษณะที่เป็น
เป็นการออมทรัพย์หรือสะสมเป็นค่าหุ้น ดังนั้น จึงเป็นการมอบการครอบครอง
ทรัพย์ให้แก่กลุ่มไปด าเนินการจึงไม่เข้าลักษณะของการลักทรัพย์และเป็น
ลักษณะของการยักยอกทรัพย์แทน และความผิดฐานยักยอกทรัพย์เป็นความผิด
อันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัว พนักงานสอบสวนไม่มีอ านาจสอบสวน 
ยกเว้นแต่จะต้องมีค าร้องทุกข์ของผู้เสียหายก่อน 

2.2.2  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์ของประเทศไทย ได้

บัญญัติรวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน เรียกช่ือว่า "ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์" แบ่งออกเป็น 6 บรรพ คือ บรรพ 1 ว่าด้วยหลักท่ัวไป บรรพ 2 ว่าด้วย
หนี้ บรรพ 3 ว่าด้วยเอกเทศสัญญา บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์สิน บรรพ 5 ว่าด้วย
ครอบครัว และบรรพ 6 ว่าด้วยมรดก 

1)  กฎหมายแพ่ง หมายถึง กฎหมายว่าด้วยสิทธิ หน้าที่ของ
บุคคลในทางแพ่ง เช่น เรื่องบุคคลและสภาพบุคคล ทรัพย์ หนี้ นิติกรรม 
ครอบครัว มรดก เป็นต้น และเป็นการรับรองคุ้มครองสิทธิเฉพาะบุคคล 
เพราะฉะนั้น การกระท าผิดทางแพ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ไม่ได้
ท าให้ประชาชนโดยทั่วไปหรือสังคมเดือนร้อนโดยตรง หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น
กฎหมายที่ก าหนดความสัมพันธ์ของเอกชนว่าด้วยสิทธิ หน้าที่ ของบุคคลตั้งแต่
เกิดจนถึงแก่ความตาย และในส่วนของลักษณะของกฎหมายแพ่งนั้น มี
รายละเอียดดังนี้ 

1.1)  เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการรับรองคุ้มครองสิทธิของ
บุคคลในทางแพ่งอันมีลักษณะเป็นการเฉพาะตัว 

1.2)  เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทุกคนตั้งแต่เกิด
จนถึงแก่ความตาย 

1.3)  เป็นการรับรองคุ้มครองสิทธิของบุคคลขั้นพื้นฐาน 
โดยไม่ต้องอาศัยเจตนาของผู้ที่จะได้รับการคุ้มครอง 

1.4)  ค่าเสียหายอันเกิดจากการกระท าที่ละเมิดสิทธิของ
บุคคลในทางแพ่งที่เรียกว่าค่าสินไหมทดแทนจะต้องอาศัยพฤติการณ์และความ
ร้ายแรงของการกระท าละเมิดสิทธิ 
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1.5)  มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสิทธิเฉพาะบุคคล
ในทางแพ่งเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิต่อกัน 

2)  กฎหมายพาณิชย์ หมายถึง กฎหมายว่าด้วยสิทธิ หน้าที่ 
ของบุคคลอันเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือการค้า การพาณิชย์ โดยได้วางระเบียบ
เกี่ยวกับข้อผูกพันทางธุรกิจและการค้าระหว่างบุคคล เช่น สัญญาต่างๆ ตั๋วเงิน 
หุ้นส่วน บริษัท เป็นต้น และในส่วนของลักษณะของกฎหมายพาณิชย์นั้น มี
รายละเอียดดังนี้ 

2.1)  เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการรับรองคุ้มครองสิทธิของ
บุคคลอันเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า หรือ การพาณิชย์ 

2.2)  เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจ การค้า หรือการพาณิชย์ โดยหลักมิได้เกี่ยวข้องกับคนทุกคนเสมอไป 

2.3)  เป็นกฎหมายที่เป็นกรอบในการแสดงเจตนาของ
บุคคลจึงสามารถตีความไปในทางอื่นที่ไม่ข้อต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนได้ 

2.4)  ค่าเสียหายอันเนื่องมากจากการกระท าละเมิดสิทธิ
ตามสัญญาทางธุรกิจ อาจเกิดจากข้อตกลงไว้ล่วงหน้าในขณะที่ท าสัญญา หรือ
ค่าความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระท าท่ีละเมิดข้อตกลงตามสัญญาได้ 

2.5)  มีเจตนารมณ์ในการก าหนดกรอบในทางการค้าหรือ
การพาณิชย์ระหว่างกันของบุคคลโดยอาศัยเจตนาต่อกันเป็นพื้นฐาน 

โดยบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่
สามารถน ามาปรับใช้กับกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนจะอยู่ในส่วนของลักษณะ 15 ว่าด้วย
เรื่องของตัวแทน และบรรพ 3 ลักษณะ 22 ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท ในส่วน
ของการด าเนินงานที่มีลักษณะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนที่จะต้อง
อาศัยหุ้นส่วนในการด าเนินกิจการภายใต้ความตกลงร่วมกัน และมอบหมายให้
ตัวแทนเป็นผู้ด าเนินกิจการแทน สมาชิกของเครดิตยูเนี่ยนทั้งหมด แล้วน าผล
ก าไรที่ได้จากการด าเนินกิจการของเครดิตยูเนี่ยนมาแบ่งปันผลก าไรแก่สมาชิก 

2.3  แนวทางการแก้ไขการด าเนินงานของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน 
ในการด าเนินงานของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนั้น จะมีหน่วยงานหรือ

องค์กรที่อยู่ภายใต้กรมส่งเสริมสหกรณ์ คือ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่ง
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ประเทศไทย จ ากัด (ช.ส.ค.) โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกให้เป็น
สถาบั นการ เ งินและสวั สดิ ก ารของ ชุมชน สถานประกอบการและ
สถาบันการศึกษา โดยด าเนินธุรกิจการผลิต การค้า การบริการ อุตสาหกรรม 
และการลงทุนร่วมกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยใช้หลักคุณธรรมพื้นฐาน 5 
ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นใจกัน 
และความไว้วางใจกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวมทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

1)  ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก 
2)  จัดหาทุนและบริการสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพและการด ารงชีพ 
3)  ท าหรือจัดหาปัจจัยการผลิต รวมซื้อ รวมขาย ลงทุนหรือร่วม

ลงทุนในสินค้าหรือบริการ รวมทั้งจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคหรือแปรรูป
ผลผลิตของสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น หรือชุมนุมสหกรณ์อื่น หรือองค์กรอื่นที่
สนับสนุนกิจการของชุมนุมสหกรณ์ 

4)  ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิกและชุมชน 

5)  ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น องค์กรชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของชุมนุมสหกรณ์ 

แต่ เมื่อการด า เนินการของกลุ่ม เครดิตยู เนี่ยนมีปัญหาในการ
ด าเนินงาน เช่น หากกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบริหารงานด้วยความไม่โปร่งใส ยักยอก
เงินของสมาชิกไป หรือน าเงินของสมาชิกไปใช้โดยไม่ผ่านความเห็นชอบของที่
ประชุมใหญ่ของกลุ่ม ทางชุมนุมเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ ากัดก็ไม่
สามารถใช้มาตรการบังคับแก่กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนได้อยากมีประสิทธิภาพ ท าได้
แต่เพียงขอความร่วมมือ และถอนการเป็นสมาชิกของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเท่านั้น 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สมาชิก สมาชิกต้องใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อ
เรียกร้องหรือเอาผิดแก่กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนที่ตนเองเป็นสมาชิกเอง โดยใช้
กฎหมายต่างๆ ตามผลการศึกษาที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 2 ที่ผ่านมา อีกทั้ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ไม่สามารถใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์เข้ามาก ากับดูแล
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนได้โดยตรงเนื่องจากการที่เครดิตยูเนี่ยนไม่มีสถานะเป็น      
นิติบุคคลหรือไม่ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์นั้นเอง 
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ดังนั้น ในการด าเนินงาน และการบริหารจัดการกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนั้น
ต้องอาศัยหลักธรรมาภิบาล หลักความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลัก เพื่อให้กรรมการ
น ามาบริหารกลุ่มให้เกิดผลและเกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งทางชุมนุมสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือธรรมาภิบาลในสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน เพื่อเป็นแนวทางที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสามารถน าไปปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และแสดงให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช้ีวัดธรรมาภิบาลในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหรือ 
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน 

 
3.  สรุป และข้อเสนอแนะ 

 
3.1  สรุป 

3.1.1  ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์กับเครดิตยูเนี่ยน
ที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล 

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์กับเครดิตยูเนี่ยนที่
ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลนั้นจะเห็นได้ว่าการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์นั้น สหกรณ์จะต้องด าเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเสียก่อนจึงจะ
อยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายฉบับนี้ แต่ก็มีการน าเอาแนวทางในการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ไปใช้กับกลุ่มที่มีการรวมตัวกันซึ่งเรียกว่า “กลุ่มเครดิต  ยู
เนี่ยน” ซึ่งยังไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล และการที่กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนไม่อยู่ภายใน
บังคับของพระราชบัญญัติสหกรณ์เนื่องจาก มาตรา 4 ได้ให้นิยามของค าว่า 
“สหกรณ์” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งร่วมกันด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัตินี้ จึงท าให้กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนไม่สามารถใช้ช่ือสหกรณ์ได้ และ
การด าเนินงานจึงเป็นเพียงแค่การน าเอารูปแบบของสหกรณ์มาเทียบใช้ก่อน และ
ต่อไปเมื่อมีความพร้อมการจะจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

3.1.2  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน 

ไม่สามารถใช้บังคับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ได้ จึงต้องใช้กฎหมาย
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อื่นๆ เพื่อน ามาบังคับใช้กับการด าเนินงานของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแทน ซึ่งได้แก่ 
ประมวลกฎหมายอาญา ในส่วนของความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน มาตรา 343 
“ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 341 ได้กระท าด้วยการแสดงข้อความอัน
เป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่
ประชาชน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ต้องด้วย
ลักษณะดังกล่าวในมาตรา 342 อนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดด้วย ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่น
สี่พันบาท” และความผิดฐานยักยอก มาตรา 352 “ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่ง
เป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของ
ตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระท าความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ ถ้าทรัพย์นั้นได้
ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระท าความผิด เพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดย
ส าคัญผิดไปด้วยประการใด หรือเป็นทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระท าความผิดเก็บได้ 
ผู้กระท าต้องระวางโทษแต่เพียงกึ่งหนึ่ง” และประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่าด้วยเรื่องตัวแทน และห้างหุ้นส่วน เพื่อการด าเนินกิจการภายใต้ความ
ตกลงร่วมกัน และมอบหมายให้ตัวแทนเป็นผู้ด าเนินกิจการแทน สมาชิกของ
เครดิตยูเนี่ยนทั้งหมด แล้วน าผลก าไรที่ได้จากการด าเนินกิจการของเครดิต      
ยูเนี่ยนมาแบ่งปันผลก าไรแก่สมาชิก 

3.1.3  แนวทางการแก้ไขการด าเนินงานของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน  
แนวทางการแก้ไขการด าเนินงานของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน       

มีหน่วยงานหรือองค์กรที่อยู่ภายใต้กรมส่งเสริมสหกรณ์ คือ ชุมนุมสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ ากัด (ช.ส.ค.) ก ากับดูแลการด าเนินงานของกลุ่ม 
แต่ก็ไม่สามารถใช้มาตรการบังคับแก่กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ท าได้แต่เพียงขอความร่วมมือ และถอนการเป็นสมาชิกของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน
เท่านั้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สมาชิก สมาชิกต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย
เพื่อเรียกร้องหรือเอาผิดแก่กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนที่ตนเองเป็นสมาชิกเอง โดยใช้
กฎหมายต่างๆ ตามผลการศึกษาท่ีกล่าวมาแล้ว 
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3.2  ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยในครั้งนี้จะน าไปใช้ในการด าเนินการบริหารจัดการกลุ่ม

เครดิตยูเนี่ยน แต่ต้องอาศัยหลักธรรมาภิบาลหลักความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลัก 
เพื่อให้กรรมการหรือผู้บริหารกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน น าไปบริหารกลุ่มให้เกิดผลและ
เกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งอาจน าคู่มือธรรมาภิบาลในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มา
ใช้ควบคู่กันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และแสดงให้เห็นได้อย่าง
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช้ีวัดธรรมาภิบาลในสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนหรือกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนได้ต่อไป 
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หลักเกณฑ์และค ำแนะน ำส ำหรับผู้ประสงค์ส่งบทควำมลงตีพิมพ์ 
ในวำรสำรนิติ รัฐกิจ และสังคมศำสตร์  

ส ำนักวิชำนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 
 

 ส านักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดท าวารสาร
วารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์ขึ้น เพื่อให้เป็นวารสารวิชาการโดยเปิดโอกาส
ให้นักวิชาการ นักวิจัย นักนิติศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไปทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย มีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปของบทความวิชาการและ
บทความวิจัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ความรู้     
ทางวิชาการในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้กว้างขวางมาก
ยิ่งขึ้น จัดตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งต้องการยกระดับ
ให้เป็นวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
 
ขอบเขต 

 วารสารวารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์ รับพิจารณาบทความ
วิชาการ บทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหา    
ทางวิชาการของวารสารจะครอบคลุมเนื้อหา เกี่ยวกับกฎหมาย การเมือง       
การปกครอง และสังคมทั่วไป 
 
ก ำหนดกำรตีพิมพ ์

 วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ 
 ฉบับท่ี  1   เดือน มกราคม - มิถุนายน   
 ฉบับท่ี  2   เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม  
 
แนวปฏิบัติกำรน ำเสนอบทควำม 

 เพื่อให้การด าเนินงานจัดท าวารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์     
ส านักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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ทางส านักวิชาจึงได้จัดท าแนวปฏิบัติการน าเสนอบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ ดังนี ้
 
 แบบเสนอบทควำม 
 http://law.crru.ac.th/law-journal/proposal-lawjournal.pdf 
 
 บทควำมวิชำกำร 
 http://law.crru.ac.th/law-journal/template-for-article.docx 
 
 บทควำมวิจัย 
 http://law.crru.ac.th/law-journal/template-for-research.docx 
 
 หากกองบรรณาธิการตรวจพบข้อผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์      
ในรูปแบบของบทความ บทความนั้นจะถูกส่งกลับไปยังผู้เขียน เพื่อท าการแก้ไข
บทความ ในกรณีที่จัดเตรียมถูกต้องตามระเบียบการตีพิมพ์และมีความสมบูรณ์
ของรูปแบบ บทความจะถูกส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พิจารณาคุณค่าและความสมบูรณ์ของเนื้อหาบทความดังกล่าวต่อไป 
 ประเภทของบทความ บทความที่จะได้รับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร
เป็นบทความที่มีลักษณะเกี่ยวกับกฎหมาย รัฐกิจ การเมืองการปกครอง และ
สังคมศาสตร์ โดยแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 1.  บทความทางวิชาการ โดยทั่วไปเป็นบทความทางวิชาการที่น าเสนอ
เนื้อหาสาระทางวิชาการที่ผ่านการวิเคราะห์และประมวลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
ประกอบด้วย ความน า เนื้อเรื่อง ซึ่งแบ่งเป็นประเด็นหลัก ประเด็นรอง ประเด็นย่อย 
และบทสรุป จ านวนไม่เกิน 20 หน้า 
 2.  บทความวิจัย เป็นบทความที่เกิดจากการวิจัยของผู้เขียนหรือ
สมาชิกร่วมในงานวิจัยนั้น ประกอบด้วย ความเป็นมาและความส าคัญของ
ปัญหา วัตถุประสงค์ สมมุติฐานของงานวิจัย ขอบเขตที่ครอบคลุมในการวิจัย 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีด าเนินการวิจัย 
(ประกอบด้วยข้อมูลประชากร กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย 
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และเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล) ผลการวิจัย (สรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ) จ านวนไม่เกิน 25 หน้า 
 
กำรส่งบทควำม 

 1.  บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และ
ต้องไม่อยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น 
 2.  บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องผ่านการกลั่นกรองและประเมิน
คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิตามขั้นตอนที่กองบรรณาธิการวารสารนิติ รัฐกิจและ
สังคมศาสตร์ ส านักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายก าหนดไว ้
 3.  บทความที่ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ประเมิน
บทความแล้ว หากไม่สามารถตีพิมพ์ได้ทันในฉบับปัจจุบันแล้ว กองบรรณาธิการ
จะน าบทความตีพิมพ์ในฉบับต่อไป โดยพิจารณาตามล าดับของการส่งบทความ 

 ส่งบทควำมพร้อมกับแบบเสนอบทควำมเพ่ือตีพิมพ์ในวำรสำร
พร้อมลงลำยมือมำที ่
 กองบรรณาธิการวารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์ ส านักวิชา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 57100  โทร. 053-776137 
 หรือส่งบทความออนไลน์ได้ที่ email : niticrru@gmail.com 
 และผู้ส่งบทความท าการโทรยืนยันการส่งบทความกับผู้ประสานงาน 
(คุณปฐมพงษ์  เมืองขาว) เบอร์โทร 053-776137 เพื่อยืนยันการส่งบทความ 
หากผู้ประสานงานได้รับบทความ จะท าการส่งอีเมล์ตอบกลับแก่ผู้ส่งบทความ 
เพื่อยืนยันว่าได้รับบทความแล้ว 
  
กำรพิจำรณำบทควำม 

 1.  กองบรรณาธิการจะท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองบทความ และ
จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ส่งบทความทราบภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับบทความ ท้ังนี้ กองบรรณาธิการจะท าหน้าท่ีประสานงานกับผู้ส่งบทความ
ในทุกขั้นตอน 
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 2.  กองบรรณาธิการจะด าเนินการจัดรูปแบบของบทความให้เป็น
ระบบเดียวกันทุกบทความก่อนน าเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) 
พิจารณา จากนั้น จึงส่งบทความที่ได้รับการพิจารณาเบื้องต้นให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ 
(Peer review) จ านวน 2 ท่าน เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการตีพิมพ์
เผยแพร่บทความ โดยใช้เวลาพิจารณาแต่ละบทความไม่เกิน 1 เดือน ผลการ
พิจารณาของผู้ทรงคุณดังกล่าวถือเป็นสิ้นสุด จากนั้น จึงส่งผลการพิจารณาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้ส่งบทความทราบผล หากมีการแก้ไขหรือปรับปรุง ให้ผู้ส่ง
บทความแก้ไขและน าส่งกองบรรณาธิการภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่
วันท่ีได้รับผลการพิจารณา 
 3.  กองบรรณาธิการจะน าบทความที่ผ่านการพิจารณาและแก้ไขแล้ว
เข้าสู่กระบวนการเรียบเรียงพิมพ์ และการตีพิมพ์ โดยใช้ระยะเวลาด าเนินการ
ประมาณ 1 – 2 เดือน 
 4.  ผู้ส่งบทความจะได้รับ “วารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์     
ส านักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” จ านวน 2 เล่ม เป็นการ
ตอบแทนภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วารสาร ได้รับการเผยแพร่ 
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รูปแบบกำรตีพิมพ์วำรสำรนิติ รัฐกิจและสังคมศำสตร์  
ส ำนักวิชำนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 

 
1.  รูปแบบกำรเขียนบทควำม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 1.1  บทควำมทำงวิชำกำร ควรมีความยาวระหว่าง 10 – 20 หน้า 
 1.2  บทควำมวิจัย  ควรมีความยาวระหว่าง 15 – 25 หน้า 
 กระดาษที่ใช้พิมพ์ให้ใช้กระดาษปอนด์ไม่มีบรรทัดชนิด 80 แกรม 
ขนาด A5 โดยให้พิมพ์ เพียงหน้า เดียว ใช้ตัวอักษรสีด า  ตัวอักษรใช้  
TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 14 พอยด์ ยกเว้น ช่ือเรื่องภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รูปแบบตัวอักษรที่ใช้ TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 พอยด์ 
ระยะขอบส่วนบนหัวกระดาษ เว้นว่างขนาด 2.50 ซม. ระยะขอบซ้ายมือ      
เว้นว่างขนาด 2.75 ซม. ระยะขอบขวามือและส่วนท้ายของกระดาษ เว้นว่าง
ขนาด 2.0 ซม. และการพิมพ์ค าในบทความไม่ควรตัดค า 
 

รูปแบบกำรเขียนประกอบด้วยกำรเรียงหัวข้อดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1  รำยละเอียดเบ้ืองต้นของบทควำม ประกอบด้วย 

 1.  ช่ือเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 2.  ช่ือผู้แต่งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรณีมีผู้แต่งหลายคน ช่ือผู้แต่ง
คนแรกจะถือเป็นช่ือหลัก และเป็นช่ือส าหรับติดต่อกับกองบรรณาธิการ 
 3.  ช่ือสังกัดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 4.  บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทย (สรุปเฉพาะใจความส าคัญเท่านั้น) 
 5.  ค าส าคัญ (Keywords) ภาษาไทย 
 6.  บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาอังกฤษ (สรุปเฉพาะใจความส าคัญเท่านั้น) 
 7.  ค าส าคัญ (Keywords) ภาษาอังกฤษ 

ส่วนที่ 2  ส่วนเนื้อหำ 

 บทควำมวิชำกำร  ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

 1.  บทน า  2.  เนื้อหา 3. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
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 บทควำมวิจัย  ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

 1.  บทน า ประกอบด้วย ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
วัตถุประสงค์ ทฤษฎี และสมมติฐานการวิจัย  (ถ้ามี) ขอบเขตการวิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัย ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
 2.  ผลการวิจัย (ส่วนเนื้อหางานวิจัย) เป็นการน าเสนอส่วนการศึกษา
วิเคราะห์งานวิจัย รวมทั้งส่วนของการทบทวนวรรณกรรม (ถ้ามี) 
 3.  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 กำรก ำหนดหัวข้อกำรเขียนบทควำมวิชำกำร/วิจัย ให้ก าหนดหัวข้อ
ใหญ่เป็นล าดับไป คือ 1…2…3…4… ในกรณีมีหัวข้อย่อยให้เรียงหัวข้อย่อยได้อีก
เพียง 2 ระดับ คือ 1. (หัวข้อใหญ่) 1.1 (หัวข้อย่อยระดับที่ 1) 1.1.1 (หัวข้อย่อย
ระดับที่ 2) 

ส่วนที่ 3  ส่วนอ้ำงอิง 

 การอ้างอิงให้ใช้เชิงอรรถแทรกในเนื้อหา และให้มีบรรณานุกรม       
ซึ่งน ามาจากเชิงอรรถในตอนท้ายของบทความ (เลือกเฉพาะรายการที่อ้างอิง
ส าคัญเท่านั้น ไม่ควรเกิน 2 หน้ากระดาษ) โดยรูปแบบการอ้างอิงให้เป็นไปตาม
รูปแบบการตีพิมพ์วารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์ ส านักวิชานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายก าหนด 
 
2.  รำยละเอียดส่วนประกอบของบทควำมทำงวิชำกำร/วิจัย 

 2.1  รำยละเอียดเบ้ืองต้น 

       2.1.1  ช่ือเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Title) ควรกะทัดรัด 
ไม่ยาวเกินไป ต้นฉบับภาษาไทยให้พิมพ์ช่ือเรื่องภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วย
ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษให้ใช้ค าขึ้นต้นอักษรตัวใหญ่ตามด้วยอักษรตัวเล็ก 
ยกเว้นค าบุพบท/ค าเช่ือมให้ขึ้นต้นด้วยตัวเล็ก เช่น Human Rights in Court 
of Justice) 
       2.1.2  ช่ื อ ผู้ เ ขี ย น ทุ ก ค น  (Authors) ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษให้ระบุช่ือเต็ม – นามสกุลเต็มของผู้เขียน (โดยไม่ต้องมีค าน าหน้าช่ือ 
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ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และต าแหน่งทางวิชาการ กรณีช่ือที่เป็น
ภาษาอังกฤษให้ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวใหญ่ เช่น Patompong Muangkhaw) 
       2.1.3  ช่ือสังกัดของผู้ เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ประกอบด้วย สถานท่ีท างานและที่อยู่ของสถานท่ีท างาน หรือที่อยู่ตามระเบียน 
(กรณีไม่ได้ท างาน) ช่ือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
       2.1.4  บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ความยาวไม่ควรเกินอย่างละ 10 บรรทัด หรือไม่เกิน 350 ค า (บทคัดย่อท่ีเขียน
ควรเป็นแบบ Indicative Abstract คือ สั้นและตรงประเด็น และให้สาระส าคัญ
เท่ านั้น  ไม่ ควร เขียนแบบ Informative Abstract ตามแบบที่ เ ขียนใน
วิทยานิพนธ์หรือรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์) 
       2.1.5  ค าส าคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ก าหนดค าส าคัญที่เหมาะสมส าหรับการน าไปใช้ท าค าค้นในระบบฐานข้อมูล   
ซึ่งเป็นค าที่คิดว่าผู้ที่สืบค้นจะใช้ในการค้นหา โดยให้ระบุทั้งค าภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ อย่างละไม่เกิน 5 ค า 

 2.2  ส่วนเนื้อหำ 

      2.2.1  บทความทางวิชาการ ประกอบด้วย บทน า เนื้อหา         
ซึ่งแบ่งเป็นประเด็นหลัก ประเด็นรอง ประเด็นย่อย บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
      2.2.2  บทความวิจัย ประกอบด้วย  
    ส่วนน ำ ได้แก่ ช่ือเรื่องงานวิจัย ช่ือผู้วิจัยและคณะ
ตลอดจนรายละเอียดของผู้วิจัย และบทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
    ส่วนเนื้อหำ ได้แก่ ความเป็นมาและความส าคัญของ
ปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐานของงานวิจัย (ถ้ามี) ขอบเขตที่ครอบคลุมในการวิจัย 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีด าเนินการวิจัย 
(ประกอบด้วยข้อมูลประชากร กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย 
เก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล)  ผลการวิจัย (สรุปผลการวิจัย      
อภิปลายผลและข้อเสนอแนะ) 

 

 



วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์  
ปีที่ 3 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) 

100 

 2.3  ส่วนอ้ำงอิง 

       การอ้างอิงในเนื้อเรื่องของบทความ ให้ใช้การอ้างอิงแบบ
เชิงอรรถ ส่วนอ้างอิงท้ายเล่มเป็นบรรณานุกรม 
 
3.  หลักเกณฑ์กำรพิมพ์ส่วนประกอบของบทควำม 

 3.1  กระดำษที่ใช้พิมพ์  กระดาษที่ใช้พิมพ์ให้ใช้กระดาษปอนด์ไม่มี
บรรทัดชนิด 80 แกรม ขนาด A5 โดยให้พิมพ์เพียงหน้าเดียว ใช้ตัวอักษรสีด า 

 3.2  รูปแบบและขนำดตัวอักษร  ตัวอักษรใช้ TH SarabunPSK 
ขนาดตัวอักษร 14 พอยด์ ยกเว้น ช่ือเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รูปแบบ
ตัวอักษรที่ใช้ TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 พอยด์ 

 3.3  กำรต้ังค่ำหน้ำกระดำษ  ระยะขอบส่วนบนหัวกระดาษ เว้นว่าง
ขนาด 2.50 ซม. ระยะขอบซ้ายมือ เว้นว่างขนาด 2.75 ซม. ระยะขอบขวามือ
และส่วนท้ายของกระดาษ เว้นว่างขนาด 2.0 ซม. และการพิมพ์ค าในบทความ
ไม่ควรตัดค า 

 3.4  จ ำนวนหน้ำของกำรเขียนบทควำม  หากเป็นบทความทางวิชาการ 
ควรเขียน ระหว่าง 10 – 20 หน้า กรณีที่เป็นบทความวิจัย ควรเขียนระหว่าง       
15 - 25 หน้า 

 3.5  กำรขึ้นหน้ำใหม่ 
       3.5.1 ถ้าพิมพ์มาถึงบรรทัดสุดท้ายของหน้ากระดาษ (โดยเว้น
ขอบล่างประมาณ 2 ซม.) และจะต้องขึ้นหน้าใหม่ แต่มีข้อความเหลืออีกเพียง
บรรทัดเดียวก็จะจบย่อหน้าเดิม ให้พิมพ์ต่อไปหน้าเดิมจนจบย่อหน้านั้นแล้วจึง
ขึ้นย่อหน้าใหม่ในหน้าถัดไป โดยย่อเข้ามาประมาณ 0.5 ซม. 
       3.5.2 ถ้าต้องการขึ้นย่อหน้าใหม่ แต่มีเนื้อที่เหลือให้พิมพ์ได้อีก
เพียงบรรทัดเดียวในหน้าน้ัน ให้ยกย่อหน้านั้นไปตั้งพิมพ์ในหน้าถัดไป 

 3.6  ตัวเลข  ให้ใช้ตัวเลขอารบิกอย่างเดียวโดยตลอด 
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 3.7  ล ำดับหน้ำ ให้พิมพ์ตัวเลขโดยใส่เลขหน้าก ากับทุกหน้า ตรงขอบ
ล่างขวา และห่างจากขอบขวา 2 ซม. 

 3.8  ตำรำง และภำพ ตารางทุกตารางต้องมีเลขก ากับเพื่อให้การอ้างถึง
ได้ง่าย โดยล าดับเลขตารางต่อกันไป เช่น ตาราง 1 ตาราง 2 ตาราง 3 เรียงกันไป 
จัดพิมพ์ตรงกลางห่างจากขอบซ้ายและขอบขวากระดาษเท่ากัน ในบรรทัดต่อมาให้
พิมพ์ช่ือตาราง หากมีการอ้างอิงตารางใด ก็ให้อ้างถึงเลขก ากับตารางนั้นด้วยทุกครั้ง 
ส่วนภาพประกอบต่าง ๆ ให้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับเรื่องตารางที่กล่าวมาแล้ว 
เช่น ภาพ 1 ภาพ 3 โดยถา้เป็นภาพถ่ายควรใช้ภาพขาวด า 

 3.9  กำรล ำดับหัวข้อให้ท ำดังนี้ 

       3.9.1  การล าดับหัวข้อกรณีมีเลขก ากับให้ใช้ระบบตัวเลข โดยใส่
มหัพภาคหลังตัวเลข 
       3.9.2  การจัดวางหัวข้อให้เป็นไปตามระดับความส าคัญของ
หัวข้อดังนี ้(เครื่องหมาย  แทนการเว้น 1 ช่วงตัวอักษร) 

1. หัวข้อใหญ ่

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

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

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

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

ตัวอย่ำงเช่น 

1.  วิธีด ำเนนิกำรวิจัย 
 

 1.1  รูปแบบการท าวิจัย 
  1.1.1  วิจัยเอกสาร มีดังนี ้
   1)  แหล่งข้อมลูปฐมภมู ิ
   2)  แหล่งข้อมลูทุติยภูม ิ
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4.  กำรอ้ำงอิงและบรรณำนุกรมส ำหรับบทควำม 

 4.1  กำรอ้ำงอิง 

       การอ้างอิง คือ การระบุแหล่งท่ีมาของข้อความในตัวเรื่องทั้งหมด
ที่ยกมาโดยตรง หรือประมวลความคิดมา โดยให้อ้างอิงแบบเชิงอรรถเท่านั้น 
       การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ คือ การอ้างอิงที่ระบุที่มาของข้อความ
ในตัวเรื่อง และนอกจากนี้ยังใช้เ ชิงอรรถโยง เป็นการโยงให้ผู้อ่านได้ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหน้าอื่นของบทความ โดยการเขียนหรือพิมพ์ไว้ส่วนล่าง
ของกระดาษซึ่งต้องการโยงข้อความนั้น ๆ ซึ่งหลักการเขียนเชิงอรรถมีดังนี ้
       4.1.1  รูปแบบตัวอักษรที่ใช้ TH SarabunPSK ขนาด 12 พอยด์ 
       4.1.2  การพิมพ์เชิงอรรถ ให้พิมพ์เชิงอรรถไว้ส่วนของแต่ละ
หน้าท่ีอ้างอิงถึง  และให้แยกจาก  เนื้อเรื่องโดยขีดเส้นคั่นขวางจากขอบซ้ายของ
กระดาษยาวประมาณ 20 ตัวพิมพ์ โดยให้บรรทัดสุดท้ายของข้อความใน
เชิงอรรถอยู่ห่างจากขอบกระดาษด้านล่าง 2 ซม. 
       4.1.3  การพิมพ์เชิงอรรถให้พิมพ์ชิดขอบซ้าย รายการใดยาวเกิน 
1 บรรทัด บรรทัดต่อมาให้พิมพ์ขอบชิดแนวด้านซ้ายมือทุกบรรทัดจนจบ
รายการนั้น 
       4.1.4  การเรียงล าดับเลขของเชิงอรรถ ให้เริ่มเชิงอรรถแรกของ
บทความด้วยเลข 1 ต่อเนื่องกันไป โดยให้ยกระดับสูงเหนือตัวอักษรตัวแรกของ
ข้อความในส่วนเชิงอรรถ กรณีในหน้านั้น ๆ มีเชิงอรรถขยายความ หรือเชิงอรรถ
โยงมากกว่า 1 รายการ (แต่ต้องไม่เกิน 5 รายการ) เชิงอรรถในหน้าใด ต้องจบใน
หน้านั้น ไม่ให้พิมพใ์นหน้าถัดไป 
       4.1.5  การเขียนเชิงอรรถ เมื่ออ้างถึงเอกสารซ้ า หากไม่มี
เอกสารอื่นมาคั่น ให้ใช้ค าว่าเรื่องเดียวกัน ส าหรับภาษาอังกฤษใช้ค าว่า lbid 
ถ้าอ้างอิงเอกสารเรื่องเดียวกัน แต่ต่างหน้ากัน ให้ลงเลขหน้าก ากับด้วย เช่น 
เรื่องเดียวกัน, 13. หรือ lbid, 13. 
                การอ้างถึงเอกสารเดียวกันซ้ าอีก ถ้าอ้างถึงเอกสาร
เดียวกันซ้ ากันอีกโดย มีเอกสารอื่นมาคั่น  ให้ลงรายการอย่างย่อ คือ ชื่อผู้แต่ง 
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ชื่อเร่ือง และเลขหน้ำ ส่วนรายการที่เกี่ยวกับสถานที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ปีที่พิมพ์ 
ให้ตัดออก เช่น ทศพร มูลรัตน์. กฎหมายมหาชน, 19. 
       4.1.6  การเขียนเชิงอรรถ, บทความประเภทต่าง ๆ และ         
บทวิจารณ์หนังสือ ให้ดูรูปแบบและตัวอย่างดังต่อไปนี้ (เครื่องหมาย  แทน
การเว้น 1 ช่วงตัวอักษร) 
 
      1)  หนังสือ มีรูปแบบดังนี้ 

ผู้แต่ง,ชื่อเร่ือง,ช่ือชุด(ถ้ามี),ครั้งที่พิมพ์(ถ้าพิมพ์มากกว่าหนึ่งครั้ง),
(สถานที่พิมพ์ :ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์) ,ปีที่พิมพ์ ,หน้า 
เลขหน้า. 

 
      2)  บทควำมจำกวำรสำรและหนังสือพิมพ์  มีรูปแบบดังนี้ 

    บทควำมจำกวำรสำร  

ช่ือผู้เขียนช่ือสกุลผู้เขียน,”ช่ือบทความ,”ชื่อวำรสำร,ปีท่ี(ฉบับที่),หน้า. 

    บทควำมจำกหนังสือพิมพ์    

 
      3)  วิทยำนิพนธ์  มีรูปแบบดังนี้ 

ช่ือผู้ เขียนช่ือสกุลผู้ เขียน,”ช่ือวิทยานิพนธ์ , ” (ระดับของ
วิทยานิพนธ์ คณะ มหาวิทยาลัย), ปีพิมพ,์หน้า. 

ช่ือผู้ เขียนช่ือสกุลผู้ เขียน,”ช่ือบทความ,”ชื่อหนั งสือพิมพ์ , 
วัน เดือน ปีท่ีออก,หน้า. 
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      4)  กฎหมำย  มีรูปแบบดังนี้ 

“ช่ือกฎหมาย,” ราชกิจจานุเบกษา,เล่มตอนที่,หน้า, ปี, 
วัน,เดือน. 

 กรณีที่มีกำรย่อตัวบทกฎหมำยให้ใช้ 

 เครื่องหมายค าพูด เปิด-ปิด ในบทบัญญัติ และถ้าไม่ได้เอาข้อความมา
ทั้งหมดให้ใช้ “..” 

 
      5)  เอกสำรที่ไม่ได้ตีพิมพ์  มีรูปแบบดังนี้ 

          ลงรายการเหมือน หนังสือ  และระบุลักษณะของ
เอกสารนั้น  ๆ เ ช่น อัดส า เนา หรือ  Mimeographed ส าหรับ เอกสาร
ภาษาอังกฤษไว้ในวงเล็บสุดท้ายของรายการ 

ผู้แต่ง,ชื่อเร่ือง,ช่ือชุด(ถ้ามี),ครั้งที่พิมพ์(ถ้าพิมพ์มากกว่าหนึ่งครั้ง),
(สถานที่พิมพ์:ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์),ปีที่พิมพ์,หน้าที่อ้างถึง.
(อัดส าเนา) 

 
      6)  กำรอ้ำงค ำพิพำกษำของศำล  มีรูปแบบดังนี้ 

ให้ใส่เลขท่ี พร้อมทั้งยกตัวย่อของผู้ที่จัดท า เช่น  

ค าพิพากษาฎีกา 1342/2546 (เนติ.), 1296 

(เนติ) หมายถึง ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ีจัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภา 
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      7)  บทควำมจำกหนังสือรวบรวมบทควำม  มีรูปแบบดังนี ้

ช่ือผู้เขียนช่ือสกุลของผู้เขียน,”ช่ือบทความ,”ในชื่อเร่ือง,รวบรวม
โดย,ช่ือชุด,(ถ้ามี) ครั้งที่พิมพ์,(กรณีที่พิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง/
จ านวนเล่ม (กรณีมีหลายเล่มจบ) (สถานที่พิมพ์),เล่มที่:กรณีมีหลาย
เล่มจบ),ปีท่ีพิมพ,์หน้าหรือจ านวนหน้าท่ีอ้างถึง. 

 
      8)  บทควำมในสำรำนุกรม  มีรูปแบบดังนี้ 

ช่ือผู้เขียนช่ือสกุลผู้เขียน,”ช่ือบทความ,”ชื่อสำรำนุกรมหน้าแรก
ของบทความ,เล่มที่ของสารานุกรม,ปีทีพ่ิมพ์,หน้าในบทความหน้าที่
ต้องการอ้างอิง (ถ้ามี). 

 

      9)  บทวิจำรณ์หนังสือ  มีรูปแบบดังนี้ 

ช่ือผู้เขียนช่ือสกุลผู้เขียน,วิจารณ์เรื่อง ชื่อหนังสือที่วิจำรณ์,โดยผู้
แต่งหนังสือท่ีวิจารณ์,เล่มที่ของวารสาร,ชื่อวำรสำร,หน้าแรกของบท
วิจารณ์,(เดือน ปีพิมพ์),หน้าในบทวิจารณ์โดยเฉพาะที่ต้องการอ้าง (ถ้ามี). 

 
      10)  สัมภำษณ์  มีรูปแบบดังนี้ 

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์,ต าแหน่ง(ถ้ามี),วันเดือนปีสถานท่ี. 
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      11)  อินเตอร์เน็ต  มีรูปแบบดังนี้ 

ช่ือผู้แต่ง,(ปีที่เผยแพร่) ,ชื่อเร่ือง,สืบค้นเมื่อวันที่เดือนปี, 
จากแหล่งที่อยู่ไฟล์(URL) 

 
 4.2  บรรณำนุกรม 

        เอกสารอ้างอิงที่เป็นบรรณานุกรม มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
        4.2.1  เรียงเอกสารอ้างอิงภาษาไทย ตามด้วยเอกสารอ้างอิง
ภาษาต่างประเทศ 
        4.2.2  การอ้างอิงที่เป็นตัวเลข ให้ใช้เลขอารบิกทุกกรณี 
        4.2.3  การเรียงล าดับ ให้เรียงล าดับตามอักษรของผู้แต่ง 
      1)  เขียนช่ือทุกคนท่ีร่วมเขียนเอกสารภาษาไทยให้เขียน
ช่ือทุกคนเรียงกันไป คั่นด้วยจุลภาค (,)  
      2)  คนสุดท้ายให้เชื่อมด้วย และ เช่น ดิเรก ควรสมาคม,   
ทศพร มูลรัตน์ และสุรชัย อุฬารวงศ์. 
      3)  เอกสารที่มีผู้เขียนชุดเดียวกัน ให้เรียงล าดับตามปี
จากปีที่พิมพ์ก่อน-ปีที่พิมพ์หลังต่อ ๆ มา แต่หากเป็นปีเดียวกันให้ใส่ ก ข ค 
ก ากับไว้ที่พุทธศักราช หรือ A B C ก ากับไว้ที่คริสต์ศักราช โดยเรียงตามล าดับ
ของเล่มที่พิมพ์ก่อน-หลัง และตามล าดับตัวอักษรของชื่อเรื่องส าหรับช่ือเรื่องให้
ใช้ตัวเอน 
      4)  ช่ือผู้แต่งในรายการถัดจากรายการแรกให้แทนช่ือ
ผู้เขียนด้วยการขีดเส้นใต้ จ านวน 16 เคาะ (8 ตัวอักษร) ตามด้วยจุด (.) 
      5)  บรรณานุกรมที่มีความยาวเกิน 1 บรรทัด ในการ
พิมพ์/เขียนบรรทัดท่ี 2 ให้เยื้องเข้าประมาณ 0.5 ซม. 
        4.2.4  ช่ือเรื่องหนังสือ ช่ือบทความ ช่ือวารสารภาษาต่างประเทศ 
ให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพใ์หญ่ทุกค า ยกเว้นค าบุพบทและสันธาน 
        4.2.5  หากไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ ให้ใช้ค าว่า         
ม.ป.ท. หรือ n.p. หากไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์ให้ใช้ค าว่า ม.ป.ป. หรือ N.d. 
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        4.2.6  ในกรณีไม่มีชื่อผู้แต่ง ผู้รวบรวม ผู้แปล หรือบรรณาธิการ 
ให้ลงรายการช่ือเรื่องแทน 
        4.2.7  ล าดับการเขียนและเครื่องหมายวรรคตอนให้ใช้ดังนี้ 
 
       1)  หนังสือ 

   

หมำยเหตุ ถ้าผู้แต่งมากกว่า 3 คน ให้มีเพียงช่ือผู้แต่งคนแรก เว้นวรรค แล้ว
ตามด้วย “และอื่น ๆ” หรือ et al 
 
 
 
 
 

ผู้แต่ง 1 คน 
ภำษำไทย 
ช่ือสกุล. (ปีพิมพ์).ชื่อเร่ือง(พิมพ์ครั้งที่).สถานที่พิมพ์ : 
ส านักพิมพ์. 

ภำษำอังกฤษ 
สกุล,อักษรย่อช่ือ.(ปีพิมพ์).ชื่อเร่ือง(พิมพ์ครั้งที่).สถานที่พิมพ์: 
ส านักพิมพ์. 

ผู้แต่ง 2 คน 
ภำษำไทย 
ช่ือสกุลและ ช่ือ  สกุล. (ปีพิมพ์).ชื่อเร่ือง(พิมพ์ครั้งที่).
สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์. 

ภำษำอังกฤษ 
สกุล,อักษรย่อช่ือ.,&สกุล,ช่ือ.(ปีพิมพ์).ชื่อเร่ือง(พิมพ์ครั้งที่).
สถานที่พิมพ:์ ส านักพิมพ์. 
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       2)  บทควำมบรรณำธิกำร 

 
       3)  วำรสำร 

 
       4)  หนังสือพิมพ์ 

 
 
 
 

ภำษำไทย 
ช่ือสกุล. (ปีพิมพ์).ชื่อบทควำม.ในช่ือสกุลบรรณาธิการ
(บ.ก.),ช่ือหนังสือ (เลขหน้า).สถานท่ีพิมพ์:ส านักพิมพ์. 
ภำษำอังกฤษ 
สกุล,อักษรย่อช่ือ.(ปีพิมพ์).ช่ือบทความ.Inสกุล,ช่ือ.(Ed. หรือ 
Eds.)ชื่อหนังสือ (เลขหน้า).สถานท่ีพิมพ์:ส านักพิมพ์. 

ภำษำไทย 
ช่ือสกุล.(ปีพิมพ์).ช่ือบทความ.ชื่อวำรสำร,เลขของปีที่
(เลขท่ีฉบับท่ี),เลขหน้า. 

ภำษำอังกฤษ 
สกุล,อักษรย่อช่ือ.(ปีพิมพ์).ช่ือบทความ.ชื่อวำรสำร,เลขของปี
ที่(เลขท่ีฉบับท่ี),เลขหน้า. 

ภำษำไทย 
ช่ือสกุล.(ปี,วันเดือน).ช่ือคอลัมน์.ชื่อหนังสือพิมพ์, 
เลขหน้า. 

ภำษำอังกฤษ 
สกุล,อักษรย่อช่ือ.(ปี,วันเดือน).ช่ือคอลัมน์.ชื่อหนังสือพิมพ์, 
เลขหน้า. 



วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ 
ปีที่ 3 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) 

109 

       5)  วิทยำนิพนธ์ 

 
       6)  เว็บไซต์ 

 
       7)  กำรสัมภำษณ์ 

 

ภำษำไทย 
ช่ือสกุล.(ปีที่เผยแพร่).ชื่อวิทยำนิพนธ์.ระดับปริญญา,ช่ือ
สาขาวิชาหรือภาควิชา/คณะ/ช่ือมหาวิทยาลัย 

ภำษำอังกฤษ 
สกุล,อักษรย่อช่ือ.(ปีที่เผยแพร่).ชื่อวิทยำนิพนธ์.ระดับปริญญา, 
ช่ือสาขาวิชาหรือภาควิชา/คณะ/ช่ือมหาวิทยาลัย 

ภำษำไทย 
ช่ือสกุลผู้เขียน.(ปีที่เผยแพร่).ชื่อบทควำม.สืบค้นวันที่ระบุวันที่
เดือนปี,จากURL 

ภำษำอังกฤษ 
สกุล,อักษรย่อช่ือผู้เขียน.(ปีท่ีเผยแพร่).ชื่อบทควำม.Retrivedเดือน 
วันปี,formURL 

ภำษำไทย 
ช่ือสกุล.(ปี,วันเดือน).สัมภาษณ์โดยช่ือสกุล.ต าแหน่ง (ถ้ามี),
สถานที่. 

ภำษำอังกฤษ 
สกุล,อักษรย่อช่ือ.(ปี,วันเดือน).Interviewed byอักษรย่อช่ือ
สกุล[วิธีการบันทึก].ต าแหน่งของผู้ถูกสัมภาษณ์,เมือง 
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