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บทคัดย่ อ
ธรรมสิทธิ์ (Moral rights) มุ้งเน้ นการควบคุมงานสร้ างสรรค์และบูรณภาพทางศิลปะ
โดยให้ ความคุ้มครองแก่การสื่อความหมายและข้ อความของผู้สร้ างสรรค์ ที่อยู่ภายในผลงาน
ธรรมสิทธิ์ยอมรับในเกียรติภมู ิ ผลประโยชน์ และ แรงผลักดันในแก่นแท้ ที่นาไปสูก่ ารสร้ างผลงาน
ของผู้สร้ างสรรค์แต่แรก ธรรมสิทธิ์ยงั เน้ นให้ ความสาคัญกับเนื ้อแท้ ของศิลปะที่การคุ้มครองสิทธิ์
ทางเศรษฐกิจไม่อาจประเมินค่าได้ ดังนันธรรมสิ
้
ทธิ์จึงมีความสาคัญในการดารงเจตจานงของผู้
สร้ างสรรค์ รวมไปถึงการคงซึง่ ความเป็ นต้ นฉบับ (Originality) ของงานสร้ างสรรค์นนั ้ อย่างไรก็ดี
ในปั จจุบนั ที่อินเตอร์ เน็ตได้ กลายมาเป็ นส่วนหนึง่ ของวิถีชีวิตของผู้คน ส่งผลให้ สงั คมเข้ าไปมีสว่ น
ร่ วมในงานสร้ างสรรค์ทงั ้ ในทางตรงและทางอ้ อม และส่งผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมแก่
ความสมบูรณ์ของผลงานและเจตจานงของผู้สร้ างสรรค์ซงึ่ ได้ รับการคุ้มครองจากหลักธรรมสิทธิ์
คาสาคัญ : ลิขสิทธิ์, ธรรมสิทธิ์
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Abstract
Moral rights protection covered messages and interpretation of artistic works.
Moral rights principle acknowledged honor benefits and passion of the creators which
lead to the creation of the works in the first place. It gave precedence to the essence
of arts that economic aspect rights protection unable to value. Hence, Moral rights
was significant in keeping the will of the original creator including the sustaining of
originality of such works. However, In the Era of the internet, people and society has
major influences both direct and indirect with the integrity of the creative works which
was protected by moral rights.
Keywords : Copyrights, Moral rights

1. บทนา
แต่เดิมลิขสิทธิ์ อาจถือเป็ นวิธีการขัน้ พื ้นฐานในการป้องกันการเอาเปรี ยบทางธุรกิจใน
ผลงานสร้ างสรรค์ของบุคคลใดบุคคลหนึง่ โดยการให้ สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว (Exclusive rights) แก่
ผู้ทรงสิทธิ์ กฎหมายลิขสิทธิ์ช่วยไม่ให้ เกิดการทาธุรกิจที่เป็ นการเอารัดเอาเปรี ยบด้ วยการคัดลอก
งานสร้ างสรรค์ของผู้อื่นในทางที่จะลดทอนกาลังใจของนักสร้ างสรรค์ในการผลิตผลงานขึ ้นมา
ปั ญหาที่ เกิ ดขึน้ กับโลกยุคดิจิตอลคือ หลายสิ่ งที่ ไม่เคยอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ เช่นการขายหนังสือแลกเปลี่ยนหนังสือกันอ่าน หรื อการอ่านหนังสือ ฯลฯ เคยเป็ นสิ่งที่
ทาได้ โดยไม่มีข้อห้ ามข้ อจากัดใดๆ แต่ด้วยการมาของคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ต การใช้ งาน
สื่อแทบทุกประเภทกลับเข้ าไปอยู่ในข้ อกาหนดของกฎหมายลิขสิทธิ์ เพราะโดยพืน้ ฐานแล้ วอาจ
มองได้ วา่ อินเตอร์ เน็ตเหมือนเครื่ องทาสาเนาที่ข้อมูลต่างๆ ถูกทาสาเนาไปเรื่ อยๆ เพื่อรับชมหรื อ
เพื่อนาไปใช้ งาน ซึง่ หมิ่นเหม่ตอนการละเมิดลิขสิทธิ์นนั่ เอง
ผู้สร้ างสรรค์ยังมีสิทธิ์ บางประการในงานของตน แม้ จะมีการถ่ายโอนลิขสิทธิ์ ไปให้ แก่
ผู้อื่นแล้ วก็ตาม สิทธิดงั กล่าวได้ แก่ สิทธิในการแสดงตนเป็ นผู้สร้ างสรรค์ และ สิทธิในการโต้ แย้ ง
การดัดแปลงแก้ ไขผลงานให้ แตกต่างไปในทางที่เสียหายแก่บูรณภาพของผลงานตามเจตจานง
ของผู้สร้ างสรรค์ สิทธิ ดังกล่าวเรี ยกว่า “ธรรมสิทธิ์ ” (Moral rights) ซึ่งไม่ปรากฏนิ ยามใน
กฎหมายลิขสิทธิ์ แต่เป็ นความหมายที่ตีความได้ ตาม มาตรา 18 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.
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2538 โดยถื อเป็ น สิทธิ ที่ แยกจากสิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ แม้ ว่าธรรมสิท ธิ์ ให้ ค วามคุ้มครองตัวผู้
สร้ างสรรค์ ในขณะเดียวกัน ธรรมสิทธิ์ ได้ สร้ างอุปสรรคให้ กบั รากฐานวัฒนธรรมของอินเตอร์ เน็ต
นัน่ คือการผสมผสาน ดัดแปลง งานสร้ างสรรค์หลากรู ปแบบ จากหลากแหล่งวัฒนธรรมทัว่ ทุก
มุมโลก ดังที่จะได้ เห็นจากผลงานสร้ างสรรค์ ต่างๆ ทังในสื
้ ่อสังคมออนไลน์ หรื อ YouTube ซึง่ มี
ความจาเป็ นต้ องใช้ วตั ถุดิบที่อาจเกิดปั ญหาด้ านข้ อกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะกฎหมายลิขสิทธิ์
โดยธรรมสิทธิ์ หรื อสิทธิของผู้สร้ างสรรค์ มีที่มาดังนี ้
2.ทรั พย์ สินทางปั ญญากับการรั บรองสิทธิตามธรรมชาติของปั จเจกบุคคล3
แนวความคิดแรกเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาคือการให้ ความสาคัญกับสิทธิประโยชน์
ของบุคคลที่ได้ ประดิษฐ์ หรื อสร้ างสรรค์ผลงานทางปั ญญาขึน้ ซึง่ แนวความคิดนีม้ ีทฤษฎีรองรั บ
อยู่ 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติ และทฤษฎีการให้ รางวัล
2.1 ทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติ (Natural Right Theory)
เหตุผลประการหนึ่งที่รัฐคุ้มครองทรั พย์ สินทางปั ญญาคือ เพื่อให้ การรั บรองสิทธิ ตาม
ธรรมชาติของเจ้ าของผลงานทางปั ญญา ทฤษฎีสิทธิ ตามธรรมชาติเป็ นแนวคิดที่รับอิทธิพลมา
จากการปฏิวตั ิใหญ่ในฝรั่งเศส และในทุกวันนี ้ก็ยงั คงได้ รับการยอมรับอย่างกว้ างขวางในบรรดา
นักกฎหมายในประเทศภาคพื ้นยุโรปซึง่ ยึดมัน่ ต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ดังจะเห็นได้ จากที่มี
การรับรองธรรมสิทธิ์ (moral right) ในลิขสิทธิ์ และสิทธิบตั ร เป็ นต้ น
ภายใต้ ทฤษฎีนี ้ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปั ญญาเกิดขึ ้นจากความเชื่อพื ้นฐานที่ว่าการ
ให้ ความคุ้มครองโดยรั ฐเป็ นการรั บรู้ ถึงสิทธิ ท างศีลธรรมที่ เจ้ าของงานมีอยู่เหนื อผลงานทาง
ปั ญญาของตน เมื่อบุคคลใดได้ สร้ างสรรค์งานหรื อทาการประดิษฐ์ คิดค้ นสิ่งใหม่ขึน้ มา ผลิตผล
ทางความคิดดังกล่าวก็ควรจะตกเป็ นทรั พย์ สินของบุคคลนัน้ ด้ วยเหตุนี ้ การที่บุคคลใดนาเอา
ความคิดของผู้ประดิษฐ์ ไปแสวงหาประโยชน์โดยไม่มีอานาจจึงถือว่าเป็ นการกระทาละเมิดอย่าง
ร้ ายแรง เทียบได้ กบั การลักทรัพย์ของผู้อื่น นักวิชาการบางกลุ่มและบุคคลที่ส่งเสริ มการคุ้มครอง
ทรั พย์ สินทางปั ญญามักจะเรี ย กขานการทาละเมิดสิทธิ ในทรั พย์ สินทางปั ญญาว่าเป็ น “การ
ขโมย” (stealing) หรื อ “การละเมิดลิขสิทธิ์” (piracy) และเช่นเดียวกัน ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วก็ได้
3

ไชยยศ เหมะรั ชตะ. ลั กษณะของกฎหมายทรั พย์ สินทางปั ญ ญาพื น้ ฐานความรู้ ทั่วไป.กรุ งเทพมหานคร :
สานักพิมพ์นิติธรรม, 2537
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ใช้ ถ้อยคาดังกล่าวเรี ยกขานประเทศกาลังพัฒนาที่ไม่ได้ จดั ให้ มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปั ญญา
ในระดับสูงด้ วย
2.2 ทฤษฎีการให้ รางวัล (Reward Theory)
นอกจากการคุ้มครองทรั พย์ สินทางปั ญญาจะเป็ นการรั บรองสิทธิ ตามธรรมชาติของ
ปั จ เจกบุค คลแล้ ว สิ ท ธิ ท างกฎหมายยังเปรี ย บเสมือนรางวัล ที่ รั ฐ ได้ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ู ป ระดิษ ฐ์ ห รื อ ผู้
สร้ างสรรค์ผลงานทางปั ญญา เพื่อตอบแทนในการที่บคุ คลดังกล่าวได้ คิดค้ นผลงานทางปั ญญาที่
มีคุณค่าอีกด้ วย เป็ นที่ ยอมรั บกันว่า การให้ รางวัลตอบแทนการสร้ างสรรค์ ผลงานนัน้ มีความ
จาเป็ น และรางวัลตอบแทนที่น่าจะมีความเหมาะสมมากที่สดุ ก็คือ การให้ สิทธิเด็ดขาดในการ
แสวงหาประโยชน์จากผลงานทางปั ญญานัน้
ในความเป็ นจริ ง ผลงานทางปั ญญาบางอย่างเกิดขึ ้นจากการดัดแปลงองค์ความรู้ เดิม
แค่เพี ยงเล็กน้ อย หรื อเกิดจากความคิดฉับพลันของผู้ประดิษฐ์ ที่มิได้ อาศัยการคิดค้ น หรื อการ
พัฒนาอย่างเป็ นระบบ ซึ่งหากรั ฐมีเจตนารมณ์ ในการให้ รางวัลแก่ผ้ ูประดิษฐ์ หรื อผู้สร้ างสรรค์
ผลงานทางปั ญญาจริ งๆ แล้ ว เหตุใดจึงไม่ให้ การคุ้มครองตามความเหมาะสมกับลักษณะของ
ผลงานทางปั ญญา โดยคานึงถึงค่าใช้ จ่ายและการลงทุนที่ได้ ใช้ ไปในการสร้ างสรรค์ผลงานนัน้
เช่น ด้ วยการกาหนดอายุสิทธิบตั รให้ มีกาหนดเวลาที่แตกต่างกันไปตามประเภทของเทคโนโลยี
เป็ นต้ น

3. สิทธิของผู้สร้ างสรรค์
สิทธิของผู้สร้ างสรรค์นนั ้ ภาษาอังกฤษใช้ คาว่า “Moral Right” ส่วนในภาษาไทยนันใช้
้
คาว่า “ธรรมสิทธิ์” บ้ าง “สิทธิในทางศีลธรรม” บ้ าง “สิทธิเฉพาะตัว” บ้ าง คาว่า Moral Right นี ้
มาจาก หลักกฎหมายเรื่ อง Droit Moral ของระบบกฎหมายประเทศในภาคพื ้นยุโรป หลักนี ้ให้
ความเคารพ แก่สิทธิของผู้สร้ างสรรค์ ซึง่ เป็ นผู้ก่อให้ เกิดงานขึ ้น แม้ ผ้ สู ร้ างสรรค์จะ ไม่ใช่เจ้ าของ
ลิขสิทธิ์ก็ตาม
กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ข องไทยเริ่ ม ยอมรั บ หลั ก การของธรรมสิ ท ธิ์ เ ป็ นครั ง้ แรกตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 มาตรา 15 วรรคสี่ไว้ เพียงข้ อเดียว คือ สิทธิที่จะห้ ามบิดเบือน
ตัดทอน หรื อดัดแปลงงานบัญญัติเป็ นสิทธิเฉพาะตัว จึงไม่ตกทอดแก่ทายาท อีกทังห้
้ ามเฉพาะ
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ผู้รั บ โอนเท่ า นัน้ ไม่ ห้ ามบุค คลอื่ น ดัง นัน้ ธรรมสิ ท ธิ์ ต ามพระราชบัญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ.2521
จึงน่าจะมีอายุการคุ้มครองเพียงตลอดอายุของผู้สร้ างสรรค์เท่านัน้
ต่อ มาพระราชบัญญัติ ลิข สิ ทธิ์ พ.ศ.2537 ซึ่งเป็ นฉบับที่ ใ ช้ บังคับ อยู่ใ นปั จ จุบัน ได้
ปรับปรุ งหลักธรรมสิทธิ์เสียใหม่ตามมาตรา 18 โดยเพิ่มสิทธิที่จะแสดงตนเป็ นผู้สร้ างสรรค์งาน
(Right of paternity) ขึน้ มาอีกข้ อหนึ่ง นอกเหนือจากสิทธิ ที่จะห้ ามบิดเบือน ตัดทอน หรื อ
ดัดแปลงงาน รวมทังบั
้ ญญัติหลักเกณฑ์อื่นๆ ให้ ชดั เจนขึ ้นดังนี ้
“มาตรา 18 ผู้สร้ างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี ้มีสิทธิที่จะแสดงว่าตน
เป็ นผู้สร้ างสรรค์งานดังกล่าว และมีสิทธิ์ที่จะห้ ามมิให้ ผ้ รู ับโอนหรื อบุคคลอื่นใดบิดเบือน ตัดทอน
ดัดแปลง หรื อทาโดยประการใดแก่งานนันจนเกิ
้
ดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรื อเกียรติคุณของ
ผู้สร้ างสรรค์ และเมื่อผู้สร้ างสรรค์ถึงแก่ความตาย ทายาทของผู้สร้ างสรรค์มีสิทธิ์ ที่จะฟ้องร้ อง
บังคับตามสิทธิ์ดงั กล่าวได้ ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ทังนี
้ ้เว้ นแต่จะได้ ตกลงกันไว้ เป็ น
อย่างอื่นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร”
กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยจึงแยกการคุ้มครองออกเป็ นสิทธิทางเศรษฐกิจและธรรมสิทธิ์
อันเป็ นระบบโครงสร้ างคู่
สิทธิทางเศรษฐกิจ เป็ นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวหรื อสิทธิเด็ดขาด (Exclusive Right) ที่จะใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ที่สร้ างสรรค์ขึ ้นภายใต้ ขอบเขตที่กฎหมายกาหนด
(Commercial Exploitation) ซึ่งมีผลเป็ นการหวงกันมิให้ ผ้ ูอื่นมาใช้ ประโยชน์ จากงานนัน้ โดย
ไม่ได้ รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิ เช่น สิทธิในการทาซ ้า ดัดแปลง เผยแพร่ ต่อสาธารณชนซึง่ งาน
อันมีลิขสิทธิ์ รวมทังการให้
้
ประโยชน์อนั เกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผ้ อู ื่น และการอนุญาตให้ ผ้ อู ื่นใช้ สิทธิ
ดังกล่าว สิทธิ ทางเศรษฐกิจ จึงเป็ นสิทธิ ที่มีค่าเป็ นตัวเงินและบุคคลอื่นซึง่ ไม่ใช่ผ้ สู ร้ างสรรค์งาน
ก็มีสิทธิทางเศรษฐกิจได้
3.1 สิทธิของผู้สร้ างสรรค์ สามารถจาแนกได้ 4 ประการ ดังนี ้
สิทธิในการอ้ างความเป็ นผู้สร้ างสรรค์ในงาน (Right of Paternity)
เป็ นธรรมสิทธิ์ขนพื
ั ้ ้นฐานที่สดุ เนื่องจากผู้สร้ างสรรค์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ รับผลตอบแทนด้ านเงิน
ทองจากการสร้ างสรรค์ ข องตน หากมีผ้ ูชื่ น ชอบในงานของตนย่ อมทาให้ ผ้ ูส ร้ างสรรค์ ร้ ู สึก มี
ความสุขเปี่ ยมล้ น
สิทธิในอันที่จะห้ ามมิให้ บคุ คลอื่นทาการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขงานสร้ างสรรค์อนั อาจจะนา
ความเสื่อมเสียมาสู่เกียรติคณ
ุ ชื่อเสียงของผู้สร้ างสรรค์ (Right of Integrity) เมื่องานเสร็ จงาน
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สร้ างสรรค์นนจะมี
ั้
เกียรติภูมิของงานเอง การบิดเบือนหรื อตัดทอนงานนันย่
้ อมกระทบกระเทือน
ต่อผู้สร้ างสรรค์
สิทธิในการเผยแพร่ งาน (Right of Divulgation)
สิทธิที่จะเรี ยกงานสร้ างสรรค์คืนเนื่องจากผู้สร้ างสรรค์มีความคิดเห็นเปลี่ยนแปลงไป (Right to
Recall)
3.2 ขอบเขตของการตกลงยกเว้ นธรรมสิทธิ์
คูส่ ญ
ั ญาอาจตกลงยกเว้ นธรรมสิทธิ์โดยทาเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรได้ ตามความตอนท้ าย
ของมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 คูส่ ญ
ั ญาจะตกลงยกเว้ นเฉพาะธรรมสิทธิ์
2 ประการ คือ ยกเว้ นธรรมสิทธิ์ที่จะแสดงว่าตนเป็ นผู้สร้ างสรรค์งาน และสิทธิ์ที่จะห้ ามมิให้ ผ้ รู ับ
โอนสิทธิ์ หรื อบุคคลอื่นบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง หรื อทาโดยประการอื่นแก่งานจนเกิดความ
เสี ย หายต่ อชื่ อ เสี ย งหรื อ เกี ย รติคุณ ของผู้ ส ร้ างสรรค์ หรื อ จะตกลงยกเว้ น ธรรมสิ ท ธิ์ ไ ด้ ทัง้ 2
ประการ และอายุความแห่งการคุ้มครองด้ วย
มีผ้ เู ห็นว่า คูส่ ญ
ั ญาตกลงยกเว้ นได้ เฉพาะธรรมสิทธิ์ จะตกลงย่นหรื อขยายอายุแห่งการ
คุ้มครองธรรมสิทธิ์ที่กฎหมายกาหนดไว้ ไม่ได้
หลัก ธรรมสิ ท ธิ์ เกิ ด จากแนวคิ ด ที่ ว่างานที่ บุค คลใดสร้ างสรรค์ ขึน้ เป็ น ผลสะท้ อนถึ ง
บุคลิกภาพส่วนตัวของผู้สร้ างสรรค์ แต่ละคน มีการคุ้ม ครองธรรมสิท ธิ์ มานานแล้ ว กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของกลุ่มประเทศในภาคพื ้นยุโรปบัญญัติค้ มุ ครองธรรมสิทธิ์แยกต่างหากจากลิขสิทธิ์ซึ่ง
เป็ นสิทธิ ทางเศรษฐกิจไว้ ชดั เจน ส่วนประเทศในกลุ่ม Common Law นัน้ เดิมไม่มีกฎหมาย
คุ้มครองธรรมสิทธิ์โดยตรง การขอรั บการคุ้มครองนัน้ ต้ องกระทาผ่าน กฎหมายอื่นๆ เช่น หลัก
กฎหมายเรื่ องการทาให้ เสียชื่อเสียงและการลวงขาย แต่ปัจจุบนั ประเทศในกลุ่ม Common Law
ต่างมี ก ฎหมายรั บ รองธรรมสิ ทธิ์ ไ ว้ อ ย่างชัด เจนแล้ ว เช่น ประเทศอังกฤษและสหรั ฐอเมริ ก า
เพียงแต่ขอบเขตการคุ้มครองอาจจะแคบกว่ากฎหมายของกลุม่ ประเทศในภาคพื ้นยุโรป
ธรรมสิทธิ์มีอยู่หลายประเภท กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยรองรับอยู่ 2 ประการในมาตรา
18 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ซึง่ ใช้ บงั คับอยู่ในปั จจุบนั คือ สิทธิ ที่จะแสดงตนว่า
เป็ นผู้สร้ างสรรค์ งานและสิท ธิ ที่จ ะห้ ามมิใ ห้ ผ้ ูรับ โอนลิ ขสิ ทธิ์ ห รื อบุค คลอื่น บิ ด เบื อน ตัดทอน
ดัดแปลง หรื อทาโดยประการอื่นแก่งานจนเกิดความเสียหายต่อชื่ อเสียงหรื อเกี ยรติคุณของผู้
สร้ างสรรค์ นอกจากนี ้ ทายาทของผู้สร้ างสรรค์สามารถใช้ สิทธิฟ้องร้ องบังคับธรรมสิทธิ์ได้ ภายใน
อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ อีกทัง้ สามารถตกลงยกเว้ นธรรมสิทธิ์ ได้ โดยทาเป็ นลายลักษณ์
อักษร ธรรมสิทธิ์จงึ น่าจะมีบทบาทต่อสังคมในโลกแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศในปั จจุบนั
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4. ธรรมสิทธิ์บนพรหมแดนไซเบอร์ สเปซ
อินเตอร์ เน็ททาให้ การทาและแจกจ่ายสาเนาเป็ นไปได้ เอย่างรวดเร็ วและใช้ ต้นทุนน้ อย
มีศกั ยภาพสูงในการเชื่อมต่อผู้คนจานวนมากเข้ าหากัน ไซเบอร์ เสปซกลายเป็ นการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ ผู้พิพากษา Stewart Dalzell กล่าวไว้ วา่ “อินเตอร์ เน็ตเป็ นรู ปแบบของการปราศรัย
อย่างมีสว่ นร่ วมที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ที่เคยถูกพัฒนาขึ ้นมา ไม่กล่าวเกินจริ งเลยหากจะสรุ ปว่าเนื ้อหาบน
อินเตอร์ เน็ตนันหลากหลายดั
้
งเช่นความคิดของมนุษย์4
อินเตอร์ เน็ตเป็ นเครื่ องมือที่มีศกั ยภาพอย่างมากทังในทางการเมื
้
อง สังคม เศรษฐกิจ
และการพัฒนาวัฒนธรรม อินเตอร์ เน็ตอนุญาตให้ มีการนาผลงานอื่นๆ มาใช้ เพื่ อสร้ างสรรค์
ผลงานขึ น้ มาใหม่ อ ย่ า งแพร่ ห ลายในรู ป แบบดิ จิ ต อล ส่ ง เสริ ม “ประชาธิ ป ไตยสัญ วิ ท ยา”
(Semiotic Democracy) คาว่า “ประชาธิ ปไตยสัญวิทยา” ถูกใช้ โดย ศาสตราจารย์ William
Fisher เพื่อนิยาม “ความสามารถของผู้บริ โภคในการเปลี่ยนรู ปวัตถุทางวัฒนธรรม และเข้ ามามี
ส่วนร่ วมอย่างแข็งขันมากขึ ้นในการสร้ างสรรค์เมฆหมอกของความหมายของวัฒ นธรรมผ่านการ
เคลื่อนไหวของพวกเขา”5จากคากล่าวของ ศาสตราจารย์ William Fisher คุณประโยชน์หลาย
อย่างจะเกิดขึ ้น หากผู้ใช้ สามารถนาผลงานที่มีอยู่แล้ วมาสร้ างสรรค์ใหม่ได้ ผู้คนจะหันหน้ าเข้ า
หากันมากขึ ้น อยู่อย่างโดดเดี่ยวน้ อยลง ถ้ าพวกเขามีสิทธิ์มีเสียงมากขึ ้นในการสร้ างสิ่งแวดล้ อม
ทางวัฒนธรรมของพวกเขาเอง และตัวสิ่งแวดล้ อมนันจะมี
้
ความหลากหลายและเร้ าต่อการสร้ าง
สิ่งใหม่ๆ ในอนาคต การแบ่งปั นจะนาทางไปสูก่ ารสร้ างสรรค์ที่หลากหลาย ผลงานที่ไหลเวียนไป
อย่างทัว่ ถึงในสังคมนัน้ จะทาให้ เกิด ผลงานใหม่ๆ มากมายจากการ ปรับปรุ ง ดัดแปลง ผลงาน
ก่อนหน้ า และเมื่อถึงจุดหนึ่งกิจกรรมเหล่านัน้ จะช่วยให้ โรคร้ ายของวัฒนธรรมสมัยใหม่อย่าง
ภาวะผิ ดปกติของคนในสังคม ความสันโดษ หรื อ ความเป็ นปั จเจกนิ ยมสุดโต่ง หมดไป งาน
สร้ างสรรค์ร่วมกัน จะทาให้ เรากลายเป็ นสัตว์สงั คมมากขึ ้น

4

Christopher Heath, Anselm Kamperman Sanders. Landmark Intellectual Property Cases and Their Legacy:
IEEM International Intellectual Property Conferences. Kluwer Law International. 2011. p. 18
5
William Fisher. THEORIES OF INTELLECTUAL PROPERTY. 2000. p.34. Retrieved from
https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/iptheory.pdf.
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8

ประชาธิ ปไตยสัญวิทยามีความสาคัญอย่างยิ่งในปั จจุบันที่สื่อส่วนมากอยู่ในมือ
บริ ษัทยักษ์ ใหญ่ และผู้ใช้ ตา่ งถามถึงความเหมาะสมของกฎหมายลิขสิทธิ์ แม้ วา่ เนื ้อหาที่ถูกสร้ าง
ขึ ้นโดยผู้ใช้ (user-generated content) ยังเป็ นเรื่ องใหม่และยังไม่สามารถได้ ข้อสรุ ปในการสร้ าง
มาตรฐานที่เหมาะสม ผลงานสร้ างสรรค์เหล่านี ้ก็เป็ นแรงบันดาลใจในการปฏิรูปทางความคิดที่
เกี่ ยวข้ องกับ การพัฒนา แจกจ่าย และการแสวงหาผลประโยชน์ ในงานสร้ างสรรค์ ใ หม่ การ
ช่วยเหลือให้ เนื ้อหาที่ถกู สร้ างขึ ้นโดยผู้ใช้ อยู่รอดร่ วมไปกับผลผลิตจากอุตสาหกรรมบันเทิงดังเดิ
้ ม
กลายมาเป็ นข้ อถกเถียงถึงแนวโน้ มทิศทางการพัฒนาระบบลิขสิทธิ์และธรรมสิทธิ์
ศาสตราจารย์ Lawrence Lessig ผู้ก่อตัง้ Creative Commons ชีใ้ ห้ เห็นถึง
ความส าคัญ ในการให้ ผู้ ใช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต สามารถ remix6งานที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว บนอิ น เตอร์ เ น็ ต ได้
วรรณกรรมดิ จิ ต อลในอนาคตจะเป็ น มากกว่ า อัก ษรแต่อ ยู่ ใ นรู ป ของสื่ อ สร้ างสรรค์ แ บบอื่ น
เพราะฉะนัน้ การ remix ไม่เพียงตัวอักษรเท่านัน้ หากแต่รวมไปถึงภาพ เสียง และ ภาพวีดีโอ
ดังนันการปฏิ
้
รูปกฎหมายลิขสิทธิ์และธรรมสิทธิ์จงึ เป็ นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งเพื่อให้ เกิดความยืดหยุ่น
สาหรั บนัก สร้ างสรรค์ ร ะดับ ปั จ เจกที่ จ ะท างานร่ วมกัน ใช้ งานสร้ างสรรค์ ที่ แ ต่ล ะคนสร้ างขึน้
ร่ วมกันเพื่อสร้ างสรรค์ผลงานใหม่ๆ การปฏิรูปดังกล่าวจะเปิ ดโอกาสให้ กบั ความเป็ นไปได้ ในการ
พัฒนารู ปแบบของงานสร้ างสรรค์ ที่แตกต่างออกไป ซึ่ง เป็ นงานที่ เกิ ดจากความร่ วมมือทาง
กระบวนการสร้ างสรรค์ สนุกสนาน และ เป็ นปั จเจกน้ อยลง7
น่าเสียดายที่ธรรมสิทธิ์ อาจเป็ นอุปสรรคต่อความพยายามส่งเสริ มประชาธิ ปไตย
สัญวิทยาและวรรณกรรมดิจิตอล โดยการให้ สิทธิยบั ยังแก่
้ ผ้ สู ร้ างสรรค์เรื่ องบูรณภาพของผลงาน
(aesthetic veto) ธรรมสิทธิ์ทาให้ เกิดความยุ่งยากและสร้ างต้ นทุนที่สูงแก่ผ้ ใู ช้ ในการได้ มาซึ่ง
ความยิ น ยอมในการน าดัด แปลงหรื อ น าผลงานที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว มาใช้ ใ หม่ ยากแก่ ก ารประเมิ น
ค่าชดเชยแก่ผ้ สู ร้ างงานต้ นฉบับ อีกทังยั
้ งเกิดปั ญหากรณีงานที่สร้ างขึ ้นใหม่ใช้ เพียงส่วนเล็กน้ อย
จากผลงานเดิม หรื อผลงานใหม่ประสบความสาเร็ จเป็ นที่ร้ ู จกั มากกว่า เป็ นต้ น

6

Remix คือการนางานเก่าในรูปดิจิตอลมาดัดแปลง ผสมผสาน และต่อยอดเป็ นงานชิ ้นใหม่ เป็ นคาที่ ศาสตราจารย์
Lawrence Lessigใช้ ในหนังสือ Remix : Making Art and commerce thrive in the hybrid economy ซึ่งวัฒนธรรม
remix คือรากฐานของวัฒนธรรมอินเตอร์ เน็ตที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนอย่างเสรี
7
Lawrence Lessig. Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy. Bloomsbury
Academic. 2008. London. p. 76-81.

วารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์

การคุ้มครองธรรมสิทธิ์ นัน้ มุ้งเน้ นการควบคุมงานสร้ างสรรค์และบูรณภาพทางศิลปะ
โดยให้ ความคุ้มครองแก่การสื่อความหมายและข้ อความของผู้สร้ างสรรค์ ที่ อยู่ภายในผลงาน
ธรรมสิทธิ์ยอมรับในเกียรติภมู ิ ผลประโยชน์ และ แรงผลักดันในแก่นแท้ ที่นาไปสูก่ ารสร้ างผลงาน
ของผู้สร้ างสรรค์แต่แรก ธรรมสิทธิ์ยงั เน้ นให้ ความสาคัญกับเนื ้อแท้ ของศิลปะที่การคุ้มครองสิทธิ์
ทางเศรษฐกิจไม่อาจประเมินค่าได้
ศิลปิ นบางกลุม่ เปรี ยบงานศิลปะเป็ นเหมือน “ลูก” ของตน โดยอุปมาว่า หากพวกเขาเห็น
ผลงานของตนบนเว็บไซต์ของบุคคลอื่น หรื อถูกบุคคลอื่นนาไปดัดแปลงแก้ ไข ย่อมรู้ สึกเหมือน
ลูกของเขาถูกลักพาตัว ถูกพาไปประทุษร้ าย อย่างไรก็ดีการอุปมาดังกล่าวอาจดูไม่สมเหตุสมผล
นั ก เพราะ พ่ อ แม่ ค งไม่ ใ ช้ ลู ก ตั ว เองเพื่ อ แสวงหาผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ อย่ า งไรก็ ดี
ผู้สร้ างสรรค์ต่างมองธรรมสิทธิ์ เป็ นเสมือนสิ่งที่ช่วยให้ ลกู ๆ ของพวกเขาเติบโตได้ อย่างสมบูรณ์
พูนสุข
ในทางประวัติศาสตร์ ธรรมสิทธิ์ เป็ นเครื่ องมือทางกฎหมายที่มีประสิทธิ ภาพของ
ผู้ประพันธ์ ในการคุ้มครองงานของตนต่อสานักพิ มพ์ ซึ่งมักแก้ ไขดัดแปลงผลงาน เช่น เปลี่ยน
นามแฝง ชื่อเรื่ อง หรื อแม้ แต่ปรับเปลี่ยนบางส่วนของเนื ้อหา ดังเช่นคดีของ Soc. Le Chant de
Monde v. Soc. Fox Europe และ Turner Entertainment Co. v. Huston ที่แสดงให้ เห็นถึง
ภาพรวมของการละเมิดธรรมสิทธิ์ ได้ เป็ นอย่างดี และจนถึงทุกวันนี ย้ ังคงเป็ นแบบแผนในคดี
ความขัดแย้ งในเรื่ องการระบุที่มาของงานสร้ างสรรค์อยู่8
ในปั จจุบนั ที่การเผยแพร่ ผลงานในรู ปแบบดิจิตอลเป็ นที่แพร่ หลายในสาธารณะ ธรรม
สิทธิ์ทาให้ ความขัดแย้ งระหว่างผู้ใช้ และผู้สร้ างสรรค์แผ่ขยายมากยิ่งขึ ้น เช่นกรณีของ Stephanie
Mayerผู้ประพันธ์วรรณกรรมยอดนิยม Twilight Saga โดยเหตุเกิดขึ ้นจากการนาเอาร่ างผลงาน
ใหม่ “Midnight sun”ไปเผยแพร่ โดยไม่ได้ รับอนุญาต
ขณะที่ผ้ ปู ระพันธ์ แต่งเนื ้อเรื่ องไปได้ กว่าครึ่ ง เธอได้ แจกจ่ายสาเนาร่ างวรรณกรรมไป
ยังบุคคลหลายคนด้ วยหลายเหตุผลด้ วยกัน ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยให้ ผ้ สู ร้ างเวอร์ ชั่นภาพยนตร์ ของ
เรื่ อง Twilight ทาความเข้ าใจตัวละครของเธอมากขึ ้น แต่กลับมีสาเนาฉบับหนึ่งหลุดไปปรากฏ
บนอิน เตอร์ เ น็ ต เป็ น ผลให้ เ ธอได้ รั บ จดหมายจากผู้ติ ดตามผลงานมากมายเกี่ ย วกับ ความ
8

Natalie C. Suhl. Moral Rights Protection in the United States Under the Berne Convention: A Fictional
Work?. Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal. volume 12 Issue 4. 2002.
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พึงพอใจในร่ างดังกล่าว ทาให้ เธอเกิดความท้ อถอยและนาเอาร่ างผลงานที่เหลือขึ ้นไปแสดงบน
เว็บไซต์ พร้ อมกับหยุดโครงการไว้ อย่างไม่มีกาหนด
เหตุผลในการระงับโครงการของผู้ประพันธ์ นนไม่
ั ้ ใช่เพราะเรื่ องค่าชดเชยเป็ นตัวเงิน
เนื่องจากไม่วา่ อย่างไรผู้อา่ นต้ องซื ้อนิยายฉบับสมบูรณ์ แม้ ฉบับร่ างจะถูกนาไปเผยแพร่ โดยไม่ได้
รั บ อนุ ญ าตบนอิน เตอร์ เน็ ต ก็ ตาม นิ ย ายเป็ น สิ น ค้ าที่ ข ายประสบการณ์ ผู้อ่ านย่ อมต้ อ งการ
มากกว่าข้ อมูลเกี่ยวกับพล็อตเรื่ อง ตัวละคร หรื อฉากจบ แต่เป็ นการได้ รับประสบการณ์ จากการ
อ่านผ่านเนือ้ หาของงานประพันธ์ Stephanie Mayer ท้ อถอยจากการที่งานของตนขาดการ
ควบคุมทางศิลปกรรม (Artistic control) การที่ต้นฉบับหลุดออกสู่สาธารณะก่อนเวลาอันควร
และที่สาคัญ เธอเสียใจที่ไม่อาจเขียนต่อและทาให้ มนั สมบูรณ์ได้ ตามที่เธอต้ องการ
ในขณะที่ การรั บข้ อติชมจากผู้อ่ านอาจช่วยผู้ประพันธ์ ในการทาผลงานของตนให้
สมบูรณ์ หากผลงานถูกปล่อยออกสู่สาธารณะก่อนเวลา ข้ อติชมเหล่านัน้ กลับเข้ าไปรบกวน
กระบวนการสร้ างสรรค์ของผู้ประพันธ์ ข้ อติชมที่ผ้ ูประพันธ์ ได้ อ่านหรื อได้ ยินจะเข้ ามามีอิทธิพล
ต่องานของตนอย่างเลี่ยงไม่ได้ ทาให้ ผลงานฉบับสมบูรณ์ อาจไม่ได้ เป็ นไปอย่างที่ควรจะเป็ น
ตามที่ผ้ ปู ระพันธ์หวังไว้ แต่แรกเริ่ ม
จากประเด็น ที่ กล่าวมานี ้ สรุ ปได้ ว่า การละเมิด ธรรมสิท ธิ์ ไม่ไ ด้ ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ส ร้ างสรรค์ เ ท่ า นัน้ บุ ค คลภายนอกอาจมี ส่ วนเกี่ ย วข้ อ งในผลประโยชน์ อ ย่ า งมากต่ อ การ
คงสภาพของงานและเสถียรภาพของสังคมและวัฒนธรรม โดยความเสียหายที่เกิดกับบูรณภาพ
ของงานสร้ างสรรค์หนึ่งอาจก่อให้ เกิดผลกระทบไปถึงผู้ถือสิทธิ์ (Copyright holder) ในงานของ
ผู้สร้ างสรรค์นนั ้ ด้ วย ด้ วยมุมมองที่ว่าผู้บริ โภคที่เสพย์ สื่อเพียงอย่างเดียวซึง่ ต้ องการเสถียรภาพ
และความสม่าเสมอ อาจมีมากกว่าผู้บริ โภคที่เป็ นทังผู
้ ้ สร้ างสรรค์ซงึ่ ต้ องการมากกว่าเพียงเสพย์
แต่มีส่วนร่ วมในการสร้ างสรรค์ และต้ องการเป็ นอิสระจากการควบคุมทางกฎหมาย หากเป็ น
เช่นนัน้ การดัดแปลง แก้ ไข จะกลายเป็ นสิ่งไม่เหมาะสม และธรรมสิทธิ์ จะเป็ นสิ่งจาเป็ นในการ
ป้องกันการดัดแปลงแก้ ไขเหล่านันอย่
้ างไรก็ดี ในปั จจุบนั ได้ เกิดวัฒนธรรมการสร้ างสรรค์ผลงาน
รู ปแบบใหม่ ที่ สลายเส้ นแบ่งระหว่างผู้ชมและผู้สร้ างสรรค์ผลงาน ก่อให้ เกิดงานสร้ างสรรค์ ที่
ทุกคนมีสว่ นร่ วม ซึง่ จะกล่าวถึงในหัวข้ อถัดไปนี ้
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5. เสรี ภาพในการใช้ งานสร้ างสรรค์ และประชาธิปไตย
ในขณะที่ อินเตอร์ เน็ตและการพัฒ นาเนื อ้ หาที่ สร้ างโดยผู้ใช้ สาคัญ ต่อสังคม ทัง้ สอง
ปั จจัยนีก้ ลายเป็ นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งยวดในประเทศที่มีการควบคุมข้ อมูลข่าวสารอย่างเข้ มงวด
เช่นประเทศจี น การเติบโตของอินเตอร์ เน็ ตกับเทคโนโลยี อื่นๆ บริ การส่งข้ อความสัน้ (Short
Messaging Service) ก่อให้ เกิดปรากฏการณ์ การเพิ่มขึ ้นของความคิดเห็นสาธารณะ โดยไม่
จาเป็ นต้ องมาจากสื่อที่ได้ รับความสนใจระดับชาติ ปรากฏการณ์ดงั กล่าวมักนาไปสู่การเรี ยกร้ อง
การดาเนินการหรื อการตอบสนองจากรัฐบาล อินเตอร์ เน็ตยังให้ ข้อมูลแก่ผ้ ใู ช้ ในเรื่ องวิถีชีวิ ตของ
ผู้คนในประเทศอื่น ทาให้ พวกเขาสามารถพิ จารณาถึงสภาพความเป็ นอยู่ของตนและความ
เป็ นไปได้ ในวิถีชีวิตที่ดีกว่า
ที่สาคัญไปกว่านัน้ อินเตอร์ เน็ตประกอบไปด้ วยตัวอักษร ภาพถ่าย เสียง และคลิป
วีดีโอที่ทาให้ ผ้ ใู ช้ สามารถค้ นพบทัศนคติใหม่ๆ และมุมมองที่มีต่อโลก เนื่องจากศิลปะมีลกั ษณะ
ของการล้ มล้ างโดยธรรมชาติ และมีศกั ยภาพในการเปลี่ยนรู ปสูง ศิลปะทาให้ เราสามารถสารวจ
โลกที่ไม่ค้ นุ เคย เข้ าถึงสิ่งใหม่ๆ ได้ อย่างลึกซึ ้งในขณะเดียวกันยังคงสถานะภาพเดิมของตนเองไว้
ได้ การเสพย์ศิลปะยังเป็ นวิธีที่ปลอดภัยในการเข้ าถึงประสบการณ์ ในมุมมองใหม่ของโลกอย่าง
ปราศจากความเสี่ยง เช่น ความจาเป็ นต้ องผลักดันความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรื อสังคม
เป็ นต้ น
ด้ วยความสามารถของศิลปะในการเปลี่ยนแปลงสถานภาพเดิม (Status Quo)
ประเทศอัฟ กานิ ส ถานในการปกครองของตาลีบัน สั่งห้ ามการใช้ งานอิน เตอร์ เน็ ต ในขณะที่
ประเทศอื่นๆ ทังประชาธิ
้
ปไตยและเผด็จการ ออกกฎควบคุมเนื ้อหาและมาตรการบริ หารจัดการ
ไซเบอร์ สเปซ
แม้ มาตรการเซนเซอร์ ของรั ฐบาลได้ รับการวิพากษ์ วิจารณ์ อย่างกว้ างขวางทัง้ โดย
สานักความคิดฝั่ งตะวันตกหรื อในงานเขียนทางวิชาการ แต่เรื่ องของศักยภาพในการปิ ดกันของ
้
กฎหมายลิขสิทธิ์และธรรมสิทธิ์กลับถูกกล่าวถึงน้ อยมาก ในทางกลับกันสังคมตะวันตกดูเหมือน
จะแปลกใจที่สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปั ญญาถูกใช้ เป็ นข้ ออ้ างในเรื่ องการะละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
การละเมิดเสรี ภาพพลเมือง ในเดือนกันยายน ปี 2553 The New York Times นาเสนอข่าวกลุ่ม
เคลื่อนไหวเพื่ อสิ่งแวดล้ อมชาวไซบี เรี ยถูกเจ้ าหน้ าที่ ชาวรั สเซียยึดคอมพิ วเตอร์ และเครื่ องไม้
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เครื่ องมือสารสนเทศไปทัง้ หมด โดยอ้ างว่าเพื่ อคุ้มครองลิ ขสิทธิ์ ซอฟท์ แวร์ ของไมโครซอฟท์9
ข่าวนันท
้ าให้ เกิดความเคลื่อนไหวภาคประชาชน มีการอภิปรายสาธารณะในเรื่ องความจาเป็ นใน
การตรวจสอบความคุ้มครองและมาตรการทางทรัพย์สินทางปั ญญาต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
ในฐานะองค์ กรธุรกิ จ โดยกิ จกรรมเหล่านี น้ าไปสู่การทาให้ ไมโครซอฟท์ ต้องออกมาประกาศ
แจกจ่ายสัญญาอนุญาตแก่กลุ่มผู้สนับสนุนและสื่อต่างๆ เพื่อตีตวั ออกห่างจากเจ้ าหน้ าที่ หรื อ
องค์ กรของรั ฐ ที่ ใช้ ม าตรการคุ้มครองลิ ขสิ ท ธิ์ อย่ างไม่ช อบธรรมเพื่ อปราบปรามหรื อปิ ด ปาก
ฝ่ ายตรงข้ าม
ในประเทศที่มีมาตรการควบคุมข้ อมูลข่าวสารอย่างเข้ มงวด ผู้ใช้ งานอินเตอร์ เน็ต
มักจาเป็ นต้ องนาเอาข้ อมูลมาใช้ ใหม่โดยไม่ได้ รับอนุญาตอยู่เสมอเพื่อเพิ่มทางเลื อกในการรับรู้
ข้ อมูลข่าวสารให้ แก่สาธารณะ โดยข้ อมูลส่วนมากไม่ผ่านการเซนเซอร์ จากรัฐบาลหรื อไม่ก็เป็ น
ข้ อมูลจากต่างประเทศ ผู้ใ ช้ อาจจ าเป็ น ต้ องเผยแพร่ เรื่ องราว วีดีโอ หรื อภาพถ่ายที่ มีลิขสิท ธิ์
เพราะหากไม่ทาเช่นนัน้ สาธารณะชนคงไม่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลเหล่านัน้ ได้ และอาจต้ องแก้ ไข
ข้ อมูลเหล่านัน้ ใหม่เพื่ อเน้ นยา้ ในประเด็นปั ญหาที่ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้
เพราะการควบคุมข้ อมูลของรัฐ
การแบ่งแยกงานประเภทสาธารณะเช่นข่าวสารจากงานที่สร้ างขึ ้นเพื่อความบันเทิง
ออกจากกันเป็ นปั ญหาต่อประเทศที่การไหลเวียนของข้ อมูลเป็ นไปได้ อย่างจากัด สินค้ าประเภท
บันเทิ งที่ ดูไร้ พิ ษภัย ทาเพื่ อการค้ า และดูไม่จ ริ งจังมักสามารถแฝงข้ อมูลทางการเมืองที่ เป็ น
ประโยชน์ได้ หากสังเกตรายการโทรทัศน์อเมริ กนั หรื อภาพยนตร์ ฮอลลีวดู จะพบรายการที่แสดง
ให้ เห็นถึงภาพที่แตกต่างของรัฐบาลแต่ละระบอบ การตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้ อานาจ การ
แบ่งแยกอานาจ การคุ้มครองสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ และเสรี ภาพของประชาชน ในขณะที่ผลิตผล
เพื่อการค้ าเหล่านีใ้ ห้ ความบันเทิง ในบางประเทศยังทาหน้ าที่ให้ ข้อมูลสาคัญประดัง่ หน้ าต่างสู่
โลกภายนอกอีกด้ วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนางานสร้ างสรรค์มาใช้ ใหม่หรื อดัดแปลงแก้ ไขจากงานที่มีอยู่
แล้ วนันช่
้ วยส่งเสริ มพัฒนาการของประชาธิปไตย อีกทังยั
้ งสามารถส่งผลต่ออนาคตทางการเมือง
ของประเทศได้ วัฒนธรรมประชาธิ ปไตยนัน้ เป็ นวัฒนธรรมของการสร้ างสรรค์ผ่านการ ตัดต่อ
ดัดแปลง ผสมผสาน นวัตกรรม ใช้ ประโยชน์จากเครื่ องมือทางวัฒนธรรมมวลชน เปลี่ยนรู ปมัน
9
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ทาให้ มีรูปแบบเฉพาะตัวและส่งผลที่ได้ จากมันกลับเข้ าไปยังกระแสของวัฒนธรรม ในวัฒนธรรม
ประชาธิ ปไตย ปั จเจกชนไม่ได้ เป็ นเพียงผู้บริ โภคและผู้รับวัฒนธรรมมวลชนแต่เพียงอย่างเดียว
แต่เป็ นผู้นาสิ่งที่รับมาสร้ างผลงานใหม่ขึ ้นอีกด้ วย
ดังนัน้ การใช้ ซ ้างานสร้ างสรรค์ หรื อดัดแปลงจากต้ นฉบับที่มีอยู่แล้ วนันจ
้ าเป็ นอย่าง
มากต่อสังคม เนื่องจากช่วยให้ ทกุ คนมีสว่ นร่ วมในการสร้ างวัฒนธรรม และพัฒนาแนวคิดซึง่ จะ
กลายเป็ นรากฐานของชุมชนซึ่งพวกเขาเป็ นเจ้ าของ ไม่กระจุกอยู่เฉพาะในกลุ่มคนเล็กๆ ในวง
การเมือง เศรษฐกิจ หรื อวัฒนธรรมของคนกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่
น่าเสียดายที่ธรรมสิทธิ์ อาจเป็ นอุปสรรคต่อวัฒนธรรมประชาธิ ปไตยเช่นเดียวกับ
ประชาธิปไตยสัญวิทยา ตัวอย่างอันเป็ นที่ร้ ู จกั กันทัว่ ไปในประเทศจีน กรณี Viral Video ของการ
ฆาตกรรมโหดเหีย้ มที่เกิ ดขึน้ เพราะหมัน่ โถว10สร้ างขึน้ ตามกระแสของ egao ที่ เป็ นที่ นิยมใน
ประเทศจีน ego เป็ นชื่อเรี ยกการนาเอาวีดีโอหรื อสื่อต่างๆ มารวมกันในรู ปแบบการล้ อเลียน
เสียดสี วีดีโอถูกสร้ างขึน้ จากส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ เรื่ อง The Promise ของผู้กากับ Chen
Kaige รวมกับบางส่วนจากรายการทางกฎหมายจากช่อง CCTV และเนื ้อหาที่มีลิขสิทธิ์อื่นๆ อีก
พอสมควร
วีดีโอดังกล่าวทาให้ เกิดความเข้ าใจผิดว่าเรื่ องที่เกิดขึ ้นในวีดีโอเป็ นเรื่ องจริ ง และถูก
นาไปผูกโยงว่ามีเจตนาแอบแฝงข้ อความทางการเมือง สร้ างความวุ่นวายพอสมควรในประเทศ
จีน ตัวผู้กากับ Chen เองได้ ข่จู ะฟ้องร้ องตัวผู้จดั ทาวีดีโอด้ วย แม้ ว่าข่าวเกี่ยวกับการฟ้องร้ องจะ
ค่อยๆ เงียบหายไป แต่ความคิดเห็นของผู้กากับเจ้ าของผลงานต้ นฉบับก็สร้ างกระแสเรี ยกร้ องให้
มีการคุ้มครองสื่อล้ อเลียนเสียดสีมากขึ ้นในประเทศจีน
เพื่อบรรเทาความขัดแย้ งระหว่างเสรี ภาพในการพูดและธรรมสิทธิ์ ได้ มีการกาหนด
ข้ อยกเว้ นในเรื่ องของงานล้ อเลียนผลงานต้ นฉบับในกฎหมายของบางประเทศเช่น Article L.
122-5(4)ของ กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาฝรั่งเศส (Code de la Proprie´ te´ Intellectuelle)
“เมื่องานได้ รับการเปิ ดเผย ผู้สร้ างสรรค์ต้องไม่ห้าม …11งานล้ อเลียน งานผสมผสานทางศิลปะ
และ ภาพล้ อเลียนบุคคล ซึง่ วิจารณ์ ผลงานประเภทนัน้ อย่างไรก็ตามแม้ จะมีข้อยกเว้ นดังกล่าว
10

The Bloody Case That Started From A Steamed Bun, Retrieved fromhttp://www.zonaeuropa.com/culture/
c20060108_1.htm
11
Code de la Proprie´ te´ Intellectuelle Article L122-5 Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 1 (V)
JORF 3 août 2006. Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : 4° La parodie, le pastiche et
la caricature, compte tenu des lois du genre ;
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ซึ่งศาลมักตีความอย่างแคบ ความสามารถของปั จเจกชนในการนามาใช้ ใหม่ หรื อดัดแปลง
ซึง่ งานสร้ างสรรค์ยงั คงทาได้ ไม่มากนักในฝรั่งเศส
สรุ ปได้ ว่า แม้ การมีอยู่ของอินเตอร์ เน็ตจะสร้ างปั ญหาหลายประการให้ กับการปรั บใช้
หลักธรรมสิทธิ์ อย่างไรก็ดีผ้ ูเขียนเห็นว่า เนื่ องจากเทคโนโลยี ดิจิตอลนัน้ มีความยื ดหยุ่นและ
หลากหลาย จึงสามารถช่วยส่งเสริ มรากฐานของธรรมสิทธิ์ด้วย ยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยี DRM
(Digital Right Management)12มีหลักการคล้ ายธรรมสิทธิ์ เช่นยืนยันที่มาของผู้ประพันธ์ ศิลปิ น
หรื อผู้แต่งเพลง อีกทังยั
้ ง รั กษาบูรณภาพของเอกสาร ภาพ หรื อ เพลง โดยป้องกันการะบุที่มา
ของผลงานเท็จ กฎหมายและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ เช่นWIPO, The Digital Millennium
Copyright Actและ EU Information Society Directive ยังเสริ มความแข็งแกร่ งให้ หลักธรรม
สิทธิ์ หรื อแม้ แต่เทคโนโลยีดิจิตอลที่มีอย่างกลาดเกลื่อนที่ทาให้ สามารถตามหาต้ นฉบับได้ ไม่ยาก
นัก สามารถเยียวยาผู้สร้ างสรรค์ได้ ในระดับหนึง่

6. สรุ ป
ธรรมสิทธิ์ เป็ นการให้ ความคุ้มครองต่อเจตจานงของผู้สร้ างสรรค์อย่างแท้ จริ ง แม้ ว่าผู้
สร้ างสรรค์ ได้ โอนกรรมสิทธิ์ ในงานสร้ างสรรค์ ดังกล่าวไปให้ ผ้ ูอื่น แต่ธรรมสิทธิ์ ยังคงคุ้มครอง
ความสมบูรณ์ และความเป็ นต้ นฉบับของผลงานเอาไว้ ไม่ให้ ถูกดัดแปลง ตัดทอน หรื อเสริ มแต่ง
ให้ เป็ นไปในรู ปแบบอื่นผิดจากที่ผ้ สู ร้ างสรรค์ดงเดิ
ั ้ มประสงค์ไว้ อย่างไรก็ดี ธรรมสิทธิ์กลายเป็ น
อุปสรรคต่อวัฒนธรรมการผสมผสานและต่อยอดงานสร้ างสรรค์อย่างเสรี ซึ่งเป็ นรากฐานของ
อิน เตอร์ เ น็ ต เพราะธรรมสิ ท ธิ์ นัน้ แยกจากสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ ของกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ส าหรั บ
กฎหมายลิขสิทธิ์ ไทยนัน้ ได้ ให้ ความยืดหยุ่นในการใช้ หลักธรรมสิทธิ์ โดยสามารถตกลงยกเลิก

12

การจัดการสิทธิดิจิทอล(อังกฤษ: Digital Right Management หรื อย่ อว่ า DRM)คือเทคโนโลยีที่ใช้ โดยเจ้ าของ
ลิขสิทธิ์ เพื่อควบคุมการเข้ าถึงและการใช้ งานข้ อมูลดิจิทลั (เช่น ซอฟต์แวร์ เพลง ภาพยนตร์ ) และฮาร์ ดแวร์ ซงึ่ ใช้ จากัดการ
ใช้ งานข้ อมูลดิ จิทัล เฉพาะงานใดงานหนึ่ ง การจัดการสิทธิ ดิ จิทัล มักสับ สนกับ การป้องกัน การคัด ลอก ซึ่งหมายถึง
เทคโนโลยีในการจากัดการใช้ งานและการเข้ าถึงข้ อมูลบนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในการจัดการสิทธิ
ดิจิทัล. Christopher Levy (February 3 2003). "Making Money with Streaming Media”. Retrieved from
http://www.streamingmedia.com/Articles/Editorial/Featured-Articles/Making-Money-with-Streaming-Media64547.aspx.
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ธรรมสิ ท ธิ์ ไ ด้ ต ามเงื่ อ นไขที่ ก ฎหมายก าหนด ซึ่ ง เอื อ้ ต่ อ การที่ บุ ค คลอื่ น จะสามารถน างาน
สร้ างสรรค์ไปตีความหรื อสร้ างสรรค์ขึ ้นใหม่ได้ ในอนาคต
ผู้ เ ขี ย นเห็ น ว่ า จากประเด็ น ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ น้ นี ้ ในกระแสโลกาภิ วัฒ น์ ซึ่ง น าพาเอา
วัฒนธรรมจากทั่วทุกมุมโลกเข้ าหากันผ่านเทคโนโลยีอย่างอินเตอร์ เน็ต การผสมผสาน เปลี่ยน
รู ป และต่อยอดงานสร้ างสรรค์หลากรู ปแบบ เมื่อผู้คนสามารถเข้ าถึงงานสร้ างสรรค์ ได้ อย่าง
หลากหลายกลายเป็ นวัตถุดิบสาคัญซึง่ วางรากฐานในการงานสร้ างสรรค์ใหม่ๆ ดังเช่นคากล่าว
ของเซอร์ ไอแซกนิวตันที่ว่า “เราต่างยืนอยู่บนไหล่ยักษ์ ” ซึง่ ยักษ์ ในคากล่าวนันเปรี
้ ยบเสมือน
มรดกที่ ค นรุ่ น หลังได้ ทิ ง้ ไว้ ให้ คนรุ่ น ใหม่นั่น เอง ความยื ด หยุ่น ของการใช้ ห ลัก ธรรมสิ ท ธิ์ จึง มี
ความส าคัญ ต่ อ การสร้ างสรรค์ ผ ลงานร่ ว มกัน ระหว่ า งมนุ ษ ยชาติ ไม่ ยิ่ ง หย่ อ นไปกว่ า การ
คงเจตจานงของผู้สร้ างสรรค์ต้นฉบับ
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บทคัดย่ อ
การพัฒนาเศรษฐกิจของโลกในยุคนี ้มีอตั ราการแข่งขันที่ สงู มากจึงทาให้ แต่ละประเทศ
ทัว่ โลกทาความตกลงทางการค้ า การส่งเสริ มการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศตนโดย
ทาความร่ วมมือระดับในทัง้ ระดับทวิภาคี พหุภ าคี ประเทศไทยเองก็มีความร่ วมมือต่างๆกับ
ประเทศอื่นเพื่อได้ รับสิทธิประโยชน์ ต่างๆทางการค้ าและด้ านอื่นๆหากกล่าวถึง การลงทุน สิ่งที่
ประเด็น ส าคัญ อย่ างยิ่ งคือหากรั ฐ ให้ นัก ลงทุน ต่างชาติมาลงทุน ในภาคส่วนของการบริ ก าร
สาธารณะให้ กับรั ฐ นักลงทุนต่างชาติมักกังวลถึงการเกิ ดกรณี พิพาทระหว่างรั ฐกับนักลงทุน
ต่างชาติ จึ งต้ องมีก ารเจรจาให้ รั ดกุมถึงการระงับ ข้ อพิ พ าท ซึ่งกระบวนการระงับ ข้ อพิ พ าท
ทางเลือกหนึง่ ซึง่ ที่ถกู หยิบยกขึ ้นมาในการเจรจาการค้ าต่างๆคือการระงับข้ อพิพาทระหว่างรัฐกับ
เอกชน (Investor-State Dispute Settlement - ISDS) ซึง่ เป็ นกลไกคุ้มครองนักลงทุนที่มาลงทุน
ในประเทศ โดยสาระสาคัญของ ISDS คือการเปิ ดโอกาสให้ นกั ลงทุนต่างชาติสามารถฟ้องเรี ยก
1
2

อาจารย์
Lecturer
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ค่า เสี ยหายหรื อยกเลิก นโยบายสาธารณะของประเทศนัน้ ๆได้ ถ้ าไปขัดขวางการทางานของ
เอกชน หรื อทาให้ กาไรที่คาดว่าจะได้ ลดลงซึ่งเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจให้ นกั ลงทุนต่างชาติใน
การลงทุนว่าจะไม่โดนรัฐเอาเปรี ยบ กีดกันหรื อยกเลิกสัญญา ซึง่ เป็ นการสร้ างความน่าเชื่อถือ
จูงใจให้ กับนักลงทุน หากแต่ในทางกลับกันหากนโยบายของรั ฐไม่มีความเสถียร หรื อความไม่
แน่นอนทางการเมืองซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสัญญาของนักลงทุน จึงเป็ นที่น่าสงสัยว่าประเทศ
ไทยมีความพร้ อมมากน้ อยเพียงใดในการใช้ กลไกISDSในการระงับข้ อพิพาทนี ้ เสียเปรี ยบหรื อไม่
หากการยกเลิกสัญญาดังกล่าวเป็ นประโยชน์มากกว่าดาเนินการตามสัญญา คุ้มหรื อไม่กบั การ
นาภาษี ประชาชนจ่ายเป็ นค่าชดเชยต่างๆให้ แก่นกั ลงทุนต่างชาติ
คาสาคัญ : การระงับข้ อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน

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

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

1. บทนา ISDS คืออะไร
หากกล่าวถึงISDS(Investor-State Dispute Settlement) หรื อการระงับข้ อพิพาท
ระหว่างรั ฐกับเอกชนหลายคนอาจไม่ค้ นุ หูแต่หากย้ อนกลับไปดูข่าวใหญ่ในช่วงปี 2549-2552
มีข่าวดังกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศมีคาชี ้ขาดของตัดสินให้ กรมทางหลวงจ่า ย
ค่าเสียหายจ านวน 29 ล้ านยูโร (ประมาณ 1,500 ล้ านบาท) ให้ แ ก่บริ ษัท วอเตอร์ บาวน์
จ ากัด ผู้รั บ เหมาจากประเทศเยอรมนี หนึ่งในผู้ถื อหุ้น บริ ษัท ทางยกระดับ ดอนเมือง จ ากัด
(มหาชน) ผู้รับสัมปทานโครงการโทลล์เวย์ หรื อคดีที่เรี ยกกันติดปากว่า “คดีค่าโง่ทางด่วน” ซึง่ รัฐ
ต้ องนาเงินภาษี ประชาชนมาจ่ายค่าเสียหายให้ แก่นกั ลงทุนชาวเยอรมัน หากยกคดีนี ้ขึ ้นมาก็จะมี
คาถามมากมายทาไมไทยจึงเสียเปรี ยบต้ องจ่ายเงินจานวนมหาศาลให้ แก่บริ ษัทต่างชาติรายนี ้
เราจึงควรทาความรู้ จกั กับ ISDS ให้ มากขึ ้น
การระงับข้อพิ พาทระหว่างรัฐกับเอกชน (Investor - State Dispute Settlement –
ISDS) เป็ น กลไกภายใต้ ความตกลงเพื ่อ การส่ ง เสริ มและคุ้ม ครองการลงทุน (Bilateral
Investment Treaties – BITs) หรื อความตกลงการค้ าเสรี (Free Trade Agreements –
FTAs) กับรัฐบาลของประเทศที่ตนเข้ าไปลงทุน เช่น หากรัฐภาคีละเมิดพันธกรณีตามที่กาหนด
ในความตกลงฯ และส่งผลให้ การลงทุนของนักลงทุนได้ รับความเสียหายอย่างแท้ จริ ง นักลงทุนก็
จะมีสิทธิใช้ กลไก ISDS ในการระงับข้ อพิพาทภายใต้ องค์กรและกฎระเบียบและวิธีดาเนินการที่
กาหนดในความตกลงฯ เช่น UNCITRAL Arbitration Rules ของสหประชาชาติ หรื อ ICSID
Additional Facility ของธนาคารโลก
โดยมีกระบวนการระงับข้ อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolutions –
ADR) คือการระงับข้ อพิพาทนอกศาลโดยอาจใช้ วิธีการเจรจาและการหารื อ (Consultation and
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Negotiation)
การไกล่ เ กลี่ ย (Mediation)
และการประนี ป ระนอมยอมความ
(Conciliation) เช่น การระบุให้ มีบุคคลที่สามเข้ ามาช่วยไกล่เกลี่ยและระงับข้ อพิ พาทโดยใช้
วิ ธี ก ารเชิ ง ปฏิ บัติก ารที่ เหมาะสมและเป็ น ธรรมต่ อคู่ก รณี ทัง้ สองฝ่ ายมากกว่าการใช้ ข้ อบท
กฎหมาย การใช้ วิธีการระงับข้ อพิพาทนอกศาลเป็ นแนวทางใหม่ในการบังคับใช้ พนั ธกรณีการ
คุ้มครองการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ ว ช่วยลดค่าใช้ จ่ายในการระงับข้ อพิพาท และทาให้
ได้ รับความนิ ยมมากขึน้ เนื่ องจากเป็ นกลไกที่ นักลงทุนและรั ฐผู้รับการลงทุนชะลอการใช้
กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศได้ 4 และในส่วนกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ระหว่างประเทศ (International Arbitration)ซึง่ หากคณะอนุญาโตตุลาการชี ้ขาดว่ารัฐได้ ละเมิด
พันธกรณีภายใต้ ความตกลง คณะอนุญาโตตุลาการอาจให้ รัฐชาระค่าชดเชยให้ กบั นักลงทุนตาม
จานวนที่กาหนดซึง่ นักลงทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากความตกลงได้ หากการลงทุนของนักลงทุน
ได้ รับความเสียหายจากมาตรการใดที่ออกโดยรั ฐบาลของประเทศผู้ รั บการลงทุน ซึ่งมาตรการ
ดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นการผิดพันธกรณี ตามความตกลง นักลงทุนสามารถร้ องขอให้ รัฐบาลผู้รับ
การลงทุนดาเนินการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวได้ โดยเริ่ มจากการเจรจาและการหารื อ หากการเจรจา
ไม่ประสบความสาเร็ จ นักลงทุนอาจยื่นข้ อพิพาทไปยังศาลท้ องถิ่น

2.ISDSคืออะไร
ปั จจุบันการลงทุนในประเทศไทยโดยนักลงทุนต่างชาติมีแนวโน้ มที่ สูงขึน้ การสร้ าง
ความมั่น ใจให้ แ ก่ นัก ลงทุน จึงเป็ น แรงจูงใจอย่ างหนึ่ง สิ่ งที่ นัก ลงทุน ต่างชาติเป็ น กังวลและ
ต้ องการได้ รั บ ความคุ้ม ครองคื อหากมีก ารลงทุ น ในประเทศไทยโดยมีคู่สัญ ญาเป็ น รั ฐ อัน มี
นโยบายบริ การสาธารณะนัน้ เอกชนซึง่ เป็ นนักลงทุนต่างชาติจะได้ รับการคุ้มครองอย่างไรหากมี
ข้ อพิพาท หรื อมีการเปลี่ยนนโยบายของรัฐ ดังนันจึ
้ งมีการกล่าวถึงการระงับข้ อพิพาทแบบหนึ่งที่
เรี ยกว่า “ISDS”
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การระงับข้ อพิพาทระหว่างรัฐกับนักลงทุนต่างชาติ หรื อ Investor-State

Dispute

Settlement (ISDS) เป็ นกลไกที่อยู่ภายใต้ ความตกลงของรัฐที่เกี่ยวกับการลงทุนระหว่าง
ประเทศ เช่นความตกลงเพื่อส่งเสริ มและคุ้มครองการลงทุน (Bilateral Investment Treaty-BIT)
และ ความตกลงการค้ าเสรี (Free Trade Agreement- FTAs)โดยให้ สิทธินกั ลงทุนต่างชาติใช้
กระบวนการระงับข้ อพิพาทที่เป็ นธรรม ได้ แก่ กระบวนการการหารื อ(Consultation) กระบวนการ
ระงับข้ อพิ พาททางเลือก(Alternative Dispute Resolution – ADR) และกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ(Arbitration) แทนการขึ ้นศาลในต่างประเทศ
อาจกล่าวได้ วา่ ISDS เป็ นการกลไกการระงับข้ อพิพาทที่นกั ลงทุนปรารถนาและในยุคที่
มีการแข่งขันทางการค้ าสูงเพื่อเป็ นการกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนัน้ แต่ละประเทศก็
แสวงหาความร่ วมมือทางการค้ าโดยทาความร่ วมมือในทังรู้ ปแบบพหุภาคี และทวิภาคี จึงทาให้
FTAs (Free Trade Area หรื อFree Trade Agreements)เป็ นที่นิยมเพื่อประโยชน์ทางการค้ า
ของประเทศที่เป็ นคู่ค้าหรื อเป็ นพันธมิตรที่ดีต่อกัน หากพิจารณานิยามของFTAs ซึ่งหมายถึง
เขตการค้ าเสรี หรื อข้ อตกลงทางการค้ าเสรี นัน่ คือ ประเทศ 2 ประเทศหรื อ หลายประเทศจะ
รวมกลุ่มกันเพื่อทาการลด ภาษี ศุลกากรระหว่างกันให้ เหลือน้ อยที่สุดหรื อไม่มีเลยและใช้ อตั รา
ภาษี ที่สงู กับประเทศนอกกลุ่ม ดังนันประโยชน์
้
เบื ้องต้ นที่เห็นได้ คือสินค้ าของเราหากส่งไปขาย
ยังประเทศในกลุ่มจะมีต้นทุนที่ลดลง เพราะภาษี ถูกลง หรื อเหลือศูนย์ส่งผลให้ สินค้ าของเรามี
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดนัน้ ๆ หรื อหากนาเข้ าเราก็ เสียภาษี ในอัตราที่ถูกลงทาให้
ต้ นทุนในการผลิตสินค้ าไม่สงู มากนัก เมื่อเปรี ยบเทียบกับคูแ่ ข่งผู้บริ โภคก็ได้ รับประโยชน์ไปด้ วย
จากการที่ มีสินค้ าหลากหลายเข้ ามาขาย ทาให้ สามารถเลือกซือ้ ได้ ตามราคาและคุณภาพที่
ต้ องการในราคาที่ถูกลง 5และยังครอบคลุมเรื่ องการเปิ ดตลาดสินค้ า บริ การ การลงทุน พิธีก าร
ศุลกากรและการอานวยความสะดวกทางการค้ า กฎว่าด้ วยถิ่นกาเนิดสินค้ า มาตรการเยียวยา
ทางการค้ า มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพื ช อุปสรรคเทคนิ คทางการค้ า ทรั พย์ สินทาง
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ปั ญญา นโยบายการแข่งขัน การจัดซือ้ จัดจ้ างภาครั ฐ การระงับข้ อพิ พ าทระหว่างรั ฐ ความ
โปร่ งใส และการพัฒนาที่ยงั่ ยืน เป็ นต้ น จุดที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
สาหรั บประเทศไทยที่ต้องการนักลงทุนต่างชาติมาลงทุนภายในประเทศ การที่ จะดึง
ความสนใจให้ นกั ลงทุนต่างชาติมาลงทุนที่ไทยในภาวะที่มีค่แู ข่งในด้ านการเป็ นผู้รับการลงทุนที่
สาคัญอย่างเวียดนามคือการสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่นักลงทุนต่า งชาติ เนื่องจากสิ่งที่นักลงทุน
ต่างชาติกงั วลใจคือเมื่อมาลงทุนแล้ วจะไม่มีนโยบายใดทาให้ เขาเสียหาย หรื อไม่มีการยึดทรัพย์
มีการปฏิบตั ิที่เท่าเทียมไม่เลือกปฏิบตั ิ กล่าวคือหากต้ องการให้ นกั ลงทุนต่างชาติมาลงทุนไม่ว่า
จะทาความร่ วมมือทางการค้ าอย่าง FTAsหรื อข้ อตกลงอื่น ๆสิ่งที่ นักลงทุนปรารถนาให้ รัฐไทย
คุ้มครองคือการให้ ความคุ้มครองการลงทุนผ่านระบบกลไกการระงับข้ อพิพาทระหว่างรั ฐและ
เอกชน (Investor - State Dispute Settlement – ISDS) ซึง่ จุดสาคัญของ ISDSคือเปิ ดโอกาสให้
นัก ลงทุน ต่างชาติ ฟ้องเรี ย กค่าเสี ย หายกรณี ที่รั ฐ ไม่ท าตามนโยบายที่ ออกมา เช่ น ให้ บ ริ ษัท
ต่างชาติ ล งทุน ท าทางด่วนระบุใ ห้ ไม่มีก ารสร้ างแข่ งขัน หากต่อมารั ฐ ให้ นัก ลงทุน รายอื่น มา
ประกอบกิจการเดียวกัน บริ ษัทที่ลงทุนก่อนมีสิทธิ เรี ยกค่าเสียหายได้ โดยให้ ความคุ้มครองนัก
ลงทุนเพี ยงส่วนที่ เป็ นผลกระทบจากมาตรการที ่ออกโดยรัฐ เท่านัน้ ไม่ค้ ุมครองนักลงทุนจาก
ความเสี ่ยงที ่เกิ ดขึ้ นจากการประกอบธุรกิ จตามปกติ การที่ สนธิ สัญญาทวิภาคีด้านการลงทุน
และความตกลงFTAsจานวนมาก กาหนดมาตรการ ISDS เอาไว้ มีผลทาให้ คดีข้อพิพาทระหว่าง
นักลงทุนเอกชนกับรั ฐ มีจานวนที่เพิ่มสูงมาก โดยเฉพาะในช่วง 15 ปี ที่ผ่านมา โดยในปี พ.ศ.
2552 เพียงปี เดียว มีประเทศผู้รับการลงทุนถึง 81 ประเทศ ที่ถูกฟ้องร้ องต่ออนุญาโตตุลาการ
เป็ นข้ อพิพาท โดยผู้ที่ฟ้องคดีเกือบทังหมดเป็
้
นนักลงทุนจากประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว และประเทศที่
ถูกฟ้องส่วนใหญ่ มักจะเป็ นรัฐบาลของประเทศกาลังพัฒนา

3.ตัวอย่ าง
3.1)ปี 2555 บริ ษัท ฟิ ลลิปมอร์ ริ ส เอเชี ย จากัด ยักษ์ ใ หญ่ ด้านยาสูบ ฟ้ องรั ฐบาล
ประเทศออสเตรเลียที่ออกกฎหมายควบคุมยาสูบ ติดป้ายเตือนภัยจากการสูบบุหรี่ และบังคับให้
ใช้ ซองสีเดียวกัน เพราะไม่ต้องการเพิ่มจานวนผู้สูบบุหรี่ รายใหม่ แต่อุตสาหกรรมบุหรี่ ไม่ยอม
อ้ า งว่ า เป็ น การท าลายเครื่ อ งหมายการค้ า และท าให้ ย อดขายตก โดยกล่ า วหาว่ า รั ฐ บาล
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ออสเตรเลียกระทาการยึดหรื อริ บกิจการโดยอ้ อม ด้ วยการตรากฎหมายกาหนดให้ ผลิตภัณฑ์บหุ รี่
ต้ องบรรจุซองแบบที่ ก าหนดเท่านัน้ จึงไปฟ้ องศาลออสเตรเลีย แต่ศาลฎี กาของออสเตรเลี ย
ตัดสินให้ ฟิลิปมอร์ ริสแพ้ เพราะรัฐบาลมีสิทธิในการออกกฎหมายหรื อนโยบายคุ้มครองสุขภาพ
ประชาชน แต่ฟิลิปมอร์ ริส ก็ยังไม่ยอมแพ้ ไปฟ้องรั ฐบาลออสเตรเลียผ่านกลไกการระงับข้ อ
พิพาทระหว่างรั ฐกับเอกชนหรื อ ISDS ระบุว่ารัฐบาลออสเตรเลียผิดพันธกรณี ของสนธิ สญ
ั ญา
คุ้มครองการลงทุน (BITs)ระหว่า งออสเตรเลี ย กับ ฮ่ องกง โดยอ้ างว่า การกระท าของรั ฐ บาล
ออสเตรเลียเป็ นการเวนคืนสิทธิ (Expropriation) ในการใช้ เครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัท และ
อ้ างว่าการตรากฎหมายดังกล่าวเป็ นการริ บและยึดทรั พย์ สินการลงทุนของตน ต่อมาในเดือน
ธันวาคม 2558 ศาลระหว่างประเทศ ก็ได้ พิพากษาให้ ฟิลลิป มอร์ ริส อินเตอร์ เนชัน่ แนล แพ้ คดีที่
ยื่นฟ้องรั ฐบาลออสเตรเลียที่ออกกฎหมายให้ ใช้ ซองบุหรี่ แบบเรี ยบ โดยสรุ ปว่าเป็ นการละเมิด
สิทธิ
3.2)บริ ษัทวอลเตอร์ บาว(Walter Bau ยื่นฟ้องรั ฐบาลไทยช่วงปี 2549 สมัยรั ฐบาล
พ.ต.ท.ทักษิ ณ ชินวัตร โดยอ้ างว่าได้ รับผลกระทบจากการที่รัฐบาลไทยผิดสัญญา ในโครงการ
ก่อสร้ างโทลล์เวย์ หลายประเด็น เช่น ขอให้ ลดค่าผ่านทางเหลือ 20 บาทตลอดสาย และมี
มาตรการไม่ให้ บ ริ ษัท ปรั บ ค่าผ่ านทางนอกจากนี ย้ ังมีประเด็นเรื่ องการสร้ างทางแข่งขัน เช่ น
โครงการโฮปเวลล์ การก่อสร้ างทางเบี่ยงบนถนนวิภาวดีรังสิต การก่อสร้ างสะพานลอยที่แยก
สุทธิสารบนถนนวิภาวดีรังสิต การย้ ายสนามบินดอนเมืองไปสนามบินสุวรรณภูมิ เป็ นต้ น
วอลเตอร์ บาว ได้ ยื่นฟ้องรัฐบาลไทยผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
ภายใต้ ความตกลงเพื่อการส่งเสริ มและคุ้มครองการลงทุนระหว่างไทย-เยอรมนี ปี พ.ศ. 2545
เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากรัฐบาลไทย 30 ล้ านยูโร
อนุญาโตตุลาการได้ มีคาชีข้ าดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ระบุว่าประเทศไทยผิ ด
พันธกรณี ภายใต้ ความตกลง และต้ องชาระค่าชดเชยจานวน 29.21 ล้ านยูโร พร้ อมดอกเบี ย้
คานวณตามอัตราดอกเบี ้ยระหว่างธนาคารในกลุม่ ยูโร ในอัตรา 2 เปอร์ เซ็นต์ตอ่ ปี เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่
3 ธันวาคม 2549 จนกว่าถึงวันชาระเงิน พร้ อมทังค่
้ าใช้ จ่ายในการดาเนินคดีของฝ่ ายวอลเตอร์
บาว จานวน 1,806,560 ยูโร รวมทัง้ ดอกเบี ย้ ตามอัตราเดียวกับค่าชดเชยความเสียหายโดย
อนุญาโตตุลาการมองว่าแม้ การกระทาของรัฐบาลไทยจะไม่ได้ เป็ นการเวนคืนการลงทุนของวอล
เตอร์ บาวแต่เป็ นการละเมิดตามหลักที่เป็ นธรรมและยุติธรรมเช่นเดียวกับที่อนุญาโตตุลาการ
ระหว่างประเทศได้ ตดั สินในคดี Biwater Gauff v Tanzania,ICSID Case No. ARB/05/22,
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Decisionที่เป็ นปั ญหาการละเมิดหลัก Legitimate Expectationหลักการคือประเทศผู้รับการ
ลงทุนมีหน้ าที่ค้ มุ ครอง ความคาดหวังที่เป็ นธรรม โดยสุจริ ต และโปร่ งใส
จากกรณีศกึ ษาทังสองกรณี
้
จะเห็นว่าในกรณีของบริ ษัท ฟิ ลลิปมอร์ ริส เอเชีย จากัดกับ
รัฐบาลออสเตรเลียมีการขึ ้นศาลภายในประเทศโดยให้ ศาลของออสเตรเลียพิจารณาและมีคา
ตัด สิ น ให้ ฝ่ ายฟิ ลลิ ป มอร์ ริ ส แพ้ คดี เนื่ อ งจากมองในมุม ที่ น โยบายของรั ฐ ออกมานัน้ เป็ น การ
คุ้มครองสุขภาพของประชาชน แต่ในมุมมองของนักลงทุนต่างชาติมองเรื่ องการเสียผลประโยชน์
จากการที่รัฐออกนโยบายดังกล่าวจึงต้ องขอใช้ กลไกระงับข้ อพิพาทตามสนธิสญ
ั ญาทวิภาคีด้าน
การลงทุนที่ทาโดยออสเตรเลียกับฮ่องกงเพื่อให้ มีการคุ้มครองทางการลงทุน ส่วนในคดีของไทย
นัน้ การที่ บริ ษัทวอลเตอร์ บาวยื่ นฟ้องรั ฐบาลไทยผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่าง
ประเทศ ภายใต้ ความตกลงเพื่อการส่งเสริ มและคุ้มครองการลงทุนระหว่างไทย-เยอรมนี ปี พ.ศ.
2545 ที่เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากรัฐบาลไทยจนเป็ นเหตุให้ รัฐบาลไทยต้ องจ่ายค่าเสียหายจานวน
มาก แม้ รัฐเองมีเจตนาที่จะมีนโยบายที่เป็ นประโยชน์กบั ประชาชน แต่ถ้ากระทบต่อผลประโยชน์
ของนักลงทุนจนเป็ นเหตุทาให้ มีแนวโน้ มจะได้ ผลกาไรลดน้ อยลง นักลงทุนก็มีสิทธิ ฟ้องเรี ยก
ค่าเสียหายจากรั ฐบาลได้ โดยค่าเสียหายที่จ่ายให้ แก่บริ ษัทก็เป็ นเงินจากภาษี ประชาชน หาก
มองในมุมนี ้การที่รัฐตกลงทาสัญญาเรื่ องการลงทุนต่างๆกับนักลงทุนหรื อบริ ษัทต่างชาติ ควรที่
จะศึกษาข้ อสัญญาหรื อแม้ กระทัง่ การระงับข้ อพิพาทซึง่ เป็ นสิ่งสาคัญว่าเงื่อนไขในสัญญานันเรา
้
มีความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบอย่างไร
หลังจากเหตุการณ์ ที่อนุญาโตตุลาการมีคาชี ้ขาดให้ ประเทศไทยต้ องชาระค่าชดเชยให้
บริ ษัทวอลเตอร์ บาวกว่า30ล้ านยูโรในปลายปี 2552 คณะรั ฐมนตรี มีมติในเรื่ องการทาสัญญา
ระหว่ า งรั ฐ กับ เอกชนทัง้ ไทยและต่ า งประเทศโดยระบุ ใ ห้ “ให้ ก ารท าสัญ ญาทุ ก ประเภทที่
หน่วยงานรั ฐทากับเอกชนในไทยหรื อต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นสัญญาทางปกครองหรื อไม่ ไม่
ควรเขียนผูกมัดในสัญญาให้ มอบข้ อพิพาทให้ คณะอนุญาโตตุลาการเป็ นผู้ชี ้ขาด แต่หากมีปัญหา
หรื อ ความจ าเป็ น หรื อ เป็ น ข้ อ เรี ย กร้ องของคู่สัญ ญาอี ก ฝ่ ายที่ มิ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้ ให้ เ สนอ
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คณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมตั ิเป็ นรายๆไป ”6แต่เมื่อมีการเจรจาร่ างกรอบความร่ วมมือทางการค้ า
อย่ า ง FTAsไทย-สหภาพยุ โ รปก็ มี ข้ อตกลงระบุ “เปิ ดโอกาสให้ สามารถใช้ กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการเป็ นทางเลือกหนึง่ ในการระงับข้ อพิพาท”เป็ นการเอาใจนักลงทุนต่างชาติให้ มา
ลงทุนในไทยทัง้ ที่คดีพิพาทดอนเมืองโทลล์เวย์ของบริ ษัทวอลเตอร บาวคนไทยยังคงจดจาได้ ดี
และการเจรจาระหว่างEU และไทยเรื่ องข้ อตกลงการค้ าเสรี (FTAs) ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2013
โดยทัง้ สองฝ่ ายต้ องการข้ อตกลงที่ครอบคลุมในหัวข้ อต่าง ๆ เช่น ภาษี การค้ าและมาตรการอื่น
นอกเหนื อจากภาษี การค้ า การบริ การ การลงทุน การจัดซือ้ สาธารณะ ทรั พย์ สินทางปั ญญา
ปั ญหาด้ านกฎระเบียบและข้ อบังคับ และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนจนถึงปั จจุบนั การเจรจาได้ ถูก
ดาเนินแล้ วทังหมดสี
้
่รอบ โดยครัง้ ล่าสุดจัดขึ ้นเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 2014 นับตังแต่
้ ช่วงเวลา
ดัง กล่าว ขณะนี ้ ยังไม่มีก ารกาหนดการเจรจา FTAsรอบใหม่เนื่ องจากทหารเข้ ายึดอานาจ
ประเทศไทย7

4.สรุ ป
การระงับข้ อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน (Investor - State Dispute Settlement –
ISDS)เป็ นกลไกภายใต้ ความตกลงสองส่วนได้ แก่ 1)ความตกลงเพือ่ การส่งเสริ มและคุม้ ครองการ
ลงทุน (Bilateral Investment Treaties – BITs) 2)ความตกลงการค้ าเสรี (Free Trade
6

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 เรื่อง การทาสัญ ญาระหว่า งรั ฐ กับ เอกชน กาหนดว่า “1. สัญ ญาทุก
ประเภทที่ห น่ว ยงานของรั ฐ ทากับ เอกชนในไทยหรื อต่างประเทศไม่ว่าจะเป็ นสัญญาทางการปกครองหรื อไม่ ไม่ควร
เขียนผูกมัดในสัญญาให้ มอบข้ อพิพาทให้ คณะอนุญาโตตุลาการเป็ นผู้ชี ้ขาด แต่หากมีปัญหาหรื อความจาเป็ นหรื อเป็ น
ข้ อเรี ยกร้ องของคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติเป็ นราย ๆ ไป ” ทัง้ นี ้
เพื่อให้ คณะรัฐมนตรี ได้ พิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อพันธกรณีที่ประเทศไทยต้ องปฏิบตั ิตามอนุสญ
ั ญาหรื อความตกลง
ต่าง ๆ กับนานาประเทศ เช่น สนธิ สัญ ญาว่า ด้ ว ยการส่งเสริ มและการคุ้มครองการลงทุน ต่า งตอบแทน ( BIT) หรื อ
ข้ อ ตกลงว่า ด้ ว ยเขตการค้ าเสรี (FTAs) หรื อกรณีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการเป็ นเงื่อนไขสาคัญในการกู้ยืมเงินของ
สถาบันการเงิน ต่า ง ๆ รวมตลอดถึงแหล่งเงินทุน จากองค์กรช่ว ยเหลือรายใหญ่ รวมถึงปั ญ หาอื่นใดที่จะตามมาใน
ภายหลังนัน้ หน่วยงานของรัฐจึงอาจนาประเด็นปั ญหาหรือความจาเป็ นหรือข้ อเรียกร้ องของคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งที่มิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ นนั ้ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมตั ิเป็ นราย ๆ ได้ ซึ่งคณะรัฐมนตรี จะได้ ตรวจสอบถึงความเหมาะสม
ของสัญญาได้ ด้วย
7

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/12522/node/12522_th
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Agreements – FTAs) กับรัฐบาลของประเทศที่เข้ าไปลงทุน กล่าวคือถ้ าประเทศไทยมีความตก
ลงเพื่อการส่งเสริ มและคุ้มครองการลงทุน หรื อความตกลงการค้ าเสรี นัน้ หากเกิดข้ อพิพาทขึน้
ระหว่างรั ฐเจ้ าของประเทศกับนักลงทุนต่างชาติกลไกที่ช่วยในการระงับข้ อพิพาทได้ แก่ ISDS
โดยกลไก ISDS แบ่งออกเป็ นสองส่วนคือ
1)กระบวนการระงับข้ อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolutions) ซึง่ เป็ นการ
ระงับข้ อพิพาทนอกศาลโดยอาจใช้ วิธีการเจรจาหรื อหารื อ (Consultation and Negotiation)
การไกล่เกลี่ย (Mediation ) และการประนีประนอมยอมความ (Conciliation )
2)กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ (International Arbitration) ภายใต้
องค์กรและกฎระเบียบและวิธีดาเนินการที่กาหนดในความตกลงฯ เช่น UNCITRAL Arbitration
Rules ของสหประชาชาติ หรื อ ICSID Additional Facility ของธนาคารโลก
การที่ ป ระเทศไทยต้ อ งการให้ นัก ลงทุ น ต่ างชาติ ม าลงทุ น ในประเทศไทยนัน้ ต้ อ งมี
สิ่งจูงใจและทาให้ นกั ลงทุนเองมัน่ ใจในเสถียรภาพ ความมัน่ คงของประเทศไทย และที่สาคัญคือ
เมื่อมีข้อพิ พาทเกิดขึน้ ในกรณี ที่นักลงทุนทาสัญญากับภาครั ฐของไทย นักลงทุนเองก็ต้องการ
ความมั่น ใจว่ า ตนจะได้ รั บ ความเป็ น ธรรม หรื อ มี ห ลั ก ประกั น ในการลงทุ น กรณี มี ค วาม
เปลี่ ย นแปลงต่างๆทัง้ ทางการเมืองและสังคม อาทิ เช่ น นโยบายรั ฐ บาลชุดก่ อนมีแ นวคิด ที่
แตกต่างจากรัฐบาลชุดใหม่ ดังนันการที
้
่รัฐสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่นกั ลงทุนเป็ นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง
4.1 ข้ อดี ข้ อด้ อย ของISDS
หากพิจารณาถึงข้ อด้ อยหรื อผลเสียนัน้ การที่รัฐยอมที่จะใช้ การระบบกลไกการระงับข้ อ
พิพาทISDS นันแม้
้ ในทางทฤษฎีจะดูสวยงามยุติธรรมแต่ในทางปฏิบตั ิแล้ วใครเป็ นคนได้ เปรี ยบ
จนกลายเป็ นการเป็ นการโอบอุ้มนักลงทุนต่างชาติมากกว่าการรักษาผลประโยชน์ให้ แก่รัฐตนที่
จะต้ องนาภาษี ของประชาชนไปจ่ายค่าเสียหายที่เกิดจากการ “ไม่ได้ ดงั่ ใจ”ของนักลงทุน หากพูด
ถึง หัวใจของ ISDSก็ คือการเปิ ดโอกาสให้ นัก ลงทุน ต่างชาติ ฟ้ องร้ องดาเนิ น คดีกับ รั ฐ ภายใต้
กระบวนการอนุญ าโตตุล าการ เพื่ อเรี ย กค่า เสี ย หายจากการกระท าของรั ฐ ที่ ไ ม่ป ฏิ บัติตาม
ข้ อตกลงทาให้ ผ้ ูลงทุนเสียประโยชน์ หรื อมีนโยบายใดที่เป็ นเหตุที่ทาให้ รัฐเข้ ายึดทรั พย์ ของนัก
ลงทุน ปั ญหาที่เกิดขึ ้นเกิดจากการตีความความหมายคาว่ายึดทรั พย์ โดยการยึดทรัพย์ ไม่ได้ ถึง
การนาทรั พย์ ของนักลงทุนมาเป็ นของรั ฐ หรื อการเวนคืนพื น้ ที่ อุตสาหกรรม แต่ยังตีความโดย
กว้ างถึง การที่ นัก ลงทุน จะได้ รับ ผลก าไรที่ คาดว่าจะได้ รั บ ในอนาคตหรื อการที่ รั ฐ มีน โยบาย
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กฎเกณฑ์ ใ ดๆที่ อ อกมาใช้ บั ง คับ เกี่ ย วกับ เรื่ อ งการลงทุ น แล้ ว ท าให้ นัก ลงทุ น เสี ย ประโยชน์
บางอย่างกลับถูกตีความว่าเป็ นการยึดทรัพย์ตามข้ อตกลงFTAsหลายฉบับที่ทากันจึงเห็นได้ ว่า
ในข้ อตกลงFTAsหากรัฐมีการยึดทรัพย์ทงโดยตรงและโดยอ้
ั้
อมถือว่านักลงทุนเกิดความเสียหาย
ที่ ส ามารถจะฟ้ องเรี ยกค่ าเสี ย หายให้ รั ฐต้ องรั บ ผิ ดได้ แม้ ว่านโยบายนัน้ จะเป็ นประโยชน์ กับ
ประชาชนก็ตาม เหมือนอย่างที่อนุญาโตตุลาการตัดสินเรื่ องบริ ษัทวอลเตอร์ บาวกับรัฐบาลไทย
(คดีดอนเมืองโทลล์เวย์ )ที่รัฐบาลไทยแพ้ คดีและต้ องจ่ายค่าเสียหายที่ได้ จากการเก็บภาษี ของ
ประชาชนจานวนมหาศาล จนต้ องมาทบทวนถึงความเหมาะสมตามบริ บทว่าเราพร้ อมที่จะอยู่
ในกลไกISDS ที่ นักลงทุนเป็ นกลุ่มประเทศที่ มีเงินสนับสนุนการลงทุนที่ สูงผลักดันให้ ใช้ กลไก
ISDSในการเจรจาข้ อตกลง FTAsให้ ใช้ กลไกนี ้ซึง่ ในทัว่ โลกเป็ นที่ร้ ู กนั ถึงความน่ากลัวที่นกั ลงทุน
ประเทศที่มีอานาจในการลงทุนไล่ฟ้องรัฐบาลประเทศที่กาลังพัฒนาหากรัฐทาให้ กาไร หรื อกาไร
ที่คาดว่าจะได้ รับลดน้ อยลงหรื ออาจกล่าวได้ ว่าอาจเป็ นการเปิ ดช่องให้ นักลงทุน ที่มีเจตนาไม่
สุจริ ต(bad faith)โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย (legal loopholes)เพื่อเรี ยกร้ องค่าเสียหายจาก
รัฐบาลของประเทศผู้รับการลงทุน
หากมองในส่วนของข้ อดีกลไกของISDS เป็ นการสร้ างความมัน่ ใจให้ นักลงทุนว่าจะ
ได้ รับการคุ้มครอง ไม่ถูกกีดกัน กลัน่ แกล้ ง หรื อโดนละเมิดจากการออกนโยบายของรั ฐ เพราะ
หากมีเหตุใดก็ตามที่ขัดประโยชน์ ของนักลงทุน นักลงทุนอาจไม่มนั่ ใจในกระบวนการยุติธรรม
ของประเทศไทย หรื อเพื่อความรวดเร็ วจึงเลือกที่จะฟ้องเรี ยกค่าเสียหายผ่านกลไก ISDS อีกทัง้
นักลงทุนมีมมุ มองว่า ISDS จะส่งเสริ มหลักการ Good Governance ของรัฐบาลได้ ซึ่งหาก
รัฐบาลดาเนินการโดยขาดความระมัดระวัง ไม่เป็ นธรรม รัฐบาลก็มีความเสี่ยงในการที่จะถูกนัก
ลงทุนฟ้องได้
สิ่งที่ต้องขบคิดถึงการใช้ กลไก ISDSนันการตี
้
ความ ความไม่แน่นอนของหลักเกณฑ์ ข้ อ
กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ องกับ อนุญาโตตุล าการระหว่างประเทศ ที่ มีก ารตีความเรื่ องสิ ทธิ ต่างๆไม่
ชัดเจนจนอาจเกิ ดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบ เช่นสิทธิ ที่จะได้ รับการคุ้มครองจากการเวนคืน
(Expropriation) การยึดทรั พย์ ที่ต้องตีความให้ ชัดเจนทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม ส่วนในมุมมอง
ของรัฐบาลไทยนันแม้
้ การทา FTAsที่ระบุใช้ กลไก ISDS ผ่านอนุญาโตตุลาการในการระงับข้ อ
พิพาทนันจะเป็
้
นแรงจูงใจให้ ต่างชาติเห็นความมัน่ คง การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ นกั ลงทุน
ยอมมาลงทุน แต่หากเอาใจนักลงทุนมากเกินไปจนเป็ นเหตุให้ ต้องนาภาษี ของประชาชนมาจ่าย
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ค่าเสียหายให้ แก่นักลงทุนต่างชาติเชื่ อว่าประชาชนไม่ส้ ูจะปลืม้ สักเท่าไหร่ อย่างเหตุการณ์ ที่
บริ ษัทวอลเตอร์ บาว ฟ้องรัฐบาลไทยดังนันการยอมรั
้
บกลไก ISDS ในการเจรจาการค้ าทังความ
้
ตกลงเพื อ่ การส่งเสริ มและคุม้ ครองการลงทุน (Bilateral Investment Treaties – BITs) และ
ความตกลงการค้ าเสรี (Free Trade Agreements – FTAs) ที่นกั ลงทุนเรี ยกร้ องในประเด็น ISDS
นันไทยจะต้
้
องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบถึงผลกระทบที่จะตามมา จนทาให้ นึกถึงถ้ อยคาใน
บทความของณัฐกานต์ กิจประสงค์ “เมื่อ FTAsมาถึง : นักลงทุน ต่างชาติได้ รับการคุ้มครอง แต่
ใครจะคุ้มครองประเทศไทย ในเว็บไซด์ สานักข่ าวอิศรา เขี ยนวันที่ 23 กัน ยายน 2556 กับ
ประโยค กลไกการระงับข้ อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน ไม่ใช่ศาลในประเทศ ไม่ใช่ศาลโลก แต่
เป็ นกลไกที่อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ 3 คนที่ทงสองฝ่
ั้
ายเลือกกันมา และคนกลางที่สอง
ฝ่ ายเห็นร่ วมกัน ซึง่ หมายความแบบเดียวกับที่ รัชกาลที่ 5 ทรงใช้ คาว่า “เสียอิสรภาพนอกอาณา
เขต” คล้ ายกับว่าเราเสียเอกราชไปแล้ วครึ่งตัว เมื่อยอมรับและทาตามความตกลงนี“้
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บทคัดย่ อ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยที่ผ่านมานัน้ มีลกั ษณะถูกผูกขาดโดยรั ฐมาก
เกินไป โดยไม่มีพื ้นที่ให้ ชมุ ชนและสังคมเข้ ามามีบทบาทมีสว่ นร่ วมเท่าที่ควร อีกทังยั
้ งมุ่งเน้ นที่จะ
นาผู้กระทาความผิดมาลงโทษจนลืมที่จะให้ ความสาคัญต่อผู้เสียหายหรื อเหยื่ออาชญากรรม ไม่
มีกระบวนการส่งเสริ มให้ มีการแก้ ไขปั ญหาในชุมชน ทาให้ เป็ นการเพิ่มภาระให้ ศาลที่มีภารกิจ
ค่อนข้ างมากอยู่แล้ ว และเด็กที่กระทาผิดมีจานวนมากเกินกว่าสถานพินิจจะดูแลได้ เด็กเหล่านัน้
จึงไม่ได้ รับการฟื น้ ฟูที่เหมาะสมเพราะทรัพยากรจากัด ไม่สามารถจะกลับมาเป็ นคนดีของสังคม
ได้ จึ ง ควรน าแนวคิ ด เรื่ อง“การอ านวยความยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ ”มาใช้ ปั จจุ บั น นี ้
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
ได้ ออกมารองรับถึงการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ทงในขั
ั ้ นตอนก่
้
อนพิจารณา
คดี ระหว่างพิจารณาคดี และหลังพิจารณาคดี ได้ แก่ มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา
ก่อนฟ้ อง มาตรการพิ เศษแทนการดาเนิ นคดีอาญาชัน้ พิ จ ารณา และมาตรการในการแก้ ไ ข
1
2

อาจารย์
Lecturer
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บาบัดฟื น้ ฟูเด็กหรื อเยาวชนก่อนมีคาพิพากษา โดยจะมีกระบวนการจัดทาแผนแก้ ไขบาบัดฟื น้ ฟู
ที่ มีค วามร่ วมมือจากทุก ฝ่ าย โดยมาตรการนี ไ้ ด้ รั บการออกแบบให้ เกิ ดขึน้ คู่ขนานไปกับ การ
ดาเนินการในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก
คาสาคัญ : กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์, คดีเด็กและเยาวชน

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

วารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์

1. บทนา
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยที่ผ่านมานัน้ มีลกั ษณะถูกผูกขาดโดยรั ฐมาก
เกินไป โดยไม่มีพื ้นที่ให้ ชมุ ชนและสังคมเข้ ามามีบทบาทมีสว่ นร่ วมเท่าที่ควร อีกทังยั
้ งมุ่งเน้ นที่จะ
นาผู้กระทาความผิดมาลงโทษจนลืมที่จะให้ ความสาคัญต่อผู้เสียหายหรื อเหยื่ออาชญากรรม
นอกจากนีก้ ระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยยังมีลกั ษณะนาเอาคดีดึงเอาข้ อพิพาทเข้ าสู่
ระบบของศาล โดยไม่มีกระบวนการส่งเสริ มให้ มีการแก้ ไขปั ญหาในชุมชน ทาให้ เป็ นการเพิ่ ม
ภาระให้ ศาลที่มีภารกิจมากอยู่แล้ ว รวมถึงผู้กระทาผิดเข้ าสู่ราชทัณฑ์เกินกว่ากาลังที่มีอยู่จะรั บ
ได้ จนเกิดปั ญหาคนล้ น คุก คดีล้นศาล ไม่เว้ นแม้ แต่เด็กและเยาวชนที่กระทาผิดมีจานวนมาก
เกิ นกว่าสถานพิ นิจจะดูแลได้ เด็กละเยาวชนเหล่านัน้ จึงอาจจะไม่ได้ รับการฟื ้นฟูที่เหมาะสม
เพราะทรั พ ยากรจ ากัด แล้ ว ก็ ไ ม่ ส ามารถจะกลับ มาเป็ น คนดี ข องสังคมอย่ า งมี บ ทบาทเชิ ง
สร้ างสรรค์ ได้ ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่ งที่จะต้ องเปลี่ยนแนวคิดจาก “การอานวยความ
ยุติธรรมเชิ งแก้ แค้ นทดแทน”(Retributive Justice) มาเป็ น “การอานวยความยุติธรรมเชิ ง
สมานฉันท์”
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) เป็ นแนวคิดใหม่ในสาขา
อาชญา วิทยา (Criminology) และเหยื่อวิทยา (Victimology) โดยแนวคิดนี ้กาหนดสมมติฐานว่า
อาชญากรรมที่เกิดขึ ้น ณ ที่แห่งใดจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้เสียหายและสมาชิกในสังคม
พร้ อมๆ กัน ดังนัน้ วิธีการที่ดีที่สุดในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึน้ จากอาชญากรรม คือ
การเปิ ดโอกาสให้ ค่กู รณีทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องเข้ ามามีส่วนร่ วมในการแก้ ไขความเสียหายที่เกิดขึน้
ร่ วมกัน ซึง่ ได้ แก่ ผู้กระทาความผิด ผู้เสียหาย และสมาชิกในสังคม บุคคลทัง้ สามฝ่ ายนี ้จะเป็ น
ศูนย์ ก ลางของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเชิ งสมานฉันท์ และมีบทบาทสาคัญยิ่ งในการ
ดาเนินกระบวนพิจารณาความอาญาในรู ปแบบนี ้ ในขณะที่รัฐ องค์กรของรัฐ รวมทังผู
้ ้ ประกอบ
วิชาชีพกฎหมายต่างๆ จะทาหน้ าที่เพียง “ผู้อานวยความ สะดวก” (facilitators) ของกระบวนการ
ยุติธรรม ที่จะช่วยประสานให้ ค่กู รณีสามารถดาเนิน กระบวนการพิจารณาให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
หลัก ของความยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์ กล่าวคือความรั บ ผิ ดชอบของผู้ก ระท าความผิ ด การ
เยี ยวยาความเสียหายให้ กับผู้เสียหาย และการมีส่วนร่ วมอย่างเต็มที่ ของผู้เสียหาย ผู้กระทา
ความผิดและสมาชิกในสังคม เพื่อให้ ทุกฝ่ ายสามารถกลับมาอยู่ร่วมกันได้ อย่างปกติสุข ดังนัน้
กระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ งสมานฉั น ท์ ส่ วนใหญ่ ใ ช้ วิ ธี ก ารให้ ผ้ ูมี ส่ วนเกี่ ย วข้ อ งกับ การกระท า
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ความผิ ด ทุกฝ่ ายเข้ ามาประชุมร่ วมกันนัน้ ไม่ได้ มีวัตถุประสงค์ เพี ยงแค่ก ารมุ่งเยี ยวยาความ
เสียหายทางร่ างกายและทางทรัพย์สินเท่านัน้ แต่ยงั ครอบคลุมถึงการเยียวยาความเสียหายทาง
สังคม ทางจิตใจ และความเสียหายต่อความสัมพันธ์อนั ดีอีกด้ วย3

2. ความหมายของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หมายถึง กระบวนการใดๆ ที่ สร้ างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้กระทาความผิดและผู้เสียหายให้ กลับคืนความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน โดยใช้ วิธีการสร้ าง
กระบวนการมีสว่ นร่ วมหลายฝ่ าย ได้ แก่ ฝ่ ายผู้กระทาความผิด ฝ่ ายผู้เสียหาย สังคม ชุมชน และ
เจ้ าพนักงานในกระบวนการยุติธรรม ทัง้ นี ้ กระบวนการดังกล่าวดาเนินการโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีแทนการลงโทษจาคุกหรื อลงโทษอื่นตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งอาจ
หมายรวมถึง การเจรจา (Mediation) การไกล่เกลี่ย (Conciliation) การประชุมกลุ่มเพื่อระงับข้ อ
พิพาท (Conferencing and Sentencing Circles)4
สาหรับในทางพุทธศาสนาสามารถแยกคาศัพท์ได้ เป็ น 2 คา คือคาว่า สมานะหรื อสมาน
แปลว่า เสมอกัน เท่ากัน ตรงกัน กับคาว่า ฉันทะ หมายถึง ความพอใจคือความเป็ นผู้ใคร่ เพื่อจะ
ทาตามรู ปศัพท์ ท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ได้ กล่าวไว้ โดยอธิบายหรื อแปลตามตัว
ศัพท์วา่ 5 สมานฉันท์ หมายถึง “ความมีฉนั ทะเสมอกัน” ดังนันค
้ าว่า สมานฉันท์6 จึงหมายถึง การ
ที่บคุ คลมีความต้ องการจะทาตรงกันเพื่อจุดหมายร่ วมกัน
โดยเป้าหมายสาคัญของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ นนั ้ คือ การชดใช้ ความ
เสียหาย ให้ แก่ผ้ ูเสียหายไม่ว่าจะเป็ นความเสียหายทางทรั พย์ สิน ทางกาย หรื อจิ ตใจ รวมถึง
เกียรติภมู ิ อานาจ สิทธิ และความสามัคคี ดังนัน้ ผลลัพธ์ ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
3

สุวิชปนุตติกร, กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กับการดาเนินคดีอาญาของศาล,เอกสารประกอบการอบรม
หลักสูตร“ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชันต้
้ น” รุ่นที่ 10 สานักงานศาลยุติธรรม, 2555, 1 – 2.
4
ณรงค์ ใจหาญและคณะผู้วิจยั , รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่ อง “กระบวนการสร้ าง
ความยุติธรรมเชิงสามฉันท์ ในศาลยุติธรรม”, (สถาบันวิจยั รพี พัฒนศักดิ์ สานักงานศาลยุติธรรม), 2522, 23.
5
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), วิกฤตบ้ านเมืองวันนี ้ โอกาสที่มีควรเป็ นของใคร : เรื่ องที่ 22 ตอบคาถาม
เรื่อง สมานฉันท์ (mp.3.),วัดญาณเวศสกวัน, นครปฐม, 2551.
6
ดิเรก ควรสมาคม, สมานฉันท์ : ทบทวน “ความหมาย หลักการ ขัน้ ตอน ทางพุทธศาสนากับการระงับข้ อ
พิพาทในกฎหมาย”, วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปี ที่ 4 ฉบับที่ 1, 2554.
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จึงไม่ใช่การค้ นหาตัวผู้กระทาผิดมาลงโทษตามที่กฎหมายกาหนด แต่เป็ นการทาให้ ผ้ ูเสียหาย
พอใจและได้ รับการเยียวยาจากผู้กระทาความผิด ซึ่งรวมถึงการได้ ระบายความรู้ สึกหรื อความ
ทุกข์ร้อนที่ตนได้ รับ และผลที่ตามมาจากการตกเป็ นเหยื่อของอาชญากรรม นอกจากนี ้ ยังเป็ น
การป้องกันการกระทาความผิดซ ้า โดยมีกระบวนการที่กาหนดเงื่อนไขให้ ผ้ กู ระทาความผิดต้ อง
ปฏิบตั ิและเป็ นหลักประกันว่าจะไม่กระทาความผิดซ ้าอีก และยังเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม ทังนี
้ ้ เพราะถ้ าเป็ นการดาเนินคดีอาญาโดยทัว่ ไป ต้ องกาหนดหน้ าที่ให้ เจ้ า
พนัก งานและพยานร่ วมมื อกัน ในการค้ น หาความจริ ง อัน จะน าไปสู่ก ารก าหนดโทษ แต่ ใ น
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นนั ้ จะเน้ นการร่ วมมือระหว่าง ผู้เสียหาย ผู้กระทาความผิด
และผู้ที่เกี่ยวข้ อง สังคม ชุมชน เจ้ าพนักงาน ศาลและผู้เชี่ยวชาญเพื่อร่ วมกันหาทางออกสาหรับ
ปั ญหาที่เกิดขึน้ และการป้องกันการกระทาความผิ ดในอนาคต ซึ่งเป็ นการประหยัดค่าใช้ จ่าย
เพราะไม่ ไ ด้ เ น้ น กระบวนการค้ น หาความจริ ง แต่ เ น้ น ที่ ก ารคุ้ม ครองสวัส ดิ ภ าพ การฟื ้น ฟู
รักษาพยาบาลผู้กระทาความผิด และการเสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีในชุมชน7

3. การใช้ กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ในต่ างประเทศ
ในที่ นีจ้ ะขอกล่าวถึงเฉพาะการนากระบวนการยุติธ รรมเชิ งสมานฉันท์ มาใช้ ในศาล
เยาวชน (Juvenile Court) ของสหราชอาณาจักร โดยได้ นาเอารู ปแบบของการประชุมกลุ่ม
ครอบครั วมาใช้ ในกระบวนการยุติธรรมสาหรั บเด็กและเยาวชน ซึ่งมีรูปแบบมาจากประเทศ
นิ วซี แลนด์ ซึ่งเป็ นประเทศที่ ประสบความส าเร็ จมากที่ สุดในการน ากระบวนการยุติธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์มาใช้ ในศาลเยาวชน โดยได้ พฒ
ั นามาจากการประชุมกลุ่มครอบครัวของชนเผ่าเมารี 8
และจากแนวคิดของการตกลงกันระหว่างผู้เสียหาย กับผู้กระทาความผิด (victim – offender
mediation) และครอบครัวของทังสองฝ่
้
าย มีอานาจในการกาหนดเงื่อนไขในการดาเนินการกับ
ผู้กระทาความผิ ด และเสนอให้ ศาลพิ จารณาปรั บปรุ งก่อนทาการพิ พากษาได้ นอกจากนี ้ ใน
กฎหมายของสหราชอาณาจักรได้ กาหนดให้ มี Youth Offending Teams ซึง่ เป็ นกลุ่มสหวิชาชีพ
7

ณรงค์ ใจหาญ และคณะผู้วิจยั , รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่ อง “กระบวนการสร้ าง
ความยุติธรรมเชิงสามฉันท์ ในศาลยุติธรรม”, (สถาบันวิจยั รพี พัฒนศักดิ์ สานักงานศาลยุติธรรม), 2522, 23 – 24.
8
ณัฐวสา ฉัตรไพบูลย์, กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : จากทฤษฎีส่ ูทางปฏิบัติในนานาชาติ, เอกสาร
จัดทาขึน้ เนื่องในโอกาสวาระครบรอบ 30 ปี ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สหราชอาณาจักร
,2550, น.28-29.

33

วารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์

34

ซึ่ง ประกอบด้ ว ยตารวจ พนัก งานคุม ประพฤติ นัก สัง คมสงเคราะห์ เจ้ าหน้ า ที่ ส าธารณสุข
เจ้ าหน้ า ที่ ท างการศึก ษา เจ้ าพนัก งานป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด หรื อ การดื่ ม สุ ร า
เจ้ าหน้ าที่การเคหะแห่งชาติ และจัดตังในท้
้ องถิ่น โดยมีการประสานการทางานเพื่อคุ้มครองการ
ดาเนินคดีกบั เยาวชน โดยคณะกรรมการชุดนี ้จะค้ นหาปั จจัยที่ก่อให้ เยาวชนกระทาความผิดและ
กาหนดมาตรการในการป้องกันมิให้ เยาวชนกระทาความผิดซ ้า9
เป้าหมายของการประชุมกลุ่มครอบครั ว เป็ นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการดาเนินการ
แก่ผ้ ูกระทาความผิ ดและแสวงหาแนวทางให้ สงั คมเข้ ามามีส่วนร่ วมในการดาเนินการ ทัง้ นี ้ มี
หลักการที่สาคัญ คือ ผู้กระทาความผิดที่เป็ นเยาวชนจะต้ องขอโทษต่อการกระทาความผิดที่ตน
ก่อให้ เกิดขึ ้น ในส่วนผู้เสียหายมีโอกาสได้ อธิบายถึงผลกระทบที่ตนได้ รับจากการกระทาความผิด
และผู้ก ระทาความผิ ดที่ เป็ น เยาวชนและครอบครั วใช้ แ ผนดาเนิ น การของครอบครั ว ในการ
ดาเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทาความผิด10
มาตรการที่กาหนดไว้ ในกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครั วในสหราชอาณาจักร ต้ อง
พิจารณาจากรายงานผลกระทบของผู้เสียหายจากการกระทาความผิดในกระบวนพิจารณาของ
ศาล และในการพิจารณาของคณะกรรมการของเยาวชนต้ องคานึงถึงการชดเชยความเสียหาย
ให้ แก่ผ้ เู สียหายด้ วย นอกจากนี ้ สมาชิกในครอบครัวของผู้กระทาความผิดและผู้เสียหายรวมถึง
ตัวแทนของชุมชนจะต้ องได้ รับการเชิญเข้ าร่ วมในการพิจารณาด้ วย และในการจัดทาข้ อตกลง
จะต้ องมีมาตรการที่กาหนดในเรื่ องการเยียวยาความเสียหายให้ แก่ผ้ เู สียหาย อย่างไรก็ตาม การ
ที่จะสร้ างความร่ วมมือในระดับชุมชนนันก็
้ เป็ นไปได้ ยาก เพราะการเข้ าร่ วมของครอบครั วและ
ชุมชนมีน้อย ส่วนใหญ่ จึงเป็ นการใช้ อานาจการเตือนโดยตารวจ นอกจากนี ้ การปรั บตัวของ
เยาวชนที่กระทาความผิดให้ เข้ ากับสังคมและชุมชนนัน้ ทาได้ ยาก เนื่องจากบุคลิกส่วนตัวและ
ปั ญหาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนเอง การประชุมกลุ่มครอบครัวในสหราชอาณาจักร
ทาให้ เยาวชนที่กระทาความผิดมีความมัน่ ใจในตนเองว่าตนยังเป็ นบุคคลที่มีค่าในสังคม เพราะ
หากนาเยาวชนไปอบรมตามมาตรการทั่วไป อาจทาให้ เยาวชนนัน้ มีความรู้ สึกว่าตนเป็ นผู้ที่มี
พฤติกรรมแปลกแยกและไม่เป็ นที่ยอมรับของบุคคล แต่การที่มีครอบครัวหรื อชุมชนเข้ ามามีส่วน
ในการกาหนดมาตรการและกากับการปฏิบัติการตามแผน จึงทาให้ เยาวชนมีความรู้ สึกว่าตน
9

ณรงค์ ใจหาญ และคณะผู้วิจยั , รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่ อง “กระบวนการสร้ าง
ความยุติธรรมเชิงสามฉันท์ ในศาลยุติธรรม”, (สถาบันวิจยั รพี พัฒนศักดิ์ สานักงานศาลยุติธรรม), 2522, 62.
10
สุวิช ปนุตติกร, กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กับการดาเนินคดีอาญาของศาล, 16.
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เป็ นส่วนหนึ่งของสังคม นอกจากนี ้ ควรเปิ ดโอกาสให้ ครอบครัวและชุมชน เข้ ามามีส่วนร่ วมใน
การประชุมอย่างแท้ จริ งและควรจัดให้ มีการประสานงานเพื่อดาเนินการตามแผนการประชุมกลุ่ม
เพื่อทาให้ การดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปโดยมีประสิทธิภาพ11

4. การนากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ มาใช้ ใน
การพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
จากแนวคิดตามอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิ เด็ก ว่ารั ฐภาคียอมรั บสิทธิ ของเด็กทุกคนที่ถูก
กล่าวหาว่าได้ ฝ่าฝื นกฎหมายอาญา จะได้ รับการปฏิบตั ิตอ่ ในลักษณะที่สอดคล้ องกับการส่งเสริ ม
สานึกในศักดิ์ศรี และคุณค่าของเด็กซึง่ จะส่งเสริ มเคารพของเด็กต่อสิทธิมนุษยชนและเสรี ภาพขัน้
พื ้นฐานของผู้อื่นและในลักษณะที่ต้องคานึงถึงอายุของเด็กและความปรารถนาที่จะส่งเสริ มการ
กลับคืน สู่สังคม และการมีบ ทบาทเชิ งสร้ างสรรค์ เด็ก ในสังคม การที่ เด็ก และเยาวชนจะต้ อง
กลับคืนสูส่ งั คมเมื่อยังมีอายุน้อยกลับมาใช้ ชีวิตอย่างมีบทบาทสร้ างสรรค์นี ้ เป็ นหลักการที่สาคัญ
และเป็ นที่มาของการกาหนดมาตรการใหม่ๆในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว12 และ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553โดยได้ มีการออกแบบมาตรการในการคัดกรอง
เด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทาผิด ให้ ได้ รับการดูแล แก้ ไขเพื่อออกจากกระบวนการยุติธรรม
และกลับ คื น สู่สัง คมโดยสามารถใช้ ชี วิ ต อย่ า งมีบ ทบาทเชิ ง สร้ างสรรค์ ไ ด้ เ ร็ ว ที่ สุด เรี ย กว่ า
มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา ซึง่ ก็ได้ นามาจากแนวคิดในเรื่ องกระบวนยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ (Restorative Justice)
ปั จจุบันนีพ้ ระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครั วและวิธีพิ จารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553ได้ ออกมารองรับถึงการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ทงใน
ั้
ขันตอนก่
้
อนพิจารณาคดี ระหว่างพิจารณาคดี และหลังพิจารณาคดี ดังต่อไปนี ้
4.1 มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาก่ อนฟ้ องคดี ตามมาตรา 86 แห่ ง
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครั วและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครั ว
พ.ศ. 2553กาหนดไว้ ดังนี ้

11

ณรงค์ ใจหาญและคณะผู้วิจยั , รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่ อง “กระบวนการสร้ าง
ความยุติธรรมเชิงสามฉันท์ ในศาลยุติธรรม”, 65.
12
อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็ก, ข้ อที่ 40 1.
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ในคดีที่เด็กหรื อเยาวชนต้ องหาว่ากระทาความผิดอาญาซึ่งมีอตั ราโทษอย่างสูงตามที่
กฎหมายกาหนดไว้ ให้ จาคุกไม่เกินห้ าปี ไม่ว่าจะมีโทษปรั บด้ วยหรื อไม่ก็ตาม ถ้ าปรากฏว่าเด็ก
หรื อเยาวชนไม่เคยได้ รั บโทษจ าคุก โดยคาพิ พ ากษาถึงที่ สุดให้ จ าคุก เว้ น แต่เป็ น โทษสาหรั บ
ความผิดที่ได้ กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ หากเด็กหรื อเยาวชนสานึกในการกระทา
ก่อนฟ้องคดี เมื่อคานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สภาพร่ างกาย
สภาพจิ ต อาชี พ ฐานะ และเหตุแ ห่ งการกระท าความผิ ดแล้ ว หากผู้อานวยการสถานพิ นิ จ
พิจารณาเห็นว่าเด็กหรื อเยาวชนนัน้ อาจกลับตนเป็ นคนดีได้ โดยไม่ต้องฟ้องให้ จัดทาแผนแก้ ไข
บาบัดฟื ้นฟูให้ เด็กหรื อเยาวชนปฏิ บัติ และหากจาเป็ นเพื่ อประโยชน์ ในการคุ้มครองเด็กหรื อ
เยาวชนอาจกาหนดให้ บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรื อบุคคล หรื อผู้แทนองค์การซึง่ เด็กหรื อเยาวชน
อาศัยอยู่ด้วยปฏิ บัติด้วยก็ไ ด้ ทัง้ นี ้ เพื่ อแก้ ไขปรั บเปลี่ยนความประพฤติของเด็กหรื อเยาวชน
บรรเทา ทดแทน หรื อชดเชยความเสียหายแก่ผ้ เู สียหาย หรื อเพื่อให้ เกิดความปลอดภัยแก่ชุมชน
และสังคม แล้ วเสนอความเห็นประกอบแผนแก้ ไขบาบัดฟื ้นฟูต่อพนักงานอัย การเพื่อพิจารณา
โดยการจัดทาแผนแก้ ไขบาบัดฟื ้นฟูดงั กล่าวต้ องได้ รับความยินยอมจากเด็กหรื อเยาวชนและ
ผู้เสียหายด้ วยหากคดีนนเป็
ั ้ นคดีที่มีผ้ เู สียหาย
เมื่อพนักงานอัยการได้ รับแผนแก้ ไขบาบัดฟื ้นฟูและความเห็นของผู้อานวยการสถาน
พิ นิ จ ตามวรรคหนึ่ งแล้ ว หากมี ข้ อสงสัย อาจสอบถามผู้อ านวยการสถานพิ นิ จ หรื อบุ คคลที่
เกี่ยวข้ องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ ถ้ าพนักงานอัยการไม่เห็นชอบกับแผนแก้ ไขบาบัดฟื ้นฟู
ให้ สงั่ แก้ ไขแผนแก้ ไขบาบัดฟื น้ ฟูหรื อสัง่ ดาเนินคดีตอ่ ไป และให้ ผ้ อู านวยการสถานพินิจแจ้ งคาสัง่
ของพนักงานอัยการให้ พนักงานสอบสวนและผู้เกี่ยวข้ องทราบ หากพนักงานอัยการเห็นว่าแผน
แก้ ไขบาบัดฟื น้ ฟูได้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของเด็กหรื อเยาวชนแล้ ว เพื่อประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรมให้ พนักงานอัยการเห็นชอบกับแผนดังกล่าวและให้ มีการดาเนิ นการตามแผนแก้ ไข
บ าบัด ฟื ้น ฟูทัน ที พ ร้ อมทัง้ รายงานให้ ศาลทราบ ทัง้ นี ้ แผนแก้ ไ ขบ าบัดฟื ้น ฟูต้องได้ รั บ ความ
ยินยอมจากเด็กหรื อเยาวชน และผู้เสียหายด้ วยหากคดีนนเป็
ั ้ นคดีที่มีผ้ เู สียหาย
ในกรณี ที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่ศาลว่ากระบวนการจัดทาแผนแก้ ไขบาบัดฟื ้นฟูนัน้ ไม่
ชอบด้ วยกฎหมาย ให้ ศาลพิจารณาสัง่ ตามที่เห็นสมควร
ศาลต้ องมีคาสั่งตามวรรคสามภายในสามสิ บ วัน นับ แต่วันที่ ไ ด้ รับ รายงาน ทัง้ นี ้ ให้
ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาออกข้ อกาหนดเกี่ยวกับแนวทาง
ในการดาเนินการของศาลด้ วย
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4.1.1 วิ ธี การดาเนิ นการตามมาตรการพิเ ศษแทนการดาเนิ นคดี อาญา ตาม
มาตรา 87 แห่ ง พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครั วและวิธี พิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครั ว พ.ศ. 2553กาหนดไว้ ดังนี ้
ในการจัดทาแผนแก้ ไขบาบัดฟื น้ ฟูตามมาตรา 86 ให้ ผ้ อู านวยการสถานพินิจเชิญฝ่ าย
เด็กหรื อเยาวชนซึ่งต้ องหาว่ากระทาความผิ ด ฝ่ ายผู้เสี ยหาย และนักจิ ตวิ ทยาหรื อ นักสังคม
สงเคราะห์ เข้ าร่ วมประชุม และหากเห็นสมควรอาจเชิญผู้ แทนชุมชนหรื อหน่วยงานที่ มีหน้ าที่
เกี่ยวข้ องหรื อได้ รับผลกระทบจากการกระทาความผิด หรื อพนักงานอัยการด้ วยก็ได้ ทังนี
้ ้ จะต้ อง
จัดทาแผนแก้ ไขบาบัดฟื น้ ฟูให้ แล้ วเสร็ จและเสนอให้ พนักงานอัยการพิจารณาภายในสามสิบวัน
นับแต่วนั ที่เด็กหรื อเยาวชนสานึกในการกระทา
แผนแก้ ไขบ าบัดฟื ้น ฟูต้องไม่มีลักษณะเป็ น การจากัดสิทธิ หรื อเสรี ภ าพของเด็ก หรื อ
เยาวชน เว้ น แต่เ ป็ น การก าหนดขึน้ เพื่ อประโยชน์ ข องเด็ก หรื อเยาวชนนัน้ หรื อ เพื่ อคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะและไม่มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของเด็กหรื อเยาวชน
แผนแก้ ไขบาบัดฟื น้ ฟูตามวรรคหนึง่ อาจกาหนดให้ ว่ากล่าวตักเตือน กาหนดเงื่อนไขให้
เด็ก หรื อเยาวชนปฏิ บัติ และหากจ าเป็ น เพื่ อประโยชน์ ใ นการคุ้มครองเด็ก หรื อเยาวชน อาจ
กาหนดให้ บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรื อองค์การซึง่ เด็กหรื อเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยปฏิบตั ิด้วย
ก็ ไ ด้ ก าหนดให้ ชดใช้ เยี ย วยาความเสี ย หาย ก าหนดให้ ท างานบริ ก ารสัง คมหรื อ ท างาน
สาธารณประโยชน์ไม่เกินสามสิบชัว่ โมง หรื อกาหนดให้ นามาตรการอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างมา
ใช้ เพื่อประโยชน์ในการแก้ ไขบาบัดฟื น้ ฟูเด็กหรื อเยาวชน ทังนี
้ ้ ระยะเวลาในการปฏิบตั ิตามแผน
แก้ ไขบาบัดฟื น้ ฟูต้องไม่เกินหนึง่ ปี
หลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อนไขในการจัดท าแผนแก้ ไ ขบ าบัดฟื ้น ฟู ให้ เป็ น ไปตาม
ระเบียบที่อธิบดีกาหนด
4.1.2 การติดตามผลการดาเนิ นการตามแผนแก้ ไขฟื ้ นฟูตามมาตรา 88 แห่ ง
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครั วและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครั ว
พ.ศ. 2553กาหนดไว้ ดังนี ้
ผู้มีหน้ าที่ปฏิบัติตามแผนแก้ ไขบาบัดฟื ้นฟู ต้ องปฏิบัติให้ เป็ นไปตามแผนแก้ ไขบาบัด
ฟื ้นฟูนัน้ หากฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบัติตาม ให้ ผ้ ูอานวยการสถานพิ นิจรายงานให้ พนักงานอัยการ
ทราบและแจ้ งให้ พนักงานสอบสวนดาเนินคดีตอ่ ไป
เมื่อมีการปฏิ บัติตามแผนแก้ ไขบาบัดฟื ้นฟูครบถ้ วนแล้ ว ให้ ผ้ ูอานวยการสถานพิ นิ จ
รายงานให้ พนักงานอัยการทราบ หากพนักงานอัยการเห็นชอบให้ มีอานาจสัง่ ไม่ฟ้องเด็กหรื อ
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เยาวชนนัน้ คาสัง่ ไม่ฟ้องของพนักงานอัยการให้ เป็ นที่สดุ และสิทธินาคดีอาญามาฟ้องเป็ นอัน
ระงับ ทัง้ นี ้ ไม่ตัดสิทธิ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียที่ จะดาเนิ นคดีส่วนแพ่ง และให้ ผ้ ูอานวยการสถานพิ นิ จ
รายงานคาสัง่ ไม่ฟ้องให้ ศาลทราบ
สาหรั บมาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาก่อนฟ้องนัน้ เป็ นการนาแนวทางการ
ปฏิ บัติ ง านของกรมพิ นิ จ และคุ้ม ครองเด็ ก และเยาวชนในการผัน เด็ ก และเยาวชนออกจาก
กระบวนการยุติธรรมด้ วยการตีความขยายบทบัญญัติมาตรา63ของพระราชบัญญัติจดั ตังศาล
้
เยาวชนและครอบครั วและวิธีพิ จารณาคดีเยาวชนและครอบครั วพ.ศ.2534 มาประยุก ต์ กับ
แนวคิดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ซงึ่ จะเห็นได้ วา่ เด็กและเยาวชนที่จะเข้ าเงื่อนไขใน
การใช้ มาตรการพิเศษก่อนฟ้องคดีนนถื
ั ้ อว่าเป็ นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิ ดในคดีที่มีอตั รา
โทษไม่ร้ายแรงมีพฤติกรรมที่สามารถแก้ ไขได้ ด้วยกระบวนการที่ไม่ย่งุ ยากจึงไม่สมควรที่จะอยู่ใน
กระบวนการยุติธรรมนานจนเกินไปก็จะถูกคัดกรองออกไปจากกระบวนยุติธรรมด้ วยมาตรการ
พิ เศษแทนการดาเนิ นคดีอาญาให้ เร็ วที่ สุดส่งผลให้ เด็กและเยาวชนกลุ่มนี ส้ ามารถกลับ คืน สู่
สังคมและใช้ ชีวิตอย่างมีบทบาทเชิงสร้ างสรรค์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาชัน้ พิจารณา ตามมาตรา 90แห่ ง
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครั วและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครั ว
พ.ศ. 2553
เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลว่าเด็กหรื อเยาวชนกระทาความผิดอาญาซึง่ มีอตั ราโทษอย่าง
สูงตามที่ ก ฎหมายก าหนดไว้ ใ ห้ จ าคุกไม่เกิ น ยี่ สิบ ปี ไม่ว่าจะมีโทษปรั บ ด้ วยหรื อไม่ก็ตาม ถ้ า
ปรากฏว่าเด็กหรื อเยาวชนไม่เคยได้ รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุกมาก่อน เว้ นแต่
เป็ นความผิ ดที่ ได้ กระทาโดยประมาทหรื อความผิ ดลหุโทษ ก่อนมีคาพิ พากษา หากเด็กหรื อ
เยาวชนสานึกในการกระทาและผู้เสียหายยินยอมและโจทก์ไม่คดั ค้ าน เมื่อข้ อเท็จจริ งปรากฏว่า
พฤติการณ์ แห่งคดีไม่เป็ นภัยร้ ายแรงต่อสังคมเกินสมควร และศาลเห็นว่าเด็กหรื อเยาวชนอาจ
กลับตนเป็ นคนดีได้ และผู้เสียหายอาจได้ รับการชดเชยเยียวยาตามสมควรหากนาวิ ธีจดั ทาแผน
แก้ ไขบาบัดฟื น้ ฟู ซึง่ เป็ นประโยชน์ต่ออนาคตของเด็กหรื อเยาวชนและต่อผู้เสียหายมากกว่าการ
พิจารณาพิพากษา ให้ ศาลมีคาสัง่ ให้ ผ้ อู านวยการสถานพินิจหรื อบุคคลที่ศาลเห็นสมควรจัดให้ มี
การดาเนินการเพื่อจัดทาแผนดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขให้ เด็กหรื อเยาวชน บิดา มารดา ผู้ปกครอง
บุคคลหรื อองค์การซึง่ เด็กหรื อเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยปฏิบตั ิ แล้ วเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณาภายใน
สามสิบวันนับแต่ที่ศาลมีคาสั่ง หากศาลเห็นชอบด้ วยกับแผนแก้ ไขบาบัดฟื ้นฟูให้ ดาเนิ นการ
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ตามนันและให้
้
มีคาสัง่ จาหน่ายคดีไว้ ชั่วคราว หากศาลไม่เห็นชอบ ให้ ดาเนินกระบวนพิจารณา
ต่อไป
ศาลเยาวชนและครอบครัวตระหนักถึงประโยชน์ของการนาแนวคิดในเรื่ องกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาประยุกต์ใช้ ในกระบวนพิจารณาคดีของศาลเพื่อเยียวยาผู้เสียหายและ
แก้ ไขพฤติกรรมของเด็กหรื อเยาวชนที่กระทาความผิดเริ่ มแรกอาศัยการตีความมาตรา95 ของ
พระราชบัญญัติจดั ตังศาลเยาวชนและครอบครั
้
วและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ.
2534 และเริ่ มใช้ ครัง้ แรกที่ศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวโดยใช้ ชื่อว่า “การ
ประชุมกลุ่มเยียวยา”ต่อมาถูกนามาเป็ นส่วนหนึ่งในมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของศาลเยาวชน
และครอบครั วที่ศาลเยาวชนและครอบครั วกลางต่อมาจึงนามาประกาศเป็ นนโยบายกระบวน
ทัศน์ใหม่ของศาลเยาวชนและครอบครัวทัว่ ประเทศแล้ วจึงกาหนดให้ มีมาตรการพิเศษแทนการ
ดาเนินคดีอาญาชันพิ
้ จารณาขึ ้นดังกล่าวเพื่อเปิ ดโอกาสให้ เด็กหรื อเยาวชนที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่
กฎหมายกาหนดเข้ าสู่มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาชัน้ พิจารณาได้ และศาลสามารถ
ใช้ มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาชัน้ พิจารณาเป็ นเครื่ องมือในการคัดกรองเด็กหรื อ
เยาวชนที่ไม่ควรอยู่ในกระบวนการยุติธรรมออกไปจากกระบวนการยุติธรรมให้ เร็ วที่สดุ สามารถ
กลับคืนสู่สงั คมและใช้ ชีวิตอย่างมีบทบาทเชิงสร้ างสรรค์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องทา
การพิจารณาคดีเช่นเดียวกับมาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาก่อนฟ้องโดยมีรูปแบบการ
จัดทาแผนแก้ ไขบาบัดฟื น้ ฟูจากการร่ วมมือกันระหว่างผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายเช่นเดียวกับการประชุม
จัดทาแผนแก้ ไขบาบัดฟื น้ ฟูก่อนมีการฟ้องคดี13ซึง่ มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาในชัน้
พิ จ ารณาตามมาตรา90นี ถ้ ื อเป็ น การน าแนวคิดในเรื่ องกระบวนการยุติธ รรมเชิ งสมานฉัน ท์
(Restorative Justice) มาใช้ ในการดาเนินคดีโดยแท้ จริ งเป็ นกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
โดยแท้
4.3 มาตรการในการแก้ ไข บาบัด ฟื ้ นฟูเด็กหรื อเยาวชนก่ อนมีคาพิพากษา ตาม
มาตรา 132 แห่ ง พระราชบัญญัตศิ าลเยาวชนและครอบครั วและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครั ว พ.ศ. 2553
ในกรณี ที่ศาลเห็ นว่าตามพฤติการณ์ แห่ งคดียังไม่สมควรจะมีคาพิ พากษาหรื อบิ ดา
มารดา ผู้ปกครอง หรื อบุคคลซึง่ จาเลยอาศัยอยู่ด้วยร้ องขอ เมื่อศาลสอบถามผู้เสียหายแล้ วศาล
13

เอกสารประกอบการสัมมนา “แนวคิดและความเป็ นมาของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครั วและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครั ว พ.ศ. 2553”,(สานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม สานักงานศาลยุติธรรม),
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อาจมีคาสัง่ ให้ ปล่อยตัวจาเลยชัว่ คราวแล้ วมอบตัวจาเลยให้ บคุ คลดังกล่าวโดยไม่มีประกัน หรื อมี
ประกัน หรื อมีประกันและหลักประกันด้ วยก็ได้ โดยกาหนดเงื่อนไข เช่น ให้ จาเลยรายงานตัวต่อ
พนักงานคุมประพฤติหรื อเจ้ าพนักงานอื่นหรื อบุคคลใดหรื อองค์การด้ านเด็ก เข้ ารั บการแก้ ไข
บาบัดฟื ้นฟูรับคาปรึ กษาแนะนา เข้ าร่ วมกิจกรรมบาบัดหรื อกิจกรรมทางเลือก หรื อให้ ใช้ วิธีการ
เพื่อความปลอดภัยภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินกว่าจาเลยมีอายุครบยี่สิบสี่
ปี บริ บูรณ์ ในการนี ้ศาลมีอานาจสัง่ ให้ บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรื อบุคคลซึง่ จาเลยอาศัยอยู่ด้วย
เข้ าร่ วมกิจกรรม หรื อรับคาปรึกษาแนะนาด้ วยก็ได้
ในกรณีศาลเห็นว่าจาเลยไม่สมควรใช้ วิธีการตามวรรคหนึ่ง ศาลจะส่งตัวจาเลยไปยัง
สถานพิ นิจหรื อสถานที่ อื่นที่ จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายและตามที่ศาลเห็นสมควรที่ยินยอมรั บตัว
จาเลยไว้ ดแู ลชัว่ คราว หรื อจะให้ ใช้ วิธีการสาหรับเด็กและเยาวชนไปพลางก่อนก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าจาเลยนันมี
้ อายุครบยี่สิบสี่ปีบริ บรู ณ์
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสัง่ ตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนวิธีการประเมินสภาพ
ปั ญหาการจัดทาแผนแก้ ไขบาบัดฟื น้ ฟู การเตรี ยมความพร้ อมเพื่อมอบตัวจาเลยให้ บิดา มารดา
ผู้ปกครองหรื อบุคคลซึง่ จาเลยอาศัยอยู่ด้วย ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของประธานศาลฎีกา
4.3.1 ผลของการปฏิบัติตามเงื่อนไขตามมาตรา132เป็ นไปตามมาตรา 133แห่ ง
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครั วและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครั ว
พ.ศ. 2553 ดังนี ้
เมื่อจาเลยได้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนดตามมาตรา 132
แล้ วให้ ศาลสัง่ ยุติคดีโดยไม่ต้องมีคาพิ พากษาเกี่ ยวกับการกระทาความผิดของจาเลย เว้ นแต่
คาสัง่ เกี่ยวกับของกลาง และให้ ถือว่าสิทธินาคดีอาญามาฟ้องเป็ นอันระงับ
ถ้ าจาเลยผิดเงื่อนไขตามมาตรา 132 ก็ให้ ศาลยกคดีขึ ้นพิจารณาพิพากษาต่อไป
มาตรการในการแก้ ไข บาบัด ฟื น้ ฟูเด็กหรื อเยาวชนก่อนมีคาพิพากษานี ้ เป็ นเครื่ องมือที่
มีอยู่แล้ วตังแต่
้ ในพระราชบัญญัติจัดตังศาลเยาวชนและครอบครั
้
วและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ.2534 ซึง่ กาหนดหลักการไว้ แต่เพียงว่าในกรณีที่ศาลเห็นว่าตามพฤติการณ์
แห่งคดียงั ไม่สมควรจะมีคาพิพากษา ศาลจะมีคาสัง่ ให้ ปล่อยตัวจาเลยชัว่ คราวหรื อจะส่งตัวไป
ควบคุมไว้ ยงั สถานพินิจชัว่ คราวหรื อจะใช้ วิธีการสาหรับเด็กและเยาวชนไปพลางก่อนก็ได้ 14 แต่
ภายหลังมีพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
14
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พ.ศ. 2553จึงมีการปรับปรุ งขยายขอบเขตการดาเนินการในการแก้ ไข บาบัดเด็กหรื อเยาวชนให้
กว้ างขึน้ เพื่ อให้ สามารถปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมกลับคืนสู่สังคม หากเด็กหรื อเยาวชนสามารถ
ปฏิ บัติ ต ามค าสั่งศาลในมาตรการดัง กล่า วส าเร็ จ เด็ก หรื อเยาวชนก็ จ ะถูก คัดกรองออกจา
กระบวนการยุ ติธ รรม ศาลจะมีค าสั่งยุติ คดี โดยไม่ต้อ งมี คาพิ พ ากษา และให้ ถื อ ว่า สิ ท ธิ น า
คดีอาญามาฟ้องเป็ นอันระงับไป

5. ผลที่เกิดขึน้ จากการนาแนวคิดเรื่ องกระบวนการยุตธิ รรมเชิง
สมานฉันท์ มาใช้ ในศาลเยาวชนและครอบครั ว
จากที่ ไ ด้ มีก ารน าแนวคิดเรื่ องกระบวนการยุติธ รรมเชิ งสมานฉัน ท์ (Restorative
Justice) มาใช้ ในการดาเนินคดีอาญาที่ เด็กหรื อเยาวชนกระทาความผิ ดทัง้ ในขัน้ ตอนก่อน
พิจารณาคดีระหว่างพิ จารณาคดี และหลังพิ จารณาคดี จนเกิดเป็ น "มาตรการพิ เศษแทนการ
ดาเนินคดีอาญา" นัน้ มาตรการนี ้จะต้ องมีการจัดทาแผนแก้ ไขบาบัดฟื น้ ฟูให้ แก่เด็กหรื อเยาวชน
โดยจะจัดให้ มีกระบวนการจัดทาแผนแก้ ไขบาบัดฟื น้ ฟูที่มีความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย ไม่ว่าจะเป็ น
ฝ่ ายเด็กหรื อเยาวชน ฝ่ ายผู้เสียหาย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรื อแม้ แต่ชุมชนหรื อหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ เกิดการแก้ ไขปั ญหาอย่างแท้ จริ ง ดังนัน้ การนากระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์มาใช้ ในศาลเยาวชนและครอบครัวจึงส่งผลให้ เด็กและเยาวชนรู้ สึกสานึกในการ
กระทาของตน และผู้เสียหายให้ อภัยในสิ่งที่เด็กหรื อเยาวชนกระทาความผิด เด็กและเยาวชน
ดังกล่าวก็จะรู้ สึกว่าตนเองยังมีค่า และสามารถกลับเข้ าสู่สังคมได้ อีกครั ง้ อย่างมีบทบาทเชิ ง
สร้ างสรรค์ อีกทัง้ เด็กและเยาวชนไม่ถูกจากัดสิทธิ และเสรี ภาพโดยการเข้ าไปอยู่ใ นสถานพินิจ
เพราะที่ที่เหมาะสมที่เด็กควรอยู่มากที่สดุ คือบ้ าน
ในส่วนของแผนแก้ ไขบาบัดฟื ้นฟูจะมีกระบวนการในการดึงความสนใจของเด็กและ
เยาวชน โดยการให้ เด็กและเยาวชนเลือกเข้ าร่ วมกิจกรรมที่ตนเองถนัดหรื อสนใจเป็ นพิเศษ ซึง่ นัน่
ก็จะทาให้ เด็กหรื อเยาวชนมีโอกาสได้ พฒ
ั นาตนเองให้ มีความรู้ ความสามารถ และพัฒนาตนเอง
ให้ เป็ นคนที่ดีขึน้ และเมื่อเด็กหรื อเยาวชนยอมเข้ าร่ วมกิจกรรมต่างๆในแผนแก้ ไข บาบัด ฟื ้นฟู
จะเป็ น การตัดโอกาสที่ เ ด็ก หรื อเยาวชนจะหัน กลับ ไปหมกมุ่น กับ การกระท าต่ างๆที่ อาจจะ
ก่อให้ เกิดการกระทาความผิดขึ ้นมาอีกโดยแผนแก้ ไข บาบัด ฟื น้ ฟูสาหรับเด็กและเยาวชนแต่ละ
คนจะมีลกั ษณะเฉพาะคือจัดทาขึ ้นมาให้ ตรงตามปั ญหาและเหมาะสมกับเด็กหรื อเยาวชนแต่ละ
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คน ซึ่ ง ก็ จ ะส่ ง ผลให้ เด็ ก และเยาวชนมี ก ารแก้ ไขและเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมได้ อย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพ ลดปั ญหาการที่เด็กหรื อเยาวชนจะกลับมากระทาความผิดซ ้าอีก ลดโอกาสการ
กลับเข้ าสูส่ ิ่งแวดล้ อมและสังคมเดิมๆที่อาจก่อให้ เด็กหรื อเยาวชนเข้ าไปกระทาความผิดซ ้าได้ อีก
ทางด้ านผู้เสียหายก็จะรู้ สกึ เข้ าใจเด็กหรื อเยาวชนผู้กระทาความผิดและให้ อภัย เป็ นการ
ระงับข้ อบาดหมางและสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีให้ เกิดขึน้ ในสังคม และผู้เสียหายก็ยังได้ รับการ
เยียวยาความเสียหายทางร่ างกายและทางทรัพย์สิน ครอบคลุมถึงการเยียวยาความเสียหายทาง
สังคม และโดยเฉพาะทางจิตใจอีกด้ วยซึ่งนอกจากจะสร้ างความพึงพอใจแก่ผ้ เู สียหายแล้ วยัง
สร้ างความพึงพอใจให้ แก่ทงตั
ั ้ วเด็กหรื อเยาวชน รวมทังผู
้ ้ ปกครองอีกด้ วย
มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาจึงเป็ นมาตรการหนึง่ ที่จะช่วยลดจานวนเด็ก
และเยาวชนที่สถานพินิจจะต้ องรับผิดชอบดูแลและลดปริ มาณคดีที่ศาลเยาวชนและครอบครัว
จะต้ องพิจารณาและมีคาพิพากษา
เนื่องจากการกาหนดมาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 เพื่อรองรับแนวคิด
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นนั ้ ต้ องยอมรับว่ากระบวนการดังกล่าวไม่สามารถนามาใช้
กับคดีได้ ทุกประเภท เช่นการกระทาความผิดในคดียาเสพติด หรื อคดีที่มีผลกระทบต่อสังคม
อย่างร้ ายแรงดังนัน้ ในศาลที่มีคดีลกั ษณะดังกล่าวเกิดขึ ้นจานวนมากๆเช่นศาลในบางพืน้ ที่ที่มี
คดีที่เด็กหรื อเยาวชนกระทาความผิดเกี่ยวกับยาบ้ า ซึ่งไม่สามารถนามาตรการพิเศษแทนการ
ดาเนินคดีอาญาตามมาตรา 90 ไปใช้ ด้วยได้ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จึงไม่มีผลต่อ
การคัด กรองเด็ก หรื อ เยาวชนออกจากกระบวนการยุติธ รรมมากนัก ซึ่งจะไม่ตอบสนองต่ อ
วัตถุประสงค์ในการลดปริ มาณคดีในศาลและลดภาระงานของสถานพินิจ
ปั ญหาอีกประการที่เกิดขึ ้นจากการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในศาล
เยาวชนและครอบครัว จากที่ได้ กล่าวไว้ ในข้ างต้ นแล้ วว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นนั ้
ไม่เหมาะกับคดีบางประเภท แต่บางศาลที่เน้ นนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ มาก
จนเกินไปก็จะมีการกาหนดเป็ นแนวปฏิบตั ิของศาลนันโดยบั
้
งคับใช้ มาตรา 90 มากเกินไป เช่น
บางศาลนาเอากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ กบั คดีที่มีอตั ราโทษหนัก เช่น คดีข่มขืน
ซึง่ ผู้เขียนเห็นว่าไม่เหมาะสมเพราะเป็ นความผิดที่ร้ายแรง นอกจากกระทบต่อสภาพจิตใจของ
ผู้เสียหายอย่างมากแล้ วยังกระทบต่อสังคมโดยรวมอีกด้ วย
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ประการสุดท้ ายการจัดกิ จกรรมแก้ ไข บาบัดฟื ้นฟูในศาลบางแห่งจัดขึน้ ค่อนข้ างน้ อย
อาจจะเนื่องจากปั ญหาด้ านงบประมาณมีไม่เพียงพอ

6. สรุ ป
การนาแนวคิดเรื่ องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในการดาเนินคดีอาญาที่
เด็กหรื อเยาวชนกระทาความผิ ด ในรู ปแบบของมาตรการพิ เศษแทนการดาเนิ นคดีอาญานัน้
สามารถนาเด็กหรื อเยาวชนเข้ าสูก่ ระบวนการได้ ทงในขั
ั ้ นตอนก่
้
อนพิจารณาคดี ระหว่างพิจารณา
คดี และหลังพิจารณาคดี โดยมาตรการนีต้ ้ องอาศัยความร่ วมมือจากทุ กฝ่ ายในการจัดทาแผน
แก้ ไขบาบัดฟื ้นฟูให้ สาเร็ จลุล่วง และเกิ ดการแก้ ปัญหาอย่างแท้ จริ ง โดยเด็กและเยาวชนต้ อง
เข้ าใจว่าการกระทาผิดที่ ตนเองได้ ก่อขึน้ สร้ างความเสียหายให้ แก่ผ้ ูอื่นอย่างไร และเกิ ดความ
สานึกผิดต่อการกระทาของตนเอง ประสงค์จะปรั บปรุ ง พฤติกรรม ขณะเดียวกันผู้เสียหายต้ อง
ได้ รับการเยียวยาความเสียหาย ได้ รับรู้ ถงึ ปั ญหาของเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ ้นและมีความเห็นอก
เห็นใจเด็กหรื อเยาวชนพร้ อมให้ อภัยและยินดีที่จะให้ โอกาสเด็กหรื อเยาวชนกลับคืนสู่สงั คมอย่าง
ปกติสขุ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้ องอื่นทุกฝ่ ายสนับสนุนการดาเนินการตามแผนให้ สาเร็ จลุล่วง อย่างไร
ก็ดีมาตรการนีไ้ ด้ มีการออกแบบให้ เกิดขึ ้นคู่ขนานไปกับการดาเนินการในกระบวนการยุติธรรม
กระแสหลักด้ วย คือหากเด็กหรื อเยาวชนปฏิ บัติตามแผนแก้ ไขฟื ้นฟูไม่สาเร็ จ ก็จะต้ องกลับสู่
กระบวนการพิจารณาคดีตามปกติ และมีคาพิพากษาในคดีนนั ้ แต่อย่างไรก็ตามหากศาลเห็ นว่า
คดีดงั กล่าวยังไม่สมควรมีคาพิพากษา ศาลก็กาหนดเงื่อนไขให้ เด็กหรื อเยาวชนปฏิบัติ หากทา
สาเร็ จก็จะถูกคัดกรองออกจากกระบวนการยุติธรรมโดยไม่ต้องคาพิพากษา เด็กหรื อเยาวชนก็จะ
ไม่มีประวัติเสียหายติดตัว
เพื่ อ ให้ ก ารน ามาตรการพิ เ ศษแทนการด าเนิ น คดี อ าญาตามพระราชบัญ ญั ติ ศ าล
เยาวชนและครอบครั วและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครั ว พ.ศ.2553 มาใช้ ให้ เกิดการ
บรรลุผลตามแนวคิดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เนื่องจากจะต้ องมีบุคคลหลายฝ่ าย
เข้ ามาเกี่ยวข้ องไม่วา่ จะเป็ นนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรื อแม้ แต่ชุมชนหรื อหน่วยราชการ
ที่เกี่ยวข้ อง เช่นในกระบวนการจัดทาแผนแก้ ไข บาบัด ฟื น้ ฟู ดังนันจึ
้ งควรมีการสร้ างความเข้ าใจ
ให้ แก่บคุ ลากรทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องเข้ าใจถึงแนวคิดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อจะ
นาไปใช้ อย่างเหมาะสมรวมถึงการกระตุ้นให้ ผ้ ทู ี่มีหน้ าที่เห็นถึงความสาคัญโดยจัดให้ มีการทา
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กิจกรรมแก้ ไข บาบัด ฟื น้ ฟูให้ เพิ่มมากขึ ้นก็จะส่งผลดีตอ่ ตัวเด็กและเยาวชนในการกลับไปเป็ นคน
ดีของสังคม
ประการสุดท้ าย เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก ลดภาระค่าใช้ จ่ายแก่เด็กหรื อเยาวชน
ที่กระทาความผิดในเขตอานาจศาลหนึ่ง แต่มีถิ่นที่ อยู่นอกเขตศาลดังกล่าว จะต้ องมาดาเนิ น
ต่างๆที่ศาลซึ่งเด็กหรื อเยาวชนกระทาความผิดอยู่ในเขตอานาจ จึงควรมีการทาความร่ วมมือ
ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัว(MOU)ด้ วยกัน
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บทคัดย่ อ
อากาศยานไร้ คนขับเป็ นเทคโนโลยี ใหม่ที่เริ่ มถูกนามาใช้ ประโยชน์ ทัง้ ในภารกิ จทาง
ทหารและเชิงพาณิ ชย์ และถือเป็ นการขนส่งที่รวดเร็ วที่สุดในปั จจุบัน เมื่อมีการนาอากาศยาน
ไร้ คนขับมาใช้ มากยิ่งขึ ้นย่อมอาจทาให้ เกิดอุบตั ิเหตุมากขึ ้น ตามมาด้ วย ซึง่ วิธีการเยียวยาความ
เสียหายทังทางชี
้
วิต ร่ างกายและอนามัย ที่เกิดขึ ้นนันย่
้ อมต้ องอาศัยการประกันภัย เป็ นเครื่ องมือ
ในการบรรเทาความเสียหายเหล่านัน้ แต่อย่างไรก็ดี กฎเกณฑ์ การประกันภัยของอากาศยาน
ไร้ คนขับนันมี
้ เพียงหลักเกณฑ์เดียวซึง่ มีการวางกฎเกณฑ์ดงั กล่าว ตามประกาศประกาศกรมการ
ขนส่งทางอากาศ เรื่ อง หลักเกณฑ์ การพิ จารณาคาขออนุญาตประกอบกิ จการค้ าขายในการ
เดินอากาศ ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2547ซึง่ หลักเกณฑ์ นนั ้ ยังไม่เพียงพอและเหมาะสม
ซึ่งเมื่อเปรี ยบเที ยบกับกฎเกณฑ์ การคมนาคมทางบกนัน้ มีหลักเกณฑ์ กาหนดประเภทรถที่
ต้ องทาประกันภั ย ,ผู้มีห น้ า ที่ ใ นการท าประกัน ภัย ,ผู้ที่ ไ ด้ รั บ ความคุ้มครองและ ค่าสิ น ไหม
ทดแทน เป็ นต้ น

1
2

อาจารย์พิเศษ
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ดังนัน้ ประเทศไทยควรจะพัฒนากฎเกณฑ์การประกันภัยเกี่ยวกับอากาศยานไร้ คนขับ
ให้ มีความทันสมัยและเป็ นสากล ต่อไป
คาสาคัญ : การประกันภัย, อากาศยานไร้ คนขับ

Abstract
This article seeks to study on legal measures regarding an insurance on
Unmanned Aerial Vehicle(hereinafter: UAV). UAV is a new technology began to be
used for both military and commercial applications. Which when the unmanned aircraft
used more would cause more accidents.The way to remedy the damage through life,
body and health occurred that would require insurance as a tool to mitigate those
damages.Insurance rules of UAV has the only way in which the rules is Thailand Civil

Aviation Committee regulation on air traffic, and ministerial regulation of Ministry of
Transport on authorization and conditions of external controlled pilotless aircraft
operation B.E.2558. However, such regulations are not explicit and inclusive enough.
Compared with the rules of land transportation, there are rulesdetermine the type of
car insurance, Insured,Victims and Compensation, etc.
As a result,Thailand should develop insurance regulations for UAV
modernization as international.
Keywords : Insurance, Unmannedaerial vehicle
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1. บทนา
ตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั สรรพสิ่งทังหลายบนโลกย่
้
อมต้ องประสบความเสี่ยงภัยทังจาก
้
ธรรมชาติ จากมนุ ษ ย์ จากสภาพเศรษฐกิ จ สัง คมและสภาพแวดล้ อ ม มนุ ษ ย์ ยัง ต้ อ งคอย
ระมัดระวัง ช่วยเหลือกัน เพื่อบรรเทาความเสียหายเหล่านัน้ จากความเสี่ยงภัยต่างๆ ซึง่ ปั จจุบนั
ได้ มีการนาเทคโนโลยีต่างๆ มาพัฒนาการดารงชี วิตความเป็ นอยู่ของมนุษย์ เพื่อความสะดวก
และรวดเร็ วขึน้ หลายๆด้ าน ซึ่งหนึ่งในนัน้ คือการพัฒนาด้ านการคมนาคม การขนส่ง โดยมี
กฎหมายเป็ นส่วนที่ควบคุมให้ เกิดความสงบเรี ยบร้ อย อย่างไรก็ดี กฎหมายกลับไม่ได้ พฒ
ั นาไป
อย่างรวดเร็ วตามเทคโนโลยีนนั ้ ๆ การคมนาคมทางอากาศในปั จจุบนั มีความสาคัญเป็ นอย่าง
มาก เพราะการคมนาคมทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอากาศยานนันถื
้ อเป็ นการคมนาคมที่เร็ ว
ที่ สุด สามารถตอบสนองต่ อ สภาพสัง คม และเศรษฐกิ จ ได้ เป็ น อย่ า งดี และอากาศยานยัง
แสดงออกซึ่ง เอกลัก ษณ์ แ ละความทั น สมัย ของแต่ ล ะประเทศด้ ว ยดัง จะเห็ น ได้ จ ากการมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถตอบสนองต่อความต้ องการของผู้ใช้ บริ การได้ อย่างทันท่วงที และ
ยิ่งไปกว่านัน้ อากาศยานยังต้ องจัดให้ มีระบบรั กษาความปลอดภัยเพื่ อให้ ผ้ ูใช้ บริ การมีความ
มัน่ ใจกับความปลอดภัยตลอดการเดินทาง
สาหรับการคมนาคมทางอากาศนันมี
้ การพัฒนามาตลอดโดยในระยะแรก มีท่าอากาศ
ยานของประเทศไทยใช้ ในกิ จการทหารเป็ นหลัก และได้ เริ่ มมีบทบาทในปี พ.ศ. 2462 มีการ
ทดลองใช้ อากาศยานบินนาถุงไปรษณีย์ จากท่าอากาศยานดอนเมือง ไปสู่ที่จงั หวัดจันทบุรีเป็ น
ครัง้ แรก หลังจากนันได้
้ มีการบินเพื่อช่วยเหลือกรมไปรษณีย์โทรเลขในการรับส่งหนังสือ ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2463 เป็ นต้ นมา และในปี พ.ศ. 2473 สายการบิน เคแอลเอ็ม
รอยัล ดัตช์ แอร์ ไลน์ (KLM Royal Dutch Airline) ได้ แวะลงที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึง่ นับว่า
เป็ นสายการบินพาณิชย์ตา่ งประเทศสายแรกที่มาลงในประเทศไทย และกิจกรรมด้ านการบินพล
เรื อนของประเทศไทย จึงได้ มีการพัฒนาตามลาดับอย่างต่อเนื่อง
ต่อมาได้ มีการพัฒนาอากาศยานไร้ คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) ซึง่ ใช้ ใน
สงครามโลกครัง้ ที่ 1 และได้ มีการคิดค้ นพัฒนาอย่างรวดเร็ วเพื่อใช้ ประโยชน์ ในด้ านการทหาร
เช่ น การลาดตระเวนข่าวและการค้ นหาเป้ าหมาย เป็ น ต้ น เพื่ อปราศจากความเสี่ ย งในการ
สูญ เสี ย นัก บิ น จนกระทั่งปั จ จุบัน อากาศยานไร้ คนขับ มีก ารน ามาใช้ ใ นด้ านพลเรื อนอย่ า ง
แพร่ หลายมากขึ ้น และพบว่า ตลาดของอากาศยานไร้ คนขับมีมากกว่า 610 แบบทัว่ โลก และมี
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บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมของอากาศยานไร้ คนขับอีกกว่า 250 บริ ษัท ซึง่ คาดว่าจะเติบโต
ขึ ้นไปอีกในอนาคต3
โดยตามคาจัดความจาก The U.S. Air Force Remotely Piloted Aircraft and
Unmanned Aerial Vehicle Strategic Vision, 2005 ได้ ให้ คาจัดความของระบบอากาศยานไร้
คนขับดังนี“้ Remote piloted aircraft” is synonymous with “remotely operated aircraft”
and refers to larger unmanned systems such as the MQ-1 Predator and the RQ-4
Global Hawk that operate in controlled airspace. “Unmanned aerial vehicle” refers to
systems such as the Raven and Pointer small unmanned systems that do not operate
under positive air traffic control and may not require rated operators. The term
“unmanned aircraft system” itself and is more commonplace.”
ตามความหมายภาษาไทยนัน้ “อากาศยานไร้ คนขับ ”คืออากาศยานบังคับระยะไกล
(Remotely Piloted Vehicle: RPV หรื อ Remotely Piloted Vehicle Systems: RPVS) เป็ น
อากาศยานที่ ไ ม่ มี นัก บิ น บัง คับ การบิ น บนอากาศยาน สามารถควบคุม จากระยะไกลผ่ า น
เครื อข่ายการสื่อสารโดยปกติจะออกแบบมาให้ ส ามารถบังคับกลับมาได้ ซึ่งอากาศยานบังคับ
ระยะไกลเป็ น อากาศยานที่ ข ยายขนาดขึ น้ จากเครื่ อ งบิ น ควบคุม ระยะไกล (Remotely
Controlled Plane) โดยทั่วไปอากาศยานบังคับระยะไกลมีการใช้ ในทางทหารมาแล้ วเป็ น
เวลานานเช่นอากาศยานเป้าบินควบคุมด้ วยวิทยุทางไกล (Target Drones) อากาศยานทดลอง
(Test Aircraft) และอากาศยานลาดตระเวน (Reconnaissance Platforms) เป็ นต้ น
อากาศยานไร้ คนขับ เริ่ มมีการใช้ ในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ ้น เช่น อังกฤษ4 รัสเซีย5 อินเดีย6
ได้ มีการพัฒนาอากาศยานไร้ คนขับให้ สามารถส่งสินค้ าประเภทอาหาร (พิซซ่า) ให้ แก่ลกู ค้ า เพื่อ
ลดต้ นทุนและระยะเวลาในการขนส่ง นอกจากนันยั
้ งมีบริ ษัท อเมซอน ในประเทศสหรัฐอเมริ กา
3

อาภรณ์ พลเสน, บทความพิเศษ: รู้ จักอากาศยานไร้ คนขับหรื อยูเอวี (Unmanned Aerial Vehicle: UAV), สืบค้ น
เมื่อ 3 มกราคม 2559, จาก http://www.dti.or.th/page_bx.php?cid=24&cname=&cno=4308
4
Nbcnews online, Domino's “DomiCopter” drone can deliver two large pepperonis, (3June 2013),
Retrieved 20 February 2016, from http://www.nbcnews.com/technology/dominos-domicopter-drone-candeliver-two-large-pepperonis-6c10182466
5
Nydailynews online,Pie in the sky: Russian chain delivers pizza by drone, (25 June 2014), Retrieved 20
February2016, from http://www.nydailynews.com/life-style/russian-chain-delivers-pizza-drone-article-1.1843441
6
BBC News online, India:Police investigate pizza deliveries by drone, (23 May 2014), Retrieved 20
February 2016, from http://www.bbc.com/news/blogs-news-from-elsewhere-27537120
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ได้ มีการนาอากาศยานไร้ คนขับมาทดลองบินส่งสินค้ าที่มีการสัง่ ซื ้อทางออนไลน์ (Online)7 และ
ประเทศสิงคโปร์ โดยหน่วยงานพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศแห่งชาติ (Info-communications
Development Authority of Singapore: IDA) ได้ นาอากาศยานไร้ คนขับทดลองบิน เพื่อจัดส่ง
พัสดุภายใต้ ความร่ วมมือกับการไปรษณี ย์สิงคโปร์ (SingaporePost)8 เป็ นต้ น สาหรั บประเทศ
ไทย กองทัพเรื อได้ ชีแ้ จ้ งว่า “คณะกรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อการฟื น้ ฟูและสร้ างอนาคตประเทศ
(กยอ.) มีการจัดงบประมาณเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอากาศยานไร้ คนขับเป็ นจานวนเงิน
239.80 ล้ านบาท9”
ถึงแม้ วา่ การมีอากาศยานไร้ คนขับนันจะเป็
้
นการลดความสูญเสียอันเกิดจากคนขับ ซึง่
มนุษย์เป็ นทรัพยากรสูงสุดและไม่อาจคิดคานวณเป็ นเงินได้ แต่อย่างไรก็ดีความเสี่ยงอันเกิดอัน
เกิ ดจากการใช้ อากาศยานไร้ คนขับนัน้ ก็ยังอาจมีได้ เช่น ความเสียหายอันเกิ ดกับการขนส่ง
สินค้ า หรื อ มนุษย์ ,อุบัติเหตุอนั เกิดกับอากาศยาน หรื อความเสียหายที่อาจเกิดผลกระทบกับ
บุคคลที่สาม เป็ นต้ น ซึ่งปั จจุบัน มีเพียง ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่ อง หลักเกณฑ์ การขอ
อนุญ าตและเงื่ อนไขในการบังคับ หรื อปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิ นประเภทอากาศยานที่
ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ.2558 ได้ กาหนดให้ มีกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งคุ้มครองความ
เสียหายอันเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต ตลอดจนทรัพย์สินของบุคคลที่สามวงเงินประกันไม่ต่ากว่าหนึ่ง
ล้ านบาทต่อครัง้ เท่านัน้ ซึง่ หากเปรี ยบเทียบกับรถยนต์แล้ วมีกฎหมายหลายฉบับที่กาหนดทังการ
้
กาหนดค่าเสียหายเบือ้ งต้ น การกาหนดจานวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด ประเภท และขนาด
รถยนต์ เป็ นต้ น ซึง่ ผู้เขียนจะได้ กล่าวในส่วนต่อไป
ดังนัน้ เมื่อมีการนาเทคโนโลยี อากาศยานไร้ คนขับมาใช้ มากขึน้ ในประเทศไทย จึงมี
ความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีการบังคับใช้ กฎหมายอย่างครอบคลุมและเหมาะสมเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล บทความนี จ้ ึงมุ่งศึกษาวิเคราะห์ กฎเกณฑ์ การประกันภัยของอากาศยานไร้
คนขับ โดยจะใช้ หลักศึกษากฎเกณฑ์ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ต่อไป
7

กรุ ง เทพธุ รกิ จ , “อเมซอน” ทดลองโดรนส่ ง สิ น ค้ า , (1 ธั น วาคม 2558), สื บ ค้ น เมื่อ 20 กุม ภาพัน ธ์ 2559, จาก
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/676715
8
AEC10NEWS,“สิ งคโปร์ ” ทดสอบใช้ “โดรน” ส่งพัสดุเล็งผลสนองการค้าออนไลน์ , (12 ตุลาคม 2558), สืบค้ นเมื่อ 20
กุมภาพันธ์ 2559, จาก http://www.aec10news.com/อาเซียน/item/939-สิงคโปร์ ทดสอบใช้ โดนส่งพัสดุเล็ งผลสนอง
การค้ าออนไลน์
9
ผู้จดั การ online, “คมนาคม” เตรี ยมออกกฎหมายควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (UAV), (24 มิถนุ ายน 2556), สืบค้ นเมื่อ
10 สิงหาคม 2556, จาก http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9560000076603
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2. การประกันภัย
ตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั สรรพสิ่งทัง้ หลายบนโลกย่อมต้ องประสบความเสี่ยงภัยทังจาก
้
ธรรมชาติ จากมนุ ษ ย์ จากสภาพเศรษฐกิ จ สัง คมและสภาพแวดล้ อ ม มนุ ษ ย์ ยัง ต้ อ งคอย
ระมัดระวัง ช่วยเหลือกัน เพื่อบรรเทาความเสียหายเหล่านัน้ จากความเสี่ยงภัยต่างๆ เหล่านี ้จึง
ถือกาเนิดของการประกันภัย
ภัย (Perils) ในกรณีนี ้หมายถึงสาเหตุที่ทาให้ เกิดความเสียหาย โดยทัว่ ไปจาแนกได้ เป็ น
3 ประเภทใหญ่ ๆ ด้ วยกันคือ
1) สาเหตุความเสียหายที่เกิดจากธรรมชาติ (Natural Perils) เช่น ไฟไหม้ ป่า ลมพายุ
น ้าท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด การได้ รับเชื ้อโรคมะเร็ ง ฯลฯ
2) สาเหตุของความเสียหายที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ (Human Perils) ได้ แก่
การลอบวางเพลิงเผาทรั พย์ การโจรกรรม การฆาตกรรม การฆ่าตัวตาย (อัตตวินิบาต) การ
จลาจล การประมาทเลินเล่อ ฯลฯ
3) สาเหตุข องความเสี ย หายที่ เกิ ดจากสภาพเศรษฐกิ จ หรื อธุร กิ จ (Economic or
Business Perils) เช่น สภาวะเงิ นเฟ้อ -เงินฝื ด ความเจริ ญก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ซึ่งอาจให้
ประสบปั ญหาขาดทุน จนถึงขันต้
้ องเลิกล้ มกิจการ เป็ นต้ น
ดังนัน้ การประกันภัย หมายถึง การโอนความรับผิดชอบจากผู้ที่ต้องมีความเสี่ยงภัยไป
ยังบุคคลหนึ่งโดยบุคคลนันสั
้ ญญาว่า เมื่อมีภัยความเสียหายเกิดขึ ้นตามที่ตกลงกันไว้ ผู้นนจะ
ั้
จ่ายค่าเสียหายให้ ตามจานวนที่รับประกัน และเพื่อแลกเปลี่ยนกับความรับผิดชอบอันนี ้ ผู้ที่ต้อง
มีความเสี่ยงภัยตกลงจะส่งเงินจานวนหนึง่ ให้ กบั บุคคลนันเป็
้ นเบี ้ยประกันภัยความเสี่ยงภัย10
สาหรั บกฎหมายว่าด้ วยประกันภัยนัน้ มีทงกฎหมายประกั
ั้
นภัยที่เป็ นกฎหมายมหาชน
ซึ่งมี 3 ฉบับ ได้ แก่ พ.ร.บ.ประกันวิน าศภัย พ.ศ.2535 ,พ.ร.บ. ประกันชี วิต พ.ศ.2535 และ
พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และกฎหมายเอกชน คือ ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 20 กาหนดให้ ศกึ ษาเฉพาะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตังแต่
้ มาตรา 861 ถึง มาตรา 897 รวมทังสิ
้ ้น 37 มาตรา

10

ศาสตราจารย์ ไชยยศ เหมะรั ช ตะ,ค าอธิ บ ายประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ ว่ าด้ ว ยประกัน ภั ย :
(กรุงเทพมหานคร:สานักพิมพ์นิติธรรม;2556)หน้ า3-4
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นักวิชาการจึงแบ่งขอบเขตของการประกันภัยออกเป็ น 2 ชนิดด้ วยกัน คือ11
1) การเสียหายเกี่ยวกับพลังในการหารายได้ (Damage to Earning Power)
ขอบเขตของการประกันภัยอันเกี่ยวกับการสูญเสียพลังในการหารายได้ นีห้ มายถึง
ภยันตรายใดๆ ก็ตาม หากได้ เกิดขึ ้นแล้ วทาให้ สญ
ู เสียพลังในการหารายได้ ไปแล้ ว การประกันภัย
จะให้ ความคุ้มครอง และ ผู้ที่ได้ รับการสูญเสียก็จะได้ รับการชดใช้ ค่าสูญเสียนัน้ ไมว่ารายได้ ที่
สูญเสียนันจะอยู
้
่ในรู ปค่าแรงงาน ค่าเช่า กาไร หรื อประโยชน์อื่นใดก็ตาม ซึง่ อาจเกิดขึ ้นแก่
(1) การสูญเสียพลังงานในการหารายได้ ของบุคคลธรรมดา (Natural Persons)ซึง่
เกิดจากมรณกรรม การเจ็บป่ วย ความชรา อุบตั ิเหตุ หรื อ การไม่มีงานทา เป็ นต้ น ซึง่ ย่อมทาให้
บุคคลต้ องสูญเสียรายได้ ที่ควรจะได้ รับไป
(2) การสูญเสียพลังงานในการหารายได้ ของธุรกิจ (Business) ซึง่ อาจเกิดจากไฟ
ไหม้ น ้าท่วม พายุ การระเบิด แผ่นดินไหว และเหตุอื่นๆ สิ่งเหล่านี ้ย่อมทาให้ สถานประกอบธุรกิจ
ได้ รับความเสียหาย และทาให้ รายได้ ของธุรกิจนันต้
้ องสูญเสียไป การสูญเสียดังกล่าวย่อมอยู่ใน
ขอบเขตของการประกันการเสียหายในพลังงานการหารายได้ ทงสิ
ั ้ ้น
2) ความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สิน (Damageto Property)
ความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สิน ได้ แก่ การที่ทรัพย์สินถูกทาลาย หรื อเสียหายไปอัน
เนื่ องจากภัยต่างๆ ที่ เกิ ดขึน้ ซึ่งอาจก่อให้ เกิ ดความเสียหายโดยสิน้ เชิ ง หรื อความเสียหายแต่
เพียงบางส่วนก็ได้ ความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินเกิดจาก
(1) ภัยโดยแท้ เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว พายุ การระเบิด เรื ออับปาง การจลาจล
และ อุบตั ิเหตุตา่ งๆ ฯลฯ เป็ นต้ น
(2) การกระทาอันไม่สจุ ริ ต เช่น โจรกรรม การปลอมแปลงเอกสาร การยักยอก การ
ฉ้ อโกง ฯลฯ เป็ นต้ น
(3) การผิ ด นั ด หรื อผิ ด ข้ อตกลง เช่ น ลู ก หนี ไ้ ม่ ช าระหนี ต้ ามก าหนด หรื อ
ผู้รับเหมาก่อสร้ างปฏิบตั ิการไม่เสร็ จตามสัญญา
(4) การรับผิดชอบตามกฎหมาย เช่น นายจ้ างต้ องจ่ายเงินให้ ลกู จ้ างในกรณีถึงแก่
กรรม หรื อ บาดเจ็ บ ทุพ พลภาพ เนื่ อ งจากการปฏิ บัติ งานตามหน้ าที่ หรื อบ าเหน็ จ เมื่ อครบ
เกษี ยณอายุ เป็ นต้ น
11

ประเสริ ฐ ประภาสะโนบล,หลักการประกันภัย ใน “ที่ระลึกในงานฌาปนกิ จศพ คุณ แม่เล็ก ประภาสะโนบล”
(พระนคร : โรงพิมพ์ รร. จปร., 2514) หน้ า 26
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(5) ค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ค่ารั กษาพยาบาลในกรณีเกิดเจ็บป่ วย
ในอนาคต ค่าใช้ จ่ายในการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอันเนื่องจากไฟไหม้ เป็ นต้ น
2.1 ประวัตขิ องการประกันภัยในต่ างประเทศ
เมื่อราว 3 พันปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช พ่อค้ าชาวจีนได้ คิดใช้ หลักของการประกันภัยขึ ้น
โดยพ่อค้ าเหล่านันได้
้ ประกันต่อความเสียหายของสินค้ าราคาแพงที่ขนส่งทางเรื อตามลาน ้าแยง
ซีเกียง ภัยที่ประกันคือ ภัยจากหินใต้ นา้ แกระแสน ้าเชี่ยวในแม่น ้า สินค้ าดังกล่าวบางครั ง้ ก็เป็ น
ทรั พย์ ทงั ้ หมดที่พ่อค้ ามีอยู่ เมื่อมีความกลัวต่อความหายนะ พ่อค้ าจึงได้ ประกันภัยไว้ โดยการ
กระจายโอกาสที่จะเกิดความหายนะออกไป เขาเหล่านันให้
้ เหตุผลดังกล่าวว่า ถ้ าเรื อ 100 ลา แต่
ละลาบรรทุกสินค้ า 100 ห่อ ได้ เริ่ มเดินทางที่ต้นกระแสน ้าเชี่ยว พ่อค้ าจะกระจายความเสี่ยงภัย
โดยในเรื อแต่ละลา พ่อค้ าจะบรรทุกสินค้ าของตนในเรื อเพียงคนละ 1 ห่อต่อเรื อ 1 ลา จนครบ
100 ลา การสูญเสียเรื อ 1 ลา จะทาให้ พ่อค้ าแต่ละคนสูญเสียสินค้ าเพียงคนละ 1 ห่อเท่านัน้
จากการบันทึกไว้ ในเรื่ องของกาเนิดการประกันภัยนัน้ ยังมีอีกทางหนึ่งว่า ชาวบาบิ
โลนซึง่ อาศัยอยู่ลมุ่ แม่น ้ายูเฟรติสเมื่อประมาณห้ าพันปี ลว่ งมาแล้ ว ได้ ผลิตสินค้ าออกขาย และได้
ส่งลูกจ้ างหรื อทาสของตนออกไปเร่ ขายสินค้ าตามเมืองต่างๆ ทาสหรื อลูกจ้ างของตนนี ้ไม่มีส่วน
ได้ เ สี ยในก าไรที่ เกิ ดขึน้ กับการขายสิ น ค้ าเหล่านัน้ เลย และไม่มีอานาจในการตกลงกับ ผู้ซื อ้
นอกเหนือไปจากที่ได้ รับคาสัง่ จากนายของตนเท่านัน้ พอการค้ าเจริ ญขึน้ การทางานของทาส
หรื อลูกจ้ างก็เกิดความไม่สะดวก เนื่องจากขาดอานาจต่าง ๆ ดังกล่าว การใช้ ทาสหรื อลูกจ้ างก็
เปลี่ยนไปเป็ นใช้ พ่อค้ าเร่ (travelling sales-man) ซึง่ ในสมัยนันเรี
้ ยกว่า darmatha แปลว่าคนตี
กลอง เป็ นผู้รับสินค้ าจากพ่อค้ าไปจาหน่าย ยังเมืองต่าง ๆ พวกพ่อค้ าเร่ นีต้ ้ องมอบทรั พย์ สิน
ภรรยา และบุตรที่อยู่ทางบ้ านให้ พ่อค้ าเป็ นประกัน โดยมีสญ
ั ญากันว่ากาไรที่ได้ รับนัน้ พ่อค้ าเร่
ต้ องแบ่งให้ พ่อค้ าเจ้ าของสินค้ าครึ่ งหนึ่ง หากพ่อค้ าเร่ หนีหายไป หรื อถูกโจรปล้ นเอาสินค้ าไป
หมดบรรดาทรัพย์สินจะถูกพ่อค้ าริ บ และภรรยากับบุตรก็จะตกเป็ นทาสไปด้ วย เงื่อนไขดังกล่าว
นี ้เมื่อปฏิบตั ิไปเพียงเล็กน้ อย บรรดาพ่อค้ าเร่ ก็ไม่พอใจจึงเกิดการแข็งข้ อ ไม่ยอมรั บเงื่อ นไขอัน
เสียเปรี ยบนี ้ และในที่สดุ ก็ตกลงเงื่อนไขใหม่ว่า ถ้ าการสูญเสียสิ นค้ าโดยมิใช่ความผิดของพ่อค้ า
เร่ ห รื อพ่ อค้ าเร่ มิไ ด้ เพิ ก เฉยต่อการป้ องกัน รั ก ษาสิ น ค้ าอย่ างเต็มที่ แ ล้ วให้ ถื อว่าพ่ อค้ าเร่ ไ ม่ มี
ความผิ ดพ่อค้ าเจ้ าของสินค้ าจะริ บ ทรั พย์ สินบุตรภรรยาไม่ได้ ข้ อตกลงนี จ้ ึง ได้ ใช้ ต่อมาอย่าง
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แพร่ หลายในการค้ าสมัยนัน้ นับได้ วา่ ข้ อตกลงดังกล่าวเป็ นการเริ่ มต้ นของการประกันภัยในสมัย
โบราณ12
เหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่ถือว่าเป็ นการเริ่ มต้ นของการประกันภัยในสมัยโบราณดังกล่าว
คงเป็ นวิธีการง่าย ๆ ปราศจากแบบแผนหรื อระเบียบที่แน่นอน จนกระทั่งได้ มีการจั ดตังธุ
้ รกิ จ
ประกันภัยในรู ปของบริ ษัทการค้ าขึ ้นเมื่อราว พ.ศ. 1853 ที่เมือง Flanders ในอิตาลี และในช่วง
ศตวรรษนัน้ การค้ าขายทางทะเลมีความสาคัญที่สดุ ได้ มีสญ
ั ญาประกันภัยฉบับแรกได้ ถูกบันทึก
ไว้ ปรากฏอยู่ สัญญาประกันภัยทางทะเลเกี่ยวกับสินค้ าของเรื อซานตาคาลา ที่เมืองเจนัวในปี
พ.ศ. 1890 และในปี 2117 พระนางเอลิซาเบธแห่งประเทศอังกฤษได้ ตรากฎหมายจัดตังหอ
้
ประกันภัยขึน้ สาหรั บขายกรมธรรม์ ประกันภัยทางทะเล ทาให้ ธุรกิ จประกันภัยของอังกฤษได้
เจริ ญก้ าวหน้ าวิวฒ
ั นาการเรื่ อยมา เริ่ มต้ นแต่ดาเนินงานในรู ปสานักงานจนเป็ นสมาคม สัญญา
ประกันภัยของอังกฤษฉบับแรกที่บนั ทึกไว้ คือ “ The Broke Sea Insurance Policy ” ซึง่ ยังเก็บ
รักษาไว้ ตงแต่
ั ้ พ.ศ. 219013
2.2 ประวัตขิ องการประกันภัยในประเทศไทย
การประกันภัยในประเทศไทย มีขึน้ ตัง้ แต่สมัยรั ตนโกสินทร์ ประมาณ พ.ศ.2368
สมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
ซึง่ ทรงผนวชอยู่ ยู่ ได้ ทรงสัง่ ซื ้อเครื่ องพิมพ์ จากประเทศอังกฤษ และโดยที่เกรงว่าจะเกิดความ
เสียหายขึ ้นในระหว่างทาง จึงได้ สงั่ ให้ เอาเครื่ องพิมพ์ดงั กล่าวประกันภัยระหว่างการขนส่งในนาม
ของพระองค์เอง
ซึง่ อาจกล่าวได้ ว่าไทยได้ ร้ ู จักวิธีการประกันภัย หรื อการประกันภัยทางขนส่งสินค้ า
ของได้ เริ่ มตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 3 การประกันภัยที่ควรจะนับว่าเกิดขึ ้นในประเทศไทยโดยตรงได้
เริ่ มจากสมัยรัชกาลที่ 4 เป็ นต้ นมา คือในรัชกาลนี ้มีฝรั่งเศสเข้ ามาตังห้
้ างค้ าขายมาก ห้ างฝรั่งเศส
เหล่านีป้ รากฏว่า บางห้ างได้ เป็ นตัวแทนของบริ ษัทประกันภัยต่างประเทศด้ วย เท่าที่ปรากฏมี
ดังนี14้

12

ไชยยงค์ ชูชาติ, “ประวัติการประกันภัย” วารสารข่ าวสารประกันภัย(1 มิถนุ ายน 2512): หน้ า 28
เสริม สุขะ,ผู้แปล,การประกันภัย,(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์กรุงศิลป์ ,2520)หน้ า 3
14
สมชาย ศิวะโกเศศ,”ความเป็ นมาของกองประกันภัย ”ข่ าวพาณิชย์ ฉบับพิเศษ 20 สิงหาคม พ.ศ.2506 (สิงหาคม
2506) : 459
13
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1) ห้ องบอเนียว ซึง่ ตังขึ
้ ้นเมื่อ พ.ศ.2399 เป็ นตัวแทนของ Netherlands Indea Sea and
Fire Insurance Company รับประกันทางทะเล และประกันอัคคีภยั กับเป็ นตัวแทนของ North
China Insurance Company
2) ห้ างสก๊ อต ตัง้ ขึน้ เมื่อ พ.ศ.2399 เหมือนกัน เป็ นตัวแทนของ Ocean Marine
Insurance Company
3) ห้ างบิกเกนแบ็ก ซึง่ ตังขึ
้ ้นเมื่อ พ.ศ.2401 เป็ นตัวแทนของ Colonial Sea and Fire
Insurance Company

3.กฎหมายการประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ
ก่อนช่วงปฏิวตั ิอุตสาหกรรม ยานพาหนะของผู้คนในสมัยนัน้ ยังคงอาศัยแรงของสัตว์
เช่น รถม้ า หลังจากมีการปฏิวตั ิอตุ สาหกรรม ได้ มีการประยุกต์ใช้ แรงดันไอน ้ามาขับเคลื่อนเป็ น
ยานพาหนะแบบใหม่ที่ไม่ต้องอาศัยแรงของสัตว์
ในปี ค.ศ. 1886 คาร์ ล เบนซ์ (Karl Benz) วิศวกรชาวเยอรมันได้ สร้ างรถยนต์ที่ใ ช้
เครื่ องยนต์เพลิงเผาไหม้ คนั แรกของโลกได้ สาเร็ จ (Benz Patent Motorwagen) โดยใช้ โครงสร้ าง
แบบลูก สูบ เหมือนของเครื่ องจัก รไอน า้ เพี ย งแต่ ไ ด้ เพิ่ มอุป กรณ์ ที่ จ ะเปลี่ ย นเชื อ้ เพลิ งในรู ป
ของเหลวให้ กลายเป็ นก๊ าซ และเพิ่มวาล์วไอดีไอเสีย ในรู ปแบบของเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ ซึ่งถื อ
เป็ นจุดเริ่ มต้ นของรถยนต์ สาหรั บประเทศไทยจากการศึกษาค้ นคว้ าจากเอกสารและหลักฐาน
ต่างๆ15 สรุ ปได้ ว่า รถยนต์คนั แรกในประเทศไทยเป็ นของจอมพลเจ้ าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม
แสงชูโต) สั่งมาจากยุโรปเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2422 - 2445 ใช้ นา้ มันปิ โตรเลียม ต้ องจุดไฟ
ลักษณะคล้ ายเตาฟู่ รู ปร่ างคล้ ายรถบดถนนมีที่นั่งสองแถวมีหลังคาเป็ นปะรา ล้ อยางตัน ขึน้
สะพานไม่ไหวใช้ การไม่ได้ ต่อมาจึงปล่อยทิ ้งไว้ จนกลายเป็ นเศษเหล็กดังหลักฐานปรากฏอยู่ใน
สาส์นสมเด็จ ภาคที่ 23 อันเป็ นลายพระหัตถ์ ของสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพซึ่งทรงมี
โต้ ตอบกับสมเด็จกรมพระนริ ศรานุวตั ิวงศ์ โดยได้ กล่าวว่า จอมพลเจ้ าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม
แสงชูโต) เป็ นผู้สงั่ รถยนต์เข้ ามาในประเทศไทยเป็ น คนแรก และขอคัดลายพระหัตถ์สมเด็จเจ้ าฟ้า
กรมพระยานริ ศรานุวัติวงศ์ ซึ่งมี ไปกราบทูล สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพเรื่ องรถยนต์ ว่า
15

จาลอง ศาลิคปุ ต์, การเดินรถโดยสารในประเทศไทย, วารสารครบรอบปี ที่ 51 ของบริษัทขนส่งจากัด, กรุงเทพมหานคร
,ศิริชยั การพิมพ์,2524,น.40
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“รถยนต์คนั แรกที่เข้ ามาในเมืองไทยดูเหมือนจะเป็ นพระยาสุรศักดิ์ เอาเข้ ามาครัง้ ไปยุโรปหรื อไม่
ก็คงจะมีฝรั่งเอาเข้ ามาแล้ วเอามาขายให้ เจ้ าพระยาสุรศักดิ์ เป็ นปกติของเจ้ าพระยาสุรศักดิ์ที่ชอบ
ของใหม่ ๆ แปลกๆ เห็ น จะซื อ้ ไว้ ได้ ยิ น เขาว่ า ใส่ เ กี ย ร์ ย ากล้ น พ้ น ลางที่ ฝ่ าพระบาทจะได้
ทอดพระเนตรเห็นแล้ วก็สญ
ู หายไปคงเป็ นอันใช้ ไม่ได้ ที่ใช้ ได้ จริ งจังจาได้ ว่ากรมหลวงราชบุรีเอา
เข้ ามาเป็ นเหตุให้ ซื ้อรถยนต์กนั ขึ ้นในเมืองไทย”
ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงเห็นคุณประโยชน์ของรถยนต์ว่า
สะดวกรวดเร็ วทันใจ ประกอบกับถนนหนทางในกรุ งเทพฯ เพิ่มมากขึ ้น พระองค์จึงทรงโปรดเกล้ าฯ
ให้ สงั่ รถยนต์เข้ ามาอีก 10 คัน เพื่อพระราชทานแก่ พระบรมวงศานุวงศ์และเสนาบดีในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา และต่อมาภายหลังก็ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ สั่งรถยนต์เข้ ามาอีกเป็ น
จานวนมาก16
3.1 พระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ.2535
ในปี พ.ศ. 2458Mr.Nikola Tesla วิศวกรเครื่ องกลและไฟฟ้า เกิดที่สาธารณรั ฐ
โครเอเชีย (Croatia) และภายหลังได้ รับสัญชาติอเมริ กัน ได้ เริ่ มแนวคิดเกี่ยวกับกองบินอากาศ
ยานไร้ คนขับขึ ้น17 ต่อมาในปี พ.ศ. 2459 ได้ มีการสร้ างอากาศยานไร้ คนขับรุ่ นแรกซึง่ เป็ นเป้าฝึ ก
ทางอากาศ (Aerial Target) โดย Mr.Archibald Montgomery Low ผู้ซงึ่ เป็ นนักวิทยาศาสตร์
และวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้ านเครื่ องบิน หลังจากนันอากาศยานไร้
้
คนขับก็มีการพัฒนาอย่าง
แพร่ หลายมากขึ ้น18
พระราชบัญ ญัติ ค้ ุมครองผู้ป ระสบภัย จากรถยนต์ พ.ศ.2535 ได้ มี บ ทบัญ ญั ติ
เกี่ยวกับ องค์ประกอบและอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ แบบและ
ข้ อความในกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี ้ยประกันภัย ดังนี ้
3.1.1 ประเภทรถที่ต้องทาประกันภัย
พระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ.2535 บัญญัติว่า
“มาตรา 7ภายใต้ บังคับมาตรา 8 เจ้ าของรถซึ่งใช้ รถหรื อมีรถไว้ เพื่ อใช้ ต้องจัดให้ มีการประกัน
ความเสียหายสาหรับผู้ประสบภัยโดยประกันภัยกับบริ ษัท

16

เทพชู ทองทับ,ยานยนตร์ ฉบับประวัติศาสตร์ ยานยนตร์ ไทย, กรุงเทพมหานคร, โรงพิมพ์นาอักษรการพิมพ์, 2520, น.7
Siciliano, B., &Khatib, O., (Eds.), Springer handbook of robotics, (German: Springer, 2008), 1010.
18
Everett, H. R., &Toscano, M., Unmanned system of world war I and II, (MA: Massachusetts, 2015), 270.
17
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จานวนเงินเอาประกันภัย ให้ กาหนดตามชนิด ประเภท และขนาดของรถ แต่ต้องไม่น้อย
กว่าจานวนเงินที่กาหนดไว้ ในกฎกระทรวง
สาหรั บรถที่เจ้ าของรถได้ จัดให้ มีการประกันภัยความเสียหายต่อผู้ประสบภัย โดยเอา
ประกันภัยครอบคลุมความเสียหายต่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ตามชนิด ประเภท และขนาด
ของรถที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎกระทรวงแล้ ว ไม่ ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประกั น ความเสี ย หายส าหรั บ
ผู้ประสบภัยอีก
มาตรา 8 รถดังต่อไปนี ้ไม่ต้องจัดให้ มีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7
(1) รถสาหรั บเฉพาะองค์ พระมหากษั ตริ ย์ พระราชิ นี พระรั ชทายาท และรถสาหรั บ
ผู้สาเร็ จราชการแทนพระองค์
(2) รถของสานักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่ องหมายตามระเบียบที่ เลขาธิ การ
พระราชวังกาหนด
(3) รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนจัง หวัด สุข าภิ บ าล
กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา และราชการส่วนท้ องถิ่นที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น และรถยนต์ทหารตาม
กฎหมายว่าด้ วยรถยนต์ทหาร
(4) รถอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง”
จากกฎเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ.2535 มาตรา
7 และ มาตรา 8 จึงสามารถสรุ ปได้ ว่า ที่ ต้องท าประกัน ภัย ตาม พ.ร.บ. ได้ แก่ รถทุก ชนิ ดทุก
ประเภทตามกฎหมายว่าด้ วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้ วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้ วยรถยนต์
ทหารและมีประเภทรถที่ ได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องทาประกันภัย ตามมาตรา 8 คือ รถสาหรั บ
เฉพาะองค์ พระมหากษั ตริ ย์ พระราชิ นี พระรั ชทายาท และรถสาหรั บผู้สาเร็ จราชการ แทน
พระองค์ ,รถของสานัก พระราชวังที่ จดทะเบี ย น และมีเครื่ องหมายตามระเบี ย บที่ เลขาธิ ก าร
พระราชวัง กาหนด, รถของกระทรวง ทบวงกรม เทศบาล องค์การบริ หารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล
กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา และส่วนราชการท้ องถิ่นที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น และรถยนต์และรถของ
หน่วยงานธุรการขององค์ กรที่จัดตังขึ
้ น้ ตามรั ฐธรรมนูญ และหน่วยงานธุรการที่ เป็ นอิสระของ
องค์กรใดๆ ที่ระบุไว้ ในรัฐธรรมนูญ
3.1.2 ผู้มีหน้ าที่ในการทาประกันภัย
ตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ.2535มาตรา 7
ที่ได้ กล่าวมาแล้ วนัน้ นอกเหนือจากจะกาหนด ประเภทของรถยนต์ที่จะต้ องทาประกันภัยแล้ ว
ยังบัญญัติถงึ ผู้มีหน้ าที่ในการทาประกันภัย ด้ วย ดังนี ้ “มาตรา 7 ภายใต้ บงั คับมาตรา 8 เจ้ าของ
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รถซึ่ง ใช้ ร ถหรื อ มีร ถไว้ เพื่ อใช้ ต้องจัด ให้ มีก ารประกัน ความเสี ย หายส าหรั บ ผู้ป ระสบภัย โดย
ประกันภัยกับบริ ษัท…” และ “มาตรา 37 เจ้ าของรถผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 7 หรื อมาตรา 9
ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินหนึง่ หมื่นบาท”
ดังนัน้ จึงสรุ ปได้ วา่ ผู้มีหน้ าที่ต้องทาประกันภัยรถ ได้ แก่ เจ้ าของรถ ผู้ครอบครอง
รถในฐานะผู้เช่าซือ้ รถ และผู้นารถที่จดทะเบี ยนในต่างประเทศเข้ ามาใช้ ในประเทศ และหาก
กระทาการใดๆ เป็ นการฝ่ าฝื นไม่ทาประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
กฎหมายกาหนดโทษปรับไว้ ไม่เกินหนึง่ หมื่นบาท
3.1.3 ผู้ท่ ไี ด้ รับความคุ้มครอง
พระราชบัญญัติค้ มุ ครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ.2535มาตรา 4 ได้ ให้
นิ ยามของ ผู้ประสบภัยดังนี ้ “ ในพระราชบัญ ญัตินี “้ ผู้ป ระสบภัย ” หมายความว่า ผู้ซึ่ งได้ รั บ
อันตรายต่อชีวิต ร่ างกายหรื ออนามัยเนื่องจากรถที่ใช้ หรื ออยู่ในทางหรื อเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรื อ
ติดตังในรถนั
้
น้ และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยซึง่ ถึงแก่ความตายด้ วย”
ดังนัน้ จากนิ ยาม ของคาว่า ผู้ประสบภัย ตามพระราชบัญญัติค้ ุมครอง
ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ.2535 มาตรา 4 สรุ ปได้ ว่า ผู้ที่ได้ รับความคุ้มครองคือ ผู้ประสบภัย
ซึง่ ประกอบไปด้ วยประชาชนทุกคนทีได้ รับความเสียหายจากรถ ไม่วา่ จะเป็ นผู้ขบั ขี่หรื อผู้โดยสาร
หรื อบุ ค คลอื่น นอกเหนื อ จากนี ท้ ี่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายต่อชี วิต ร่ างกาย ซึ่ง นอกจาก พระราช
พระราชบัญ ญัติค้ ุมครองผู้ป ระสบภัย จากรถยนต์ พ.ศ.2535จะได้ บัญ ญัติ นิ ย ามแล้ วยังได้
บัญญัติเกี่ยวกับ ความหมายของค่าเสียหายเบื ้องต้ น การกาหนดจานวนเงินค่าเสียหาย ไว้ ดงั นี ้
“มาตรา 4ในพระราชบัญญัตินี ้ “ค่าเสียหายเบือ้ งต้ น” หมายความว่า ค่ารั กษาพยาบาล
ค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นเกี่ ยวกับการรั กษาพยาบาล ค่าปลงศพ ค่าใช้ จ่ายเกี่ ยวกับการจัดการศพ
รวมทังค่
้ าเสียหายและค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นอย่างอื่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้ อนของผู้ประสบภัยใน
เบื ้องต้ น ทังนี
้ ้ ตามรายการและจานวนเงินที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 20 วรรค
สอง
มาตรา 20 เมื่อมีความเสี ยหายเกิดขึ ้นแก่ผ้ ูประสบภัยจากรถที่บริ ษัทได้ รับประกันภัยไว้
ให้ บริ ษัทจ่ายค่าเสียหายเบื ้องต้ นแก่ผ้ ปู ระสบภัยเมื่อได้ รับคาร้ องขอจากผู้ประสบภัย
ความเสียหายที่จะให้ ได้ รับค่าเสียหายเบื ้องต้ น จานวนเงินค่าเสียหายเบือ้ งต้ น การร้ อง
ขอรั บค่าเสียหายเบื ้องต้ น และการจ่ายค่าเสียหายเบื ้องต้ นให้ แก่ผ้ ูประสบภัยตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา 21 ในกรณีที่บริ ษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบื ้องต้ นตามมาตรา 20 ให้ แก่ผ้ ปู ระสบภัย
หรื อจ่ายค่าเสียหายเบื ้องต้ นให้ แก่ผ้ ปู ระสบภัยไม่ครบจานวนที่ต้องจ่าย ให้ ผู้ประสบภัยแจ้ งการ
ไม่ได้ รับชดใช้ ค่าเสียหายเบื ้องต้ นหรื อการได้ รับค่าเสียหายเบื ้องต้ นไม่ครบจานวนจากบริ ษัทต่อ
สานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 22 การได้ รับชดใช้ คา่ เสียหายเบื ้องต้ นตามมาตรา 20 ไม่ตดั สิทธิผ้ ปู ระสบภัยที่จะ
เรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ”
สาหรับการกาหนดเบี ้ยประกันและการวิธีการจ่ายค่าเสียหายตามมาตรา 20 นัน้ ผู้เขียน
จะอธิบายไว้ ในส่วนของกฎกระทรวงต่อไป
3.2 กฎกระทรวง
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้ องกับการประกันภัยรถยนต์นนั ้ มีหลายฉบับ ผู้เขียนจึงขอ
ยกตัวอย่าง กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้ องบางส่วน ดังนี ้
3.2.1 กฎกระทรวง กาหนดจานวนเงินเอาประกันภัยตามชนิ ด ประเภท
และขนาดของรถ พ.ศ.2554
เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับ ผู้ประสบภัยจากรถในบางกรณี มีผลกระทบต่อชีวิต
และร่ างกายของผู้ ป ระสบภัย และยังมีผ ลให้ ผ้ ูป ระสบภัย ต้ องรั บ ภาระในค่าเสี ย หายและ
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น รวมทังได้
้ รับความเดือดร้ อนในการดารงชีวิตตามปกติ จึงมีการบัญญัติถึง
จานวนเงินเอาประกันภัยและการคุ้มครองค่าชดเชยรายวันให้ กับผู้ประสบภัยที่พกั รั กษาตัวอยู่
ในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้ อนและให้ ผ้ ปู ระสบภัยที่ได้ รับความ
เสียหายต่อชีวิต และร่ างกายได้ รับความคุ้มครองเพิ่มขึ ้น ดังนี ้
“ข้ อ 3 จานวนเงินค่าเสียหายเบื ้องต้ น ให้ เป็ นไปดังต่อไปนี ้
(1)จานวนเท่าที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกินสามหมื่นบาท สาหรับความเสียหายต่อร่ างกายตามข้ อ
2(1) ในกรณี ที่ผ้ ูประสบภัยได้ รับความเสียหายต่อร่ างกายอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้ ให้ มี
สิทธิ ได้ รับเงินค่าเสียหายเบื ้องต้ นจานวนสามหมื่นห้ าพันบาทด้ วย
(ก) ตาบอด
(ข) หูหนวก
(ค) เป็ นใบ้ หรื อเสียความสามารถในการพูด หรื อลิ ้นขาด
(ง) เสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรื อความสามารถสืบพันธุ์
(จ) เสียแขน ขา มือ เท้ า หรื อนิ ้ว
(ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด
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(ช) จิตพิการอย่างติดตัว
(ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร
3.2.2 กฎกระทรวง กาหนดจานวนเงินเอาประกันภั ย ตามชนิ ด ประเภท และ
ขนาดของรถ พ.ศ.2554
ข้ อ 2 เจ้ าของรถซึ่งใช้ รถหรื อมีรถไว้ เพื่อใช้ ต้องจัดให้ มีการประกันความเสียหายสาหรั บ
ผู้ประสบภัย โดยมีจานวนเงินเอาประกันภัยสาหรับความเสียหายที่เกิดขึ ้นต่อครัง้ ดังต่อไปนี ้
(1) ห้ าล้ านบาท สาหรั บรถที่มีที่นงั่ ไม่เกินเจ็ดคนหรื อรถบรรทุกผู้โดยสาร รวมทังผู
้ ้ ขบั ขี่
ไม่เกินเจ็ดคน
(2) สิบล้ านบาท สาหรับรถที่มีที่นั่งเกินเจ็ดคนหรื อรถบรรทุกผู้โดยสารรวมทังผู
้ ้ ขบั ขี่เกิน
เจ็ดคน
ข้ อ 3 ในการประกันภัยสาหรับความเสียหายที่เกิดขึ ้นต่อครัง้ ตามข้ อ 2 ให้ มีจานวนเงิน
เอาประกันภัยสาหรับความเสียหายที่เกิดขึ ้นสาหรับผู้ประสบภัยต่อราย ดังต่อไปนี ้
(1) จานวนเท่าที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกินห้ าหมื่นบาทต่อราย สาหรับความเสียหายต่อร่ างกาย
หรื ออนามัย นอกจากกรณีตาม (2)
(2) จานวนสองแสนบาทต่อราย สาหรับความเสียหายต่อร่ างกายหรื ออนามัยอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี ้
(ก) ตาบอด
(ข) หูหนวก
(ค) เป็ นใบ้ หรื อเสียความสามารถในการพูด หรื อลิ ้นขาด
(ง) เสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรื อความสามารถสืบพันธุ์
(จ) เสียแขน ขา มือ เท้ า หรื อนิ ้ว
(ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด
(ช) จิตพิการอย่างติดตัว
(ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร
(3) จานวนสองแสนบาทต่อราย สาหรับความเสียหายต่อชีวิต
(4) จ านวนสองแสนบาทต่อราย ส าหรั บ ความเสี ย หายตาม (1) ต่อมาได้ รั บ ความ
เสียหาย ตาม (2) หรื อ (3) หรื อทังตาม
้
(2) และ (3)
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ข้ อ 4 นอกจากจ านวนเงิ นเอาประกัน ภัย ตามข้ อ 3 ให้ มีส่วนการคุ้มครองค่าชดเชย
รายวัน สาหรั บผู้ประสบภัยที่พักรั กษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาล จานวนวันละ
สองร้ อยบาท สูงสุดไม่เกินยี่สิบวันต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครัง้ เป็ นความคุ้มครองที่เพิ่มขึ ้น
ข้ อ 5 ในกรณีที่ผ้ ปู ระสบภัยเป็ นผู้ขบั ขี่และเป็ นฝ่ ายที่ต้องรับผิดตามกฎหมายหรื อไม่มีผ้ ใู ดรับ
ผิดตามกฎหมายต่อผู้ขบั ขี่ที่ประสบภัยให้ ผ้ ปู ระสบภัยที่เป็ นผู้ขบั ขี่ได้ รับเงินเอาประกันภัยเป็ นจานวน
เท่ากับค่าเสียหายเบื ้องต้ นตามที่กาหนดในกฎกระทรวงซึง่ ออกตามความในมาตรา 20 วรรคสอง
4. กฎหมายประกันภัยอากาศยาน
ในปี พ.ศ. 2458Mr.Nikola Tesla วิศวกรเครื่ องกลและไฟฟ้า เกิดที่ส าธารณรั ฐ
โครเอเชีย (Croatia) และภายหลังได้ รับสัญชาติอเมริ กัน ได้ เริ่ มแนวคิดเกี่ยวกับกองบินอากาศ
ยานไร้ คนขับขึ ้น19 ต่อมาในปี พ.ศ. 2459 ได้ มีการสร้ างอากาศยานไร้ คนขับรุ่ นแรกซึง่ เป็ นเป้าฝึ ก
ทางอากาศ (Aerial Target) โดย Mr.Archibald Montgomery Low ผู้ซงึ่ เป็ นนักวิทยาศาสตร์
และวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้ านเครื่ องบิน หลังจากนันอากาศยานไร้
้
คนขับก็มีการพัฒนาอย่าง
แพร่ หลายมากขึน้ 20 และมีการพัฒนามาโดยตลอด จนกระทัง่ ในช่วงปี พ.ศ. 2523 ภารกิจของ
อากาศยานไร้ คนขับในยุคแรกมีวตั ถุประสงค์เพื่อลาดตระเวนข่าว เนื่องจากอากาศยานไร้ คนขับ
มีจุดเด่น คือปราศจากความเสี่ยงในการสูญเสียนักบิน ประหยัดงบประมาณในการผลิต ระบบ
ไม่ซับซ้ อน มีขนาดเล็ก ตรวจจับได้ ยาก มีความคล่องตัวสูง และระยะเวลาในการบิ นไม่เป็ น
อุปสรรคต่อความเมื่อยล้ าของนักบิน เพราะใช้ นักบินภายนอก (External Pilot) ในเวลาต่อมา
ภารกิจต่าง ๆ จึงมีมากขึ ้น เช่น การค้ นหาเป้าหมาย (Target Acquisition) เพื่อชี ้เป้า จนกระทัง่ ปี
พ.ศ. 2533 อากาศยานไร้ คนขับได้ กลายเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการสงครามทังในปั
้ จจุบนั และ
อนาคต ทังนี
้ ้คุณสมบัติที่สาคัญอีกประการของอากาศยานไร้ คนขับคือ สามารถเป็ นเครื่ องมือเฝ้า
ตรวจจากระยะไกลและส่งภาพกลับมายังผู้บงั คับได้ ในเวลาจริ ง (Real-time) หรื อใกล้ เคียงเวลา
จริ งมากที่สดุ
ซึง่ ในปั จจุบนั อากาศยานไร้ คนขับนอกเหนือจากใช้ เฉพาะทางทหารแล้ ว ยังมีการพัฒนา
นาไปใช้ กบั ด้ านพลเรื อน และมีการพัฒนาขึ ้นจนมีราคาถูกลง คุ้มค่าและเกิดการแพร่ หลายอย่าง
19
20
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มาก ซึ่งในปี พ.ศ. 2554 พบว่า ตลาดของอากาศยานไร้ คนขับ กาลังเป็ น ที่ ต้องการมากกว่า
57 ประเทศ มีอากาศยานไร้ คนขับมากกว่า 610 แบบทั่วโลกที่ใช้ งานทัง้ กิจการพลเรื อนและ
กิจการทางทหาร และมีบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับภาคอุตสาหกรรมทางอากาศยานไร้ คนขับอีกกว่า
250 บริ ษัท ซึง่ คาดว่าอุตสาหกรรมด้ านอากาศยานไร้ คนขับจะเติบโตและมีมลู ค่ามากถึง 80,000
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2563
4.1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. 2497ข้ อ 3 มีกฎเกณฑ์ ดังนี ้
“ผู้ขออนุญาตจะได้ รั บใบอนุญาตใช้ อากาศยานส่วนบุคคล เมื่อ ”...(3) จัดให้ มีการ
ประกันภัย สาหรับความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นแก่ชีวิต ร่ างกายตลอดจนทรัพย์สินของบุคคลที่สาม
ตามเงื่อนไขในวงเงินประกันภัย ที่รับการอนุมตั ิจากกรมการบินพาณิชย์... “
4.2 ประกาศกรมการขนส่ ง ทางอากาศ เรื่ อง หลั กเกณฑ์ การพิจารณาคาขอ
อนุ ญาตประกอบกิจการค้ าขายในการเดินอากาศ ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2547
มีกฎเกณฑ์ไว้ สาหรับอากาศยาน ดังนี ้
4.2.1 แบบไม่ประจา สาหรั บความเสียหายอันเกิดแก่ร่างกาย ชี วิต ตลอดจน
ทรัพย์สินของบุคคลที่สาม วงเงินประกันไม่ต่ากว่า 20 ล้ านบาทต่อครัง้ และสาหรับผู้โดยสารไม่
ต่ากว่า 1 ล้ านบาท ต่อคนและต้ องต่ออายุกรมธรรม์ก่อนวันสิ ้นสุดไม่น้อยกว่า 30 วัน
4.2.2 แบบไม่ประจา (อากาศยานเครื่ องยนต์เดียวแบบลูก สูบ) สาหรั บความ
เสียหายอันเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต ตลอดจนทรัพย์สินของบุคคลที่สาม วงเงินประกันไม่ต่ากว่า 15
ล้ านบาทต่อครัง้ และสาหรับผู้โดยสารไม่ต่ากว่า 1 ล้ านบาทต่อคนและต้ องต่ออายุกรมธรรม์ก่อน
วันสิ ้นสุดไม่น้อยกว่า 30 วัน
4.2.3 แบบประจาสาหรับความเสียหายอันเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต ตลอดจนทรัพย์สิน
ของบุคคลที่สาม วงเงินประกันไม่ต่ากว่า 5000 ล้ านบาทต่อครัง้ และสาหรับผู้โดยสารไม่ต่ากว่า
2 ล้ านบาทต่อคนต่อครั ง้ และต้ องต่ออายุกรมธรรม์ ก่อนวัน สิ น้ สุดไม่น้อยกว่า 30 วัน
ผู้ประกอบการต้ องปฏิบตั ิตามคู่มือปฏิบตั ิการบิน (FLIGHT OPERATION MANUAL) และคู่มือ
การซ่อมบารุ ง(GENERAL MAINTENANCE MANUAL) ซึ่งจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
กรมการขนส่งทางอากาศก่อนได้ รับการอนุญาตให้ ทาการบิน21
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ประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่อง หลักเกณฑ์กรพิจารณาคาขออนุญาตประกอบกิจการค้ าขายในการเดินอากาศ
ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2547

61

62

วารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์

4.3 ประกาศกรวงทรวงคมนาคม เรื่ องหลักเกณฑ์ การขออนุ ญาตและเงื่อนไขใน
การบังคับหรื อปล่ อยอากาศยานซึ่งไม่ มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจาก
ภายนอก พ.ศ.2558
กฎเกณฑ์ ก ารประกัน ภัย อัน เกี่ ย วเนื่ อ งกับ อากาศยานไร้ คนขับ นัน้ มีเพี ย งประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่ องหลักเกณฑ์ การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรื อปล่อยอากาศ
ยานซึ่ ง ไม่ มี นั ก บิ น ประเภทอากาศยานที่ ค วบคุ ม การบิ น จากภายนอก พ.ศ.2558 ซึ่ ง มี
สาระสาคัญเพียงประการเดียว คือ ผู้บงั คับหรื อปล่อยอากาศยาน ที่มีน ้าหนัก 2 กิโลกรัม แต่ไม่
เกิน 25 กิโลกรั ม ที่ใช้ วตั ถุประสงค์ในการเล่นเป็ นงานอดิเรก เพื่อความบันเทิงหรื อเพื่อการกีฬา
ต้ องยื่นคาขอขึน้ ทะเบียนต่ออธิ บดีพร้ อมด้ วยเอกสารและหลักฐานแสดงรายละเอียด ซึ่งมีการ
กาหนดให้ แสดงสาเนากรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งคุ้มครองความเสียหายอันเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต
ตลอดจนทรัพย์สินของบุคคลที่สาม วงเงินไม่ต่ากว่าหนึง่ ล้ านบาทต่อครัง้ เท่านัน้
จากกฎเกณฑ์การประกันภัยเกี่ยวกับอากาศยาน พบว่า อากาศยานที่มีคนขับได้ มีการ
กาหนดรายละเอียด ประเภท ของการคุ้มครอง ทังแบบแบบไม่
้
ประจา, แบบไม่ประจา (อากาศ
ยานเครื่ องยนต์ เดียวแบบลูก สูบ ) และ แบบประจ า แต่อากาศยานไร้ คนขับมีกฎเกณฑ์ เพี ย ง
หลักการเดียวคือ อากาศยานมีน ้าหนัก 2 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 25 กิโลกรัม ต้ องทาประกันคุ้มครอง
ความเสียหายอันเกิดแก่ร่างกาย ชี วิต ตลอดจนทรัพย์ สินของบุคคลที่สาม วงเงินไม่ต่ากว่าหนึ่ง
ล้ านบาทต่อครัง้ เท่านัน้

5. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ปั จจุบนั มีการคมนาคมขนส่งมากขึน้ ทัง้ ทางบก ทางอากาศ โดยการขนส่งทัง้ อากาศ
นัน้ เป็ นการขนส่งที่รวดเร็ วที่ สุด และ มีการพัฒนาอย่างยิ่งโดยเฉพาะการลดภัยความเสี่ ยงอัน
เนื่องจากการสูญเสียมนุษย์ผ้ เู ป็ นคนขับ ซึง่ เป็ นทรัพยากรที่ไม่อาจประเมินเป็ นเงินได้ แต่อย่างไร
ก็ดีกฎหมาย ซึง่ เป็ นเครื่ องมือในการควบคุม จัดระเบียบ เพื่อให้ ใช้ เทคโนโลยีไปในทางที่ถูกต้ อง
นันหาได้
้
มีการพัฒนาตามเทคโนโลยีได้ ไม่ ดังที่ผ้ เู ขียนได้ กล่าวไว้ ข้างต้ นไปแล้ วว่า กฎเกณฑ์การ
ประกันภัยสาหรั บอากาศยานไร้ คนขับนัน้ มีหลักเกณฑ์ เพียงกาหนดอากาศยานที่มีนา้ หนัก 2
กิโลกรัม ถึง 25 กิโลกรัมที่ใช้ วตั ถุประสงค์ในการเล่นเป็ นงานอดิเรก เพื่อความบันเทิงหรื อเพื่อการ
กีฬา เพียงประเภทเดียวและกาหนดความคุ้มครองเพียงอย่างเดียวคือ สาม วงเงินไม่ต่ากว่าหนึ่ง
ล้ านบาทต่อครัง้ เท่านัน้ ผู้เขียนเห็นว่า เนื่องจากอากาศยานไร้ คนขับมีหลายประเภท ซึง่ สามารถ
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แบ่ ง ไปได้ ทั ง้ หลัก เกณฑ์ ท างน า้ หนั ก และ หลัก เกณฑ์ ท างภารกิ จ เช่ น ใช้ ในเชิ ง พาณิ ช ย์
การละเล่น การทหาร เป็ นต้ น จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ควรจะพัฒนากฎหมายให้ เหมาะสม
โดยผู้เขียนเห็นว่า รถยนต์ซงึ่ มีการคมนาคมขนส่งทางบก มีวิวฒ
ั นาการมานาน มีหลายประเภท
และ หลายภารกิ จ ทัง้ นี ย้ ังมีก ฎเกณฑ์ เกี่ ย วกับ การประกัน ภัย หลายประเภทจึง ยกตัว อย่ า ง
เปรี ยบเทียบจากพระราชบัญญัติค้ มุ ครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ.2535และกฎกระทรวง ซึง่
มีการกาหนดประเภทรถที่ต้องทาประกันภัย ,ผู้มีหน้ าที่ในการทาประกันภัย ,ผู้ที่ได้ รับความ
คุ้มครองและ ค่าสินไหมทดแทน เป็ นต้ น เพื่อเป็ นตัวอย่างในการพัฒนากฎหมายการประกันภัย
อันเกี่ยวเนื่องกับอากาศยานไร้ คนขับเพื่อให้ มีการควบคุมการใช้ อย่างเหมาะสมและเป็ นสากลต่อไป
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บทคัดย่ อ
พระราชบัญญัติการเดินอากาศของไทย ได้ มีการพัฒนาปรับปรุ งกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
เรื่ อยมาเพื่ อให้ เกิ ดความทัน สมัย และความปลอดภัย อัน เป็ น มาตรฐานสากลที่ ทุก ประเทศ
ตระหนักและยอมรั บ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497ฉบับปั จจุบันมีการบัญญัติถึง
อากาศยานราชการ ซึ่งเป็ น ข้ อ ยกเว้ น ที่ จ ะไม่ต กอยู่ภ ายใต้ พระราชบัญ ญัติ ก ารเดิน อากาศ
พ.ศ.2497เมื่อได้ รับการยกเว้ นอากาศยานใดจะมีสถานะเป็ นอากาศยานราชการก็จะต้ องมีการ
กาหนดให้ ชดั เจน
ก่อนที่จะมีการบัญญัติอากาศยานราชการในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497
ในทางปฏิบัติได้ มีการถกเถียงหาข้ อสรุ ปของสถานะอากาศยานราชการซึ่งจะได้ ศึกษาความ
เป็ นมาและพัฒนาการของอากาศยานราชการในบทความนี ้ต่อไป
คาสาคัญ : การเดินอากาศ, อากาศยานราชการ

1
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Abstract
Thailand air navigation actis continuously improved for to be modern and
focus on the safety which is the International standard that all countries realize and
accept. The presently Thailand air navigation act is Air Navigation Act B.E.2497. Air
Navigation Act B.E. 2497 is not applicable to state aircraft. When the State Aircraft is
exception from Air Navigation Act B.E. 2497, therefore any aircraft shall be deemed to
be state aircraft it must clearlydefine.
Before,Air Navigation Act B.E. 2497 of Thailandprescribes about State Aircraft.
In practice, there were many case studies about any aircraft shall be deemed to be
state aircraft or not. Thus this journal aims to study on evolution of state aircraft.
Keywords : Air Navigation, State Aircraft

1. บทนา
กฎหมายการเดินอากาศของประเทศไทย มีมาแล้ วทังสิ
้ ้น 3 ฉบับ โดยฉบับที่บงั คับใช้ อยู่
ในปั จจุบัน คือ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497ซึ่งใช้ ควบคุมกากับดูแลอากาศยาน
พาณิ ชย์ ทัง้ ในเรื่ องการจดทะเบียนอากาศยาน สัญชาติอากาศยาน เครื่ องหมายอากาศยาน
การจราจรทางอากาศ ตลอดจนมาตรฐานความปลอดภัยสากลสาหรับอากาศยานที่ทุกประเทศ
ให้ ความสาคัญ ซึง่ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497เป็ นกฎหมายที่อนุวตั ิการมาจาก
อนุสัญ ญาชิ ค าโก ค.ศ.1944 ซึ่งเป็ น ความตกลงระหว่างประเทศในการก ากับ ดูแลในการ
เดินอากาศทังภายในประเทศและระหว่
้
างประเทศ ซึง่ ประเทศไทยเป็ นภาคีสมาชิกอยู่ด้วย
สาหรับอากาศยานราชการ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 บัญญัติยกเว้ นเอาไว้ ซึ่ง
หมายถึง อากาศยานราชการจะไม่ตกอยู่ภ ายใต้ บังคับ ของพระราชบัญ ญัติก ารเดิน อากาศ
พ.ศ.2497 เมื่อเป็ นข้ อยกเว้ นของกฎหมาย การที่อากาศยานใดเป็ นอากาศยานราชการ จะต้ องมี
การก าหนดให้ ชั ด เจน เพราะจะมี ผ ลในเรื่ อ งการบัง คับ ใช้ พระราชบัญ ญั ติ ก ารเดิ น อากาศ
พ.ศ.2497 ในเรื่ องต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องของความปลอดภัยในการเดินอากาศระหว่าง
อากาศยานพาณิชย์ทวั่ ไปและอากาศยานราชการ
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ในปั จจุบัน เมื่อมีการแก้ ไขเพิ่ มเติม พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 มีการ
บัญญัติถึง อากาศยานราชการ ไว้ ซึ่งในบทความฉบับนีจ้ ะมุ่งศึกษาถึงความเป็ นมาของอากาศ
ยานราชการของประเทศไทย ตลอดจนศึกษาถึงความตกลงระหว่างประเทศที่เป็ นต้ นร่ างของ
อากาศยานราชเพื่ อ ให้ เห็ น ถึ ง ภาพรวมของ อากาศยานราชการตาม พระราชบัญ ญั ติ ก าร
เดินอากาศ พ.ศ.2497 ที่เป็ นอยู่และควรจะเป็ นในอนาคตต่อไป

2. ความเป็ นมาของอากาศยานในประเทศไทย
ในปั จจุบนั อากาศยานถูกนามาใช้ ทงในกิ
ั ้ จการพลเรื อนและในกิจการของรัฐ คือ อากาศ
พลเรื อน (Civil aircraft)และ อากาศยานราชการ (State aircraft)3
2.1 ประวัตขิ องอากาศยานในประเทศไทย
อากาศยานได้ เข้ ามาในประเทศไทยโดยเริ่ มขึ ้นครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2453 ซึง่ ตรงกับ
รัชสมัยของรัชกาลที่ 6 โดยนายคาร์ ล ออฟเฟอร์ (Karl Offer)ผู้ก่อตังบริ
้ ษัทการบินแห่งตะวันออก
ไกล (The Societed’Aviation d’ Extreme Orient)จัดการเกี่ยวกับการสาธิตการบินในเมืองหลวง
ของประเทศต่าง ๆ แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ ติดต่อประสานงานเพื่อที่จะจัดการแสดงการ
บินที่กรุ งเทพเป็ นเวลาหนึง่ สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.24534ซึง่ ทาง
สมาคมได้ เสนอให้ ใช้ สนามม้ าราชกรี ฑาสโมสร (The Royal Bangkok Sport Club)เป็ นที่จัด
แสดง นาย ชาร์ ล วัน เด็น เบอร์ น (Charles van den born) นักบินชาวเบลเยี่ยมได้ เดินทางมาถึง
กรุ งเทพราวปลายเดือนมกราคม ได้ นาเครื่ องบินแบบอังรี ฟาร์ มงั 4 (Henri Farman IV)ชื่ อ
แวนดา (Wanda) ซึ่งนับได้ ว่าเป็ นอากาศยานลาแรกที่บินเข้ ามาในราชอาณาจักร 5 ต่อมานันได้
้
นาอากาศยานไปใช้ ในกิจการทางทหารเป็ นหลัก และนาไปใช้ ในกิจการไปรษณีย์โดยกองทัพบก
ได้ ทดลองทาการขนส่งไปรษณีย์ครัง้ แรกจากกรุ งเทพไปยังนครราชสีมา โดยใช้ เวลาบิน 1 ชัว่ โมง

3

ชลอ ว่องวัฒนาภิกลุ , กฎหมายอากาศ, พิมพ์ครัง้ ที่ 6, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2543), 131.
ในยุคนันประเทศไทยนั
้
บวันที่ 1 เมษายน เป็ นวันขึน้ ปี ใหม่ แต่วนั ขึน้ ปี ใหม่ของสากลจะตรงกับวันที่ 1 มกราคม ดังนัน้
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2453 จึงเป็ นช่วงปลายปี ของไทย แต่เป็ นช่วงต้ นปี ของ ค.ศ. 1911.
5
เสริมศักดิ์ บุญยประเวศ, อนัน โมอ่อน, รณรงค์ ขลิบศรี และสุบิน ช้ างก้ อน, 90 ปี นภานุ ภาพ, (กรุงเทพฯ: พิพิธภัณฑ์
ของกองทัพอากาศ, 2546), 2.
4
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25 นาทีโดยประมาณ อีกทังยั
้ งนาไปใช้ ในกิจการทางการแพทย์ในกรณีเร่ งด่วนฉุกเฉินอีกด้ วย 6ใน
ปี พ.ศ. 2464 ประเทศไทยได้ ให้ สตั ยาบัน7 อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการควบคุมการเดินอากาศ ลงนาม
ณ กรุ งปารี ส ประเทศฝรั่ งเศส (Convention on the Regulation of Aerial Navigation:
TheParis Convention 1919) เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2462ซึง่ เรี ยกโดยย่อว่า อนุสญ
ั ญาปารี ส
ค.ศ.1919 และช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับรั ชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6 จึงทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯให้ ตราพระราชบัญญัติการเดินอากาศขึน้
โดยอนุวตั ิการมาจากอนุสญ
ั ญาปารี ส ค.ศ.1919 มีชื่อว่า พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พระ
8
พุทธศักราช 2465 ใช้ บังคับเรื่ อยจนกระทั่งมีการแก้ ไขกฎหมายการเดินอากาศอีกครั ง้ โดย
ยกเลิกพระราชบัญญัติการเดินอากาศพระพุทธศักราช 2465 และได้ ประกาศใช้ พระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พุทธศักราช 24809 ขึ ้นมาบังคับใช้ แทนฉบับ พระพุทธศักราช 2465 โดยเหตุผล
ว่า เพื่อเป็ นการปรับปรุ งกฎหมายการเดินอากาศให้ ดียิ่งขึน้ เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อตกลงระหว่าง
ประเทศมากยิ่ งขึน้ ซึ่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พุทธศักราช 2480 นี ไ้ ด้ มีการบังคับใช้
เรื่ อยมาจนกระทัง่ ประเทศไทยได้ เข้ าไปมีสว่ นร่ วมในการร่ างและลงนามให้ สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาว่า
ด้ วยการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ลงนาม ณ เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริ กา (Convention
on International Civil Aviation: The Chicago Convention 1944) ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.
2490 หรื อเรี ยกโดยย่อว่า “อนุสญ
ั ญาชิคาโก ค.ศ. 1944” ทาให้ ต้องมีการยกเลิกพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พุทธศักราช 2480 แล้ วประกาศใช้ พระราชบัญญัติการเดินอากาศฉบับใหม่ ชื่อว่า
“พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 249710ซึง่ เป็ นฉบับที่ใช้ มาจนถึงปั จจุบนั
2.2 อากาศยานราชการในกฎหมายไทย
ประเทศไทยมีกฎหมายการเดินอากาศมาแล้ วทัง้ สิ ้น 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พระพุทธศักราช 2465,พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พุทธศักราช 2480 และใน
ปั จจุบนั พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497

6

สมชาย พิพธุ วัฒน์,คาบรรยายกฎหมายการเดินอากาศ: เอกสารอบรมกฎหมายการเดินอากาศแก่ เจ้ าหน้ าที่ของ
กรมการบินพาณิชย์ , (กรุงเทพฯ: กรมการบินพาณิชย์,2543), 7.
7
ประเทศไทยได้ ให้ สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาปารีส เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2464
8
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พระพุทธศักราช 2465, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 39,(12 ตุลาคม 2465), 168.
9
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พุทธศักราช 2480, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 55, (25 เมษายน 2481), 76.
10
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 71, ตอนที่ 58, (14 กันยายน 2497),1249.
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สาหรับอากาศยานราชการตามกฎหมายไทยนัน้ ได้ อนุวตั ิการมาจากอนุสญ
ั ญาชิคา
โก ค.ศ.1944 โดยปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติการเดินอากาศครั ง้ แรกคือ เมื่อได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2553 จึงได้ มีการบัญญัติ
เพิ่มเติมคาว่าอากาศยานราชการในมาตรา 4 ความว่า “อากาศยานราชการ หมายความว่า
อากาศยานที่ใช้ ในราชการของส่วนราชการตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา 5” ซึง่ เชื่อมโยงกับมาตรา 5
บัญญัติว่า “พระราชบัญญัตินีไ้ ม่ใช้ บังคับแก่การเดินอากาศในราชการทหาร ราชการตารวจ
ราชการศุลกากร และราชการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง…” ซึง่ ที่ผ่านมาประเทศไทยไม่ได้
บัญ ญัติ ถึง อากาศยานราชการไว้ แ ต่อย่ างใด ดังนัน้ จึงเคยเกิ ดปั ญ หาว่า อากาศยานใดเป็ น
อากาศยานราชบ้ าง นอกจากที่ใช้ ในราชการทหาร ตารวจ และศุลกากรแล้ ว อากาศยานราชการ
ของหน่วยงานอื่นจะถือเป็ นอากาศยานราชการด้ วยหรื อไม่ เพราะถ้ าถือเป็ นอากาศยานราชการ
แล้ วจะได้ รับยกเว้ นไม่ต้องตกอยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497
เนื่ อ งจากกฎหมายอากาศของประเทศไทยอนุ วั ติ ก ารมาจากอนุ สั ญ ญาชิ ค าโก
ค.ศ.1944 ดังนัน้ จะต้ องพิจารณาจากอนุสญ
ั ญาชิคาโก ค.ศ.1944 แระกอบควบคู่กันไปด้ วย
เพื่อที่จะทราบถึงที่มาอากาศยานราชการในทางระหว่างประเทศประกอบกันไปด้ วย

3. อากาศยานราชการในกฎหมายระหว่ างประเทศ
สาหรับกฎหมายการเดินอากาศระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกับอากาศยานราชการนันที
้ ่
จะกล่าวถึงนัน้ ได้ แก่ อนุสญ
ั ญาปารี ส ค.ศ. 1919 และมีการวิวฒ
ั นาการของกฎหมายจนกระทัง่
มาถึ ง อนุ สัญ ญาชิ ค าโก ค.ศ. 1944ทัง้ สองฉบับ นี ถ้ ื อ ได้ ว่ า เป็ น เสมือ นธรรมนู ญ การบิ น ที่
วางรากฐานสาคัญของกฎหมายอากาศระหว่างประเทศ11
3.1 อนุสัญญาปารี ส ค.ศ.1919
หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ได้ สร้ างความเสียให้ แก่ถนนและเส้ นทางรถไฟในทวีปยุโรป
เป็ นอันมาก สงครามนี ้ได้ พิสจู น์ให้ กองทัพเห็นถึงความร้ ายกาจของอากาศยานและจุดประกายให้
การผลิตอากาศยานใช้ เวลาเพียงน้ อยนิด เมื่อสงครามสงบ ความต้ องการความเป็ นกลางโดยไม่มี
พรหมแดนก็เกิดขึ ้นด้ วย ดังนัน้ จึงมีการรวมตัวกันเป็ นสันนิบาตชาติ (League of Nations) เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการรั กษาความสงบสุข แต่ขาดซึง่ ความไว้ วางใจระหว่างประเทศผู้ชนะสงคราม
11

ประเสริฐ ป้อมป้องศึก,ความรู้ท่ วั ไปเกี่ยวกับกฎหมายอากาศระหว่ างประเทศ,(กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2545), 27.
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และประเทศผู้แพ้ สงครามจนกระทัง่ ในปี ค.ศ.1917 ประเทศฝรั่ งเศสเสนอให้ มีการเจรจาระหว่าง
ประเทศเพื่ อจัดท าร่ างอนุสัญญาและได้ มีส่วนอย่างมากในการก่ อตัง้ Inter-Allied Aviation
Committeeต่อมาฝรั่ งเศสเสนอให้ เปลี่ ยนสถานะของคณะกรรมการเป็ นองค์ การถาวร โดยมี
วัตถุประสงค์ ดาเนิ นการในเรื่ องที่ เกี่ ยวกับปั ญหาทางเศรษฐกิ จที่ เป็ นผลประโยชน์ ร่วมกั นของ
ระหว่างประเทศ ดังนัน้ Inter-Allied Aviation Committee จึงเปลี่ ยนมาเป็ น Aeronautical
Commission of the Peace Conference องค์การนี ้ได้ จัดทาร่ างอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยข้ อบังคับ
สาหรั บการเดินอากาศ ซึ่งคณะมนตรี ด้านความสงบ (Supreme Council of the Peace
Conference) ได้ รับรอง และเปิ ดให้ มีการลงนามเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 1919 มีประเทศ
พันธมิตร 27 ประเทศร่ วมลงนาม รวมถึงประเทศไทยด้ วย เรี ยกว่า “Convention on the
Regulation of Aerial Navigation” (TheParis Convention 1919) สัญญานานาประเทศว่าด้ วย
ข้ อบังคับสาหรับการเดินอากาศ (อนุสญ
ั ญากรุ งปารี ส ค.ศ. 1919)12ซึง่ ต่อมาประเทศไทยได้ ให้
สัตยาบันเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2464 โดยในอนุสญ
ั ญาปารี สได้ มีการบัญญัติถึงอากาศ
13
ยานราชการอยู่ในข้ อ 30 และข้ อ 31 ดังนี ้
ข้ อ 30 “ที่จะกล่าวต่อไปนี ้ให้ ถือว่าเป็ นอากาศยานราชการ
(ก) อากาศยานทหาร
(ข) อากาศยานที่ใช้ ในบริ การของรั ฐโดยเฉพาะ เช่น ไปรษณี ย์ ศุลกากร ตารวจ ให้ ถือว่าเป็ น
อากาศยานราชการ”
อากาศยานอื่น ๆ ทังหมดจะถื
้
อว่าเป็ นอากาศยานเอกชน”
ข้ อ 31 “อากาศยานทุกลาซึ่งบังคับโดยบุคคลในสังกัดทหาร ที่ได้ รับมอบหมายเพื่อการนี ้ ให้ ถือว่า
เป็ นอากาศยานทหาร”

โดยการบัญญัติของอนุสญ
ั ญาปารี ส ค.ศ. 1919 ข้ อ 30 กาหนด “ให้ ถือว่า” อากาศยาน
ทหาร อากาศยานที่ใช้ (Employed)ในบริ การของรัฐโดยเฉพาะ เช่นไปรษณีย์ ศุลกากร ตารวจให้
12

สมชาย พิพธุ วัฒน์ . (ม.ป.ป). เอกสารประกอบการสอน วิชา กฎหมายอากาศ (Air Law). เชียงราย: สานักวิชา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง,47-48.
13
The Paris Convention 1919, Article 30 “The following shall be deemed to be State aircraft:
(a) Military aircraft.
(b) Aircraft exclusively employed in State service, such as Posts, Customs, Police.
Every other aircraft shall be deemed to be private aircraft.”
The Paris Convention 1919, Article 31 “Every aircraft commanded by person in military service detailed for
the purpose shall be deemed to be a military aircraft.”
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ถือว่าเป็ นอากาศยานราชการ และข้ อ 31 กาหนดว่า อากาศยานใดก็ตามที่มีผ้ ูควบคุมเป็ น
เจ้ าหน้ าที่ ทางทหารที่ได้ รับมอบหมาย ให้ ถือว่าเป็ นอากาศยานทหาร คาว่า “ในบริ การของรั ฐ
(State service)”นี ้ เป็ นคาที่มีความหมายชัดเจน เมื่อพิจารณาแล้ วสามารถตีความได้ หลายนัย
นอกจากที่กาหนดในอนุสญ
ั ญาแล้ ว บริ การอื่นๆของรั ฐก็ให้ ถือเป็ นอากาศยานราชการ แต่เมื่อ
วิเคราะห์ แล้ วอนุสญ
ั ญากาหนดไว้ เพียง ไปรษณี ย์ ศุลกากร ตารวจอากาศยานในบริ การอื่น ๆ
ของรัฐ ถึงแม้ จะเป็ นอากาศยานราชการ ก็ต้องอยู่ภายใต้ บงั คับแห่งอนุสญ
ั ญาและปฏิบตั ิทานอง
14
เดียวกันกับอากาศยานเอกชนทุกประการ และข้ อ 31 นี ้เป็ นการบัญญัติเพื่อป้องกันความสุ่ม
เสี่ยงที่จะเป็ นการสอดแนม หรื อภารกิจจารกรรมได้ เพราะหากว่ากองทัพใช้ อากาศยานพลเรื อน
ภายนอกจะดูเหมือนเป็ นอากาศยานพลเรื อน แท้ จริ งแล้ วอาจแฝงตัวเพื่อภารกิจทางทหารก็เป็ นได้
สรุ ปแล้ ว อนุสญ
ั ญากรุ งปารี ส ค.ศ. 1919 ไม่ได้ มีการให้ คานิยามไว้ โดยตรง การบัญญัติ
“ให้ ถือว่า” เสมือนเป็ นการขยายความ อากาศยานราชการ ซึ่งการขยายความนี ้ เป็ นการนาเอา
“หลัก ภารกิ จ ” มาบั ญ ญั ติ จึ งไม่ ถื อ เป็ น การให้ นิ ย ามของค าว่ า อากาศยานราชการ ดัง นั น้
อนุสญ
ั ญาปารี ส ค.ศ. 1919 นันไม่
้ ได้ ให้ คานิยามของอากาศยานราชการไว้ แต่อย่างใด
3.2 อนุสัญญาชิคาโก ค.ศ.1944
หลังสงครามโลกครั ง้ ที่ 2 มีผลใหญ่หลวงที่ทาให้ เกิดการพัฒนาเทคนิคทางด้ าน
เครื่ องบิน มีการสร้ างเครื อข่ายการขนส่งผู้โดยสารและสินค้ าเป็ นจานวนมาก การแก้ ปัญหาต่าง ๆ
คานึงถึงผลประโยชน์ ร่วมกันของนานาประเทศ และนาสังคมโลกไปสู่ความสงบสุข ปั ญหาด้ าน
สิทธิประโยชน์ทางพาณิชย์ กรณีสายการบินรัฐหนึง่ บินผ่านดินแดนของอีกรัฐหนึ่ง และปั ญหาการ
ขัดกันของกฎหมายและผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ ในยามสงบของการบินข้ ามชายแดน ซึง่ ปั ญหา
เหล่านีเ้ กิดขึน้ ไปแตกต่างกันในแต่ละแห่ง ด้ วยเหตุผลนี ้ รั ฐบาลของประเทศสหรั ฐอเมริ กาได้ มี
หนังสือลงวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 1944 เชิญ 52 ชาติและรัฐบาลพลัดถิ่นคือ เดนมาร์ ก และสยาม
(ประเทศไทย) จากการเชิญดังกล่าว มีผ้ ูแทนจาก 52 ประเทศตอบรั บเข้ าร่ วม และได้ มาพบกันที่
เมืองชิ คาโก ประเทศสหรั ฐอเมริ กา 15 เพื่ อที่ จะสร้ างกฎเกณฑ์ เกี่ ยวกับการบิ นพลเรื อนระหว่าง
ประเทศขึ ้นมาใช้ แทนที่อนุสญ
ั ญากรุ งปารี ส ค.ศ. 1919 อันจะเป็ นกรอบทางกฎหมายเพื่อฟื น้ ฟู
และพัฒนาการคมนาคมระหว่างประเทศภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ซึง่ ในการประชุม ณ เมืองชิ

14
15

วิจิตร วายุรกุล, ข่ าวสารกรมการบินพาณิชย์ เล่ มที่ 4 เดือนกรกฎาคม, (กรุงเทพฯ: ส่งเสริมอาชีพ, 2510), 11.
สมชาย พิพธุ วัฒน์,เอกสารประกอบการสอน วิชา กฎหมายอากาศ (Air Law), 55.
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คาโกโดยอนุสญ
ั ญาชิคาโก ค.ศ. 1944 เปิ ดให้ มีการลงนามเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1944 โดยมี
52 รัฐ ร่ วมลงนามโดยในอนุสญ
ั ญาชิคาโก ค.ศ.1944
ซึง่ โดยปกติการจะค้ นหาความหมายของถ้ อยคาในอนุสญ
ั ญานัน้ จะต้ องพิจารณาจาก
นิยามศัพท์ที่อยู่ในอนุสญ
ั ญา ซึง่ อนุสญ
ั ญาชิคาโก ค.ศ. 1944 มีหมวดคานิยามศัพท์อยู่ในข้ อ 96
ของอนุสญ
ั ญา ซึ่งในข้ อ 96 ไม่มีการให้ นิยามคาว่า “อากาศยานราชการ” ไว้ แต่มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับอากาศยานราชการอยู่ในข้ อ 3 อันเป็ นบทบัญญัติแสดงขอบเขตการบังคับใช้ โดยให้ ใช้
อนุสญ
ั ญานี ้บังคับกับอากาศยานพลเรื อนเท่านันและอนุ
้
สญ
ั ญาฉบับนี ้กาหนดไว้ สาหรับอากาศ
16
ยานราชการในข้ อ 3(ก) และ (ข) ดังนี ้
อนุสญ
ั ญาชิคาโก ค.ศ.1944, ข้ อ 3 อากาศยานพลเรื อนและอากาศยานราชการ
“(ก) อนุสญ
ั ญาฉบับนี ้ให้ ใช้ บงั คับแก่อากาศยานพลเรื อนเท่านัน้ มิให้ ใช้ บงั คับแก่อากาศ
ยานราชการ

(ข) อากาศยานที่ใช้ ในฝ่ ายบริการทหาร ศุลกากร และตารวจ ให้ ถือว่าเป็ น
อากาศยานราชการ”
จากบทบัญญัติใน ข้ อ 3(ก) เป็ นการแสดงขอบเขตการบังคับของอนุสญ
ั ญาโดยใช้
บังคับแก่อากาศยานพลเรื อนเท่านัน้ ข้ อ 3(ข) บัญญัติถึง อากาศยานราชการ แต่ไม่ใช่บท
นิยาม ดังนันจึ
้ งไม่สามารถกาหนดได้ ว่าอากาศยานราชการคืออะไร เพียงแต่กาหนด “ให้
ถือว่า” อากาศยานที่ใช้ ในบริ การทหาร ตารวจ และศุลกากร เป็ นอากาศยานราชการ การ
กาหนดให้ ถือว่านันเป็
้ นการกาหนดโดยใช้ หลักภารกิจ ดังนันจึ
้ งกลับไปพิจารณาหลักที่ว่า
รัฐทุกรัฐมีอานาจอธิปไตยโดยสมบูรณ์ จึงอาจกาหนดให้ อากาศยานใดของตนเป็ นอากาศ
ยานราชการก็ได้ แต่ถ้าเป็ นกรณีตามข้ อ 3(ข) แล้ ว ไม่สามารถกาหนดเป็ นอย่างอื่นได้ และ
เมื่อได้ กาหนดให้ เป็ นอากาศยานราชการแล้ ว จะทาการบินเหนืออาณาเขตของอีกรัฐหนึ่ง
หรื อลงบนอาณาเขตนันมิ
้ ได้ นอกจากจะได้ รับอนุญาตโดยความตกลงพิเศษหรื อโดยวิธีอื่น
และจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดที่กาหนดไว้ ในความตกลงหรื อวิธีการเช่นว่านันด้
้ วยตาม
ข้ อ 3(ค)17
16

17

The Chicago Convention 1944, Article 3 Civil and state Aircraft
“(a)This Convention shall be applicable only tocivil aircraft, and shall not be applicable to stateaircraft.
(b)Aircraft used in military, customs and policeservices shall be deemed to be state aircraft”.
The Chicago Convention 1944, Article 3 Civil and state Aircraft
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ถึงแม้ อนุสญ
ั ญาชิคาโก ค.ศ.1944 จะมีการพัฒนามาจากอนุสญ
ั ญาปารี ส ค.ศ. 1919 แต่
ในเรื่ องของอากาศยานราชการนันก็
้ ไม่ได้ มีการนิยามความหมายไว้ ซึง่ การบัญญัติอากาศยานที่
ใช้ ในบริ การฝ่ ายทหาร ศุลกากร และตารวจ“ให้ ถือว่า” เป็ นอากาศยานราชการ การบัญญัติถ้อยคา
ที่วา่ “ให้ ถือว่า” เสมือนเป็ นการขยายความอากาศยานราชการว่ามีขอบเขตแค่ไหน อย่างไรซึง่ การ
ขยายความนีเ้ ป็ นการนาเอา“หลักภารกิจ” มาใช้ ในการบัญญัติ ไม่ถือเป็ นการให้ นิยามของคาว่า
อากาศยานราชการ
ทัง้ นี ้ โดยสรุ ป แล้ ว อนุ สัญญาทัง้ สองฉบับ ที่ เป็ นกฎเกณฑ์ ร ะหว่ างประเทศเกี่ ยวกับ
กฎหมายอากาศนัน้ ได้ น า “หลัก ภารกิ จ ”มาใช้ ใ นการบัญ ญั ติ ซึ่งประเทศไทยนัน้ ในเรื่ อ ง
วิวัฒ นาการของอากาศยานราชการก่อนที่ จะมีบัญ ญัติอากาศยานราชการขึน้ มานัน้ ก็มีก าร
ตีความในเรื่ องของสถานะของอากาศยานราชการซึง่ จะได้ กล่าวในหัวข้ อถัดไป
อนุ สัญ ญาชิ คาโก ค.ศ. 1944 ปั จ จุ บัน มี รั ฐ ภาคี 191 ประเทศ18 ส าหรั บ ประเทศไทยได้ มอบ
สัตยาบันเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2490 ซึ่งเป็ นวันเดียวกันกับที่ อนุสัญญาดังกล่าวเริ่ มมีผล
บังคับใช้ แต่ทงั ้ นีต้ ามข้ อ 90(ข) นัน้ อนุสญ
ั ญาฯ มีผลเริ่ มใช้ บงั คับสาหรั บประเทศไทยเมื่อวันที่ 4
พฤษภาคม พ.ศ. 2497 โดยประเทศไทยมี พระราชบัญ ญัติ การเดิน อากาศ พ.ศ. 2497 เป็ น
กฎหมายอนุวตั ิการ19

4. อากาศยานราชการในพระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศของไทย
สาหรั บพระราชบัญญัติการเดินอากาศของประเทศไทยนัน้ มีที่มาจากสนธิ สัญญาที่
ประเทศไทยได้ ลงนามให้ สตั ยาบันไว้ และการที่อนุสญ
ั ญาจะมีผลบังคับเป็ นกฎหมายภายในได้
นันจะต้
้
องมีการตรากฎหมายภายในออกมารองรับอีกชัน้ หนึ่ง ซึง่ กรณี ดงั กล่าวนีเ้ ป็ นทฤษฎีทวิ
นิยมคือ การที่จะให้ กฎหมายระหว่างประเทศมีผลบังคับใช้ ภายในประเทศได้ นัน้ จะต้ องมีการ
บัญญัติขึ ้นเป็ นกฎหมายภายในเสียก่อนและศาลภายในประเทศจะพิจารณาพิพากษาคดีก็โดย
“(c)No state aircraft of a contracting State shall flyover the territory of another State or land
thereonwithout authorization by special agreement orotherwise, and in accordance with the terms
thereof…”.
18
ICAO, Annual report of the council 2012, (Montreal, Canada: ICAO, 2013), iv.
19
ประเสริ ฐ ป้อมป้องศึก, อากาศยานรั ฐ (State Aircraft), 9. สืบค้ นจาก http://www.airandspaceclub.com/forum/
index.php?topic=1779.0
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อาศัยบทบัญญัติภายในที่ได้ ตราขึ ้นนันดั
้ งนันข้
้ อตกลงระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นข้ อตกลงทวิ
ภาคีหรื อพหุภาคีที่ประเทศไทยได้ ทาความตกลง ยังจะไม่มีผลเป็ นกฎหมายไทยโดยอัตโนมัติหาก
รากฎหมายภายในมารองรั บ ซึ่ง การตรานี เ้ รี ย กว่ า การอนุ วัติ ก ารกฎหมายให้ เ ป็ น ไปตาม
อนุสญ
ั ญาที่ได้ ทาไว้
4.1 พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ พระพุทธศักราช 2465
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น อากาศ พระพุ ท ธศัก ราช 2465ถื อ เป็ น กฎหมายการ
เดินอากาศของประเทศไทยที่มีการบัญญัติขึ ้น ซึง่ การตรากฎหมายดังกล่าวก็เพื่อให้ เป็ นไปตาม
ความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกฎหมายการเดินอากาศที่ประเทศไทยได้ ไปลงนามให้ สตั ยาบัน
ก็คือ อนุสญ
ั ญาปารี ส ค.ศ.1919ดังนันจึ
้ งจาเป็ นที่ประเทศไทยจะต้ องมีการอนุวตั ิการกฎหมาย
การเดินอากาศ เพื่อให้ สอดคล้ องกับอนุสญ
ั ญาปารี ส ค.ศ. 1919 จึงเป็ นที่มาของพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พระพุทธศักราช 2465
ถึง แม้ พ ระราชบัญ ญัติก ารเดิ น อากาศ พระพุ ท ธศัก ราช 2465 จะอนุวัติ ก ารมาจาก
อนุสญ
ั ญาปารี ส ค.ศ. 1919 แต่กลับไม่ปรากฏว่ามีการบัญญัติถงึ อากาศยานราชการแต่อย่างใด
ซึง่ ในอนุสญ
ั ญาปารี ส ค.ศ.1919 ได้ มีการบัญญัติถึงอากาศยานราชการไว้ ในข้ อ 30คือ อากาศ
ยานทหารอากาศยานที่ใช้ โดยเฉพาะในบริ การราชการ เช่น ไปรษณีย์ ศุลกากร ตารวจให้ ถือเป็ น
อากาศยานราชการ และอากาศยานราชการทัง้ ปวง นอกจากอากาศยานทหาร ศุลกากร และ
ตารวจแล้ ว ย่อมได้ รับการปฏิบตั ิอย่างอากาศยานเอกชน
และข้ อ 31 คืออากาศยานใดก็ตามที่มีผ้ คู วบคุมเป็ นเจ้ าหน้ าที่ทางทหารจะถือว่าเป็ นอากาศยาน
ทหารซึง่ อากาศยานทหารก็ถือเป็ นอากาศยานราชการตามข้ อ 30
เหตุที่ประเทศไทยในขณะนันยั
้ งไม่มีการบัญญัติถึงอากาศยานราชการนัน้ การเดินทาง
การคมนาคมในสมัยนัน้ ยังไม่ทนั สมัยถึงขนาดมีอากาศยานใช้ อย่างแพร่ หลาย อากาศยานของ
ประเทศไทยในยุคแรกก็เป็ นของทางราชการ ใช้ ในกิ จการไปรษณี ย์ และกิ จการทหารและบิ น
สนับสนุนกรณี ฉุกเฉิ นทางการแพทย์ เท่านัน้ ทาให้ การบัญญัติกฎหมายในขณะนัน้ จึงมองข้ าม
เรื่ องการบัญญัติถงึ อากาศยานราชการไป
4.2 พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศพุทธศักราช2480
ต่ อมาได้ มี การยกเลิ กกฎหมายการเดิ นอากาศ ปี พ.ศ. 2465 และประกาศใช้
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พุทธศักราช 2480 ซึง่ มีเหตุผลในการตราเพื่อปรับปรุ งให้ ดีขึ ้น และ
เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามความตกลงระหว่ างประเทศ ซึ่ งรั ฐ บาลสยามเป็ น ภาคี แ ละข้ อบั งคั บ ซึ่ ง
คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศสาหรับการเดินอากาศได้ กาหนดไว้ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั
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อานันทมหิ ดล โดยขณะผู้ส าเร็ จราชการแทนพระองค์ ได้ ตราพระราชบัญญั ติ การเดิ นอากาศ
พุ ท ธศั ก ราช 2480 ขึ น้ ใช้ บั ง คั บ มี ผ ลตั ง้ แต่ 25 ตุ ล าคม พ.ศ. 2481 เป็ นต้ นมา ส าหรั บ
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว เป็ นการแก้ ไขปรั บพระราชบัญญัติ พระพุ ทธศักราช 2465โดยส่วน
ใหญ่ยงั คงอิงมาจากฉบับเดิม ซึง่ ในฉบับที่ปรับปรุ งแก้ ไขนี ้ ยังคงไม่มีการบัญญัติถึงอากาศยาน
ราชการแต่อย่างใด มีเพียงมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พุทธศักราช 2480 ที่
บัญญัติวา่ “พระราชบัญญัตินี ้ นอกจากมาตรา 29 และมาตรา 30 ไม่ให้ ใช้ บงั คับแก่การเดินอากาศ
ในราชการทหาร”20ทังสองมาตราเป็
้
นเรื่ องของความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่บุคคลหรื อทรัพย์ โดยถูก
ทิง้ หรื อตกจากอากาศยาน โดยอากาศยานเอกชนหรื ออากาศยานพาณิ ชย์ ทั่วไปต้ องรั บผิดใน
ความเสียหายที่เกิดขึ ้น แต่หากเกิดจากอากาศยานทหารจะได้ รับยกเว้ นความผิดไม่ต้องรั บผิดใน
ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ น้ เพราะมาตรา 5 บั ญ ญั ติ ใ ห้ อากาศยานทหารไม่ อยู่ ภ ายใต้ บั งคั บ
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พุทธศักราช 2480
เนื่ องจากพระราชบัญญั ติ การเดิ นอากาศ พุ ทธศักราช 2480 แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง มาจาก
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2465 ซึง่ อนุวตั ิการมาจากอนุสัญญาปารี ส ค.ศ.1919 ก็ก็
ยังไม่มีบัญญัติเรื่ องอากาศยานราชการเอาไว้ ซึ่งต้ นร่ างในอนุสัญญามีการบัญญัติไว้ แต่ถึง
อย่างไร กลับมีการบัญญัติยกเว้ นความรับผิดที่เกิดจากของตกหรื อถูกทิ ้งจากอากาศยานทหารที่
ทาให้ เกิดความเสียหายแก่บคุ คลหรื อทรัพย์สินของเอกชนไว้
4.3 พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ พ.ศ.2497
ในปี พ.ศ. 2490 ไทยได้ เข้ าเป็ นภาคีอนุสัญ ญาว่าด้ วยการบิ น พลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ซึง่ ทาขึ ้นที่เมืองชิคาโก เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1944 โดยการมอบสัตยาบันสาส์น ลง
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2490ไว้ แก่รัฐบาลแห่งประเทศสหรั ฐอเมริ กาที่เป็ นผู้รักษาอนุสญ
ั ญาเมื่อ
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2490 มีผลผูกพันประเทศไทยตังแต่
้ วนั ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2490 ประกอบ
20

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2480
มาตรา 29 บัญญัติวา่ “เจ้ าของอากาศยานทุกชนิดต้ องรับผิดสาหรับความเสียหายที่เกิดขึน้ แก่บุคคล หรื อทรัพย์ โดยการ
ที่สิ่งหนึง่ สิ่งใดตกหรือถูกทิ ้งจากอากาศยานขณะอยูใ่ นอากาศ เว้ นแต่พิสจู น์ได้ วา่ การนันได้
้ เกิดขึ ้นเพราะเหตุสดุ วิสยั
มาตรา 30บัญญัติว่า “เจ้ าของอากาศยานทุกชนิดต้ องรับผิดสาหรับความเสียหายที่เกิดขึน้ แก่บุคคล หรื อทรัพย์ โดย
อากาศยานขึ ้นจากหรือลงสูส่ นามบินอนุญาต หรื อสถานที่ซึ่งได้ จดั ไว้ โดยเฉพาะให้ ขึน้ หรื อลง เว้ นแต่พิสจู น์ได้ ว่าการนัน้
ได้ เกิดขึ ้นเพราะ เหตุสดุ วิสยั หรือเพราะความผิดของเจ้ าหน้ าที่แห่งสนามบินหรือแห่งสถานที่นนั ้
เจ้ าของอากาศยานทุกชนิดต้ องรับผิดสาหรับความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่บคุ คล หรือทรัพย์ โดยอากาศยานขึ ้นจาก
หรื อลงสู่สถานที่อื่น นอกจากที่บญ
ั ญัติไว้ ในวรรคก่อนแม้ เพราะเหตุสดุ วิสัย เว้ นแต่ความเสียหายนัน้ เกิดขึน้ เพราะ การ
กระทาโดยเจตนาของบุคคลภายนอกหรือเพราะความผิดของผู้รับความเสียหายนันเอง”.
้

75

วารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์

76

กับการพัฒนาการบิ นพลเรื อนของโลกมีความก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็ ว มีจานวนอากาศยานทัง้
ภายในประเทศและที่เข้ ามาในราชอาณาจักรเยอะมากขึน้ ดังนัน้ จาเป็ นต้ องมีการควบคุมการ
ดาเนิ นการเดินอากาศให้ มีความปลอดภัย รั ดกุมมากยิ่ งขึน้ ดังนัน้ ประเทศไทยได้ อนุวัติการ
กฎหมายการเดิ นอากาศให้ สอดคล้ องกับอนุสัญ ญาชิ คาโกค.ศ.1944 จึงได้ มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 โดยยกเลิก พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.
2480 และพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 บังคับใช้ เมื่อ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2497 เป็ น
ต้ นมาจนถึงปั จจุบนั
ส าหรั บ พระราชบัญ ญัติ ก ารเดิ น อากาศฉบับ ปั จ จุบัน นี ้ ในครั ง้ แรกมีก ารบัญ ญัติถึ ง
อากาศยานที่ไม่ตกอยู่ภายใต้ บงั คับ ไว้ ในมาตรา 5 บัญญัติว่า “พระราชบัญญัตินี ้ไม่ใช้ บงั คับแก่
การเดิ น อากาศในราชการทหาร ราชการต ารวจ และราชการส่ ว นอื่ น ตามที่ ก าหนดไว้
กฎกระทรวง” สาหรับการบัญญัติในครัง้ แรกนี ้ไม่ได้ มีการบัญญัติถงึ อากาศยานราชการแต่อย่าง
ใด และพระราชบัญญัติฉบับนี ้ มีการเปิ ดช่องให้ มีการเพิ่มเติมราชการส่วนอื่นได้ ภายหลัง โดย
ตราเป็ นกฎกระทรวงสาหรับ “ราชการส่วนอื่น” ที่ได้ รับยกเว้ น อย่างไรก็ตามก็ยงั ไม่มีความชัดเจน
เกี่ยวกับสถานะอากาศยานราชการ โดยเกิดปั ญหาว่า อากาศยานราชการส่วนอื่นที่ไม่ได้ บญ
ั ญัติ
ไว้ ในพระราชบัญญัติหรื อกฎกระทรวง จะถือเป็ นอากาศยานราชการด้ วยหรื อไม่
ต่อมามีการแก้ ไขหลายครั ง้ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2553 ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมครั ง้ ที่ 11 (ฉบับที่
12)21 มีการเพิ่มคานิยามความหมายของ “อากาศยานราชการ” ในมาตรา 4 บัญญัติว่า “อากาศ
ยานราชการ หมายความว่า อากาศยานที่ ใช้ ในราชการของส่วนราชการตามที่ กาหนดไว้ ใ น
มาตรา 5” และเมื่อพิ จ ารณา มาตรา 5 บัญ ญัติว่า “พระราชบัญ ญัติ นี ไ้ ม่ใ ช้ บังคับ แก่ ก าร
เดินอากาศใน ราชการทหาร ราชการตารวจ ราชการศุลกากร และราชการอื่นตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง…” ภายหลังมีการเพิ่มราชการศุลกากรเป็ นราชการที่ได้ รับยกเว้ นไม่อยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
ข้ อสังเกต สาหรับพระราชบัญญัติฉบับแก้ ไขใหม่ ซึง่ ในมาตรา 5 เดิมโดยในกฎหมายใช้
คาว่า “ราชการส่วนอื่น” แต่ในมาตรา 5 ใหม่เป็ น “ราชการอื่น” ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึง่

21

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2553, ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 127, ตอนที่ 36ก, (2 มิถนุ ายน
2553), 1.
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ในปั จจุบนั ยังไม่มีกฎกระทรวงตราขึ ้นเพื่อกาหนด “ราชการอื่น” แต่อย่างใด22 ดังนันอากาศยาน
้
ราชการตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 คือ อากาศยานราชการทหาร ราชการ
ตารวจ ราชการศุลกากร
4.4 กฎกระทรวงและความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับอากาศยาน
ราชการและกรณีศึกษาต่ างๆ
4.4.1 กฎกระทรวงเกี่ยวกับอากาศยานราชการ
กฎกระทรวงฉบับแรกออกในปี พ.ศ.2510 ที่กาหนดราชการส่วนอื่นที่ได้ รับ
การยกเว้ นตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 คือราชการกรมศุลกากร
โดยมีเหตุผลในการออกกฎกระทรวงดังนี ้ “เนื่องจากกรมศุลกากรได้ จดั ซื ้อเครื่ องบินเฮลิคอปเตอร์
สาหรั บใช้ ในราชการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนี ศุลกากรแต่ในการใช้ อากาศยาน
ดังกล่าวปฏิบตั ิงาน กรมศุลกากรจะต้ องปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
ซึง่ กาหนดว่าจะนาอากาศยานขึ ้นลงได้ เฉพาะแต่สนามบินที่กฎหมายกาหนดไว้ ตลอดจนการ
เรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มต่ า ง ๆ จะต้ อ งเป็ น ไปตามพระราชบัญ ญั ติ ดัง กล่า วด้ ว ย ท าให้ ก าร
ปฏิบตั ิงานของกรมศุลกากรไม่ได้ ผลเท่าที่ควรจึงจาเป็ นต้ องออกกฎกระทรวงให้ การเดินอากาศ
ในราชการกรมศุลกากรได้ รับการยกเว้ นไม่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. 2497 เช่นเดียวกับการเดินอากาศในราชการทหารและราชการตารวจ”23
กฎกระทรวงฉบับต่อมาออกในปี พ.ศ.2511 กาหนดราชการส่วนอื่นที่ได้ รับ
การยกเว้ นตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 คือราชการกระทรวง
เกษตร โดยมีเหตุผลในการออกกฎกระทรวงดังนี ้ “เนื่องจากกระทรวงเกษตรได้ จัดตังหน่
้ วยบิน
เกษตรขึ น้ โดยมี เ ครื่ อ งบิ น และเฮลิ ค อปเตอร์ ส าหรั บ ใช้ ในการปราบศัต รู พื ช ป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ ทาลายป่ า สารวจป่ า ตรวจตราป้องกันและปราบปรามผู้ฝ่าฝื น
กฎหมายว่ า ด้ ว ยป่ าไม้ แ ละกฎหมายว่ า ด้ ว ยการประมง แต่ ใ นการใช้ อ ากาศยานดัง กล่ า ว
ปฏิบัติงาน กระทรวงเกษตรจะต้ องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่ง
22

เมื่อคาในกฎหมายเปลี่ยนไปจาก “ราชการส่วนอื่น” เป็ น “ราชการอื่น” กฎกระทรวงที่กาหนด “ราชการส่วนอื่น” ยังมีผล
ใช้ บงั คับอยูห่ รือไม่ เพราะเป็ นเรื่ องของลาดับศักดิ์กฎหมาย เพราะเมื่อพระราชบัญญัติที่แก้ ไขใหม่ ใช้ คาว่า “ราชการอื่น”
แต่กฎกระทรวงในเรื่ องเดียวกันใช้ คาว่า “ราชการส่วนอื่น” ตามพระราชบัญญัติฉบับเก่าดังนัน้ เมื่อพระราชบัญญัติมี
ลาดับศักดิ์กฎหมายที่สงู กว่ากฎกระทรวง จะถือว่ากฎกระทรวงมีผลอยูห่ รือไม่
23
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497, ราชกิจจานุเบกษา,
ฉบับพิเศษ,เล่ม 84, ตอนที่ 49, (1 มิถนุ ายน 2510), 1.
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กาหนดว่าจะนาอากาศยานขึ ้นลงได้ เฉพาะแต่ที่สนามบินอนุญาตหรื อที่ขึ ้นลงชัว่ คราวของอากาศ
ยานที่ได้ รับอนุญาตหรื อที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนด ตลอดจนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
จะต้ องเป็ นไปตามพระราชบัญญัติดงั กล่าวด้ วยทาให้ การปฏิบตั ิงานของกระทรวงเกษตรไม่ได้ ผล
เท่าที่ ควร ไม่ทันกับเหตุการณ์ และทิ ศทางของเครื่ องบินและเฮลิคอปเตอร์ ก็ไม่อาจกาหนดได้
แน่นอน จึงจาเป็ นต้ องออกกฎกระทรวงให้ การเดินอากาศในราชการกระทรวงเกษตรฯ ได้ รับการ
ยกเว้ น ไม่อยู่ใ นข่ ายบังคับ ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 เช่ น เดียวกับการ
เดินอากาศในราชการทหาร ราชการตารวจและราชการศุลกากร”24
กฎกระทรวงฉบับต่อมาออกในปี พ.ศ.2547 ยกเลิกกฎกระทรวงทัง้ สอง
ฉบับก่อนหน้ าและนามารวมไว้ ในกฎกระทรวงฉบับเดียว โดยเพิ่มหน่วยงานที่เป็ นราชการส่วนอื่น
คือกรมศุลกากร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
โดยมีเหตุผลในการออกกฎกระทรวงดังนี ้ “โดยที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมมี
ภารกิจต้ องปฏิบตั ิงานในการ ตรวจสอบ และรวบรวมข้ อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
รวมทัง้ การควบคุมดูแล ปราบปรามผู้กระทาความผิด ดังนัน้ เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้ วย
ความรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สมควรก าหนดให้ การใช้ อากาศยานของกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อ มได้ รั บ ยกเว้ น ไม่ อ ยู่ ภ ายใต้ บัง คับ พระราชบัญ ญั ติ ก าร
เดินอากาศ พ.ศ. 2497 นอกจากนี ้ใน ปั จจุบนั ได้ มีการกาหนดให้ ราชการกรมศุลกากร และราช
การณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่อยู่ภายใต้ บงั คับแห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.
2497 ไว้ ใ นกฎกระทรวงฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2510) ออกตามความในพระราชบัญ ญั ติก าร
เดิ น อากาศ พ.ศ. 2497 และกฎกระทรวงฉบับ ที่ 13 (พ.ศ. 2511) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ดังนัน้ เพื่ อกาหนดราชการส่วนอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้
บังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 มาอยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกันจึงจาเป็ นต้ อง
ออกกฎกระทรวงนี ้”25

24

กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497, ราชกิจจานุเบกษา
,เล่ม 85, ตอนที่ 7, (21 มกราคม 2511), 15.
25
กฎกระทรวงกาหนดราชการส่วนอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้ บงั คับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ.2547, ราช
กิจจานุเบกษา,เล่ม 121, ตอนที่ 76ก, (24 ธันวาคม 2547), 22.
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4.1.2 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับอากาศยานราชการ
ในปี พ.ศ. 251026กระทรวงเกษตรจึงขอให้ กระทรวงคมนาคมพิ จารณาออก
กฎกระทรวงกาหนดให้ อากาศยานของกระทรวงเกษตร ได้ รับยกเว้ นไม่ตกอยู่ภายใต้ บงั คับตาม
ความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 แต่กระทรวงคมนาคมเห็นว่า
บทบัญญัติในข้ อ 3(ข) แห่งอนุสญ
ั ญาชิคาโก ค.ศ. 1944 ซึง่ ประเทศไทยเป็ นภาคี ซึง่ อากาศยาน
ราชการมีความหมายเฉพาะอากาศยานที่ใช้ ในบริ การฝ่ ายทหาร ศุลกากร และตารวจเท่านัน้
กระทรวงคมนาคมจึงไม่อยู่ในฐานะที่ จะดาเนิ นการตามคาขอของกระทรวงเกษตรได้ ดังนัน้
กระทรวงเกษตรจึงขอให้ คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตีความอนุสญ
ั ญาชิคาโก ค.ศ. 1944
ว่าอากาศยานของกระทรวงเกษตรจะถือเป็ นอากาศยานราชการ และจะไม่อยู่ภายใต้ บงั คับได้ รับ
ยกเว้ นตามอนุสญ
ั ญาชิ คาโก ค.ศ. 1944 เพี ยงใดหรื อไม่ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎี กาเห็นว่า
อนุสญ
ั ญาชิคาโก ค.ศ.1944 ไม่มีบทนิยามคาว่า “อากาศยานราชการ” แต่มีกาหนดบังคับให้
อากาศยานที่ ใช้ ในบริ การฝ่ ายทหาร ศุลกากร และตารวจจะต้ องถื อเป็ นอากาศยานราชการ
ปรากฏตามข้ อเท็จจริ งว่าเป็ นอากาศยานของกระทรวงเกษตร และกระทรวงเกษตรใช้ ในบริ การ
การเกษตร คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าเป็ นอากาศยานราชการความในอนุสัญญาชิ คาโก
ค.ศ. 1944 ข้ อ 3(ข) ไม่เป็ นอุป สรรคแก่ก ารออกกฎกระทรวง ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎี ก าตัง้
ข้ อสังเกตไว้ ด้วยว่า “อนุสัญญาที่ กล่าวข้ างต้ นได้ จัดทาขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์ เป็ นส่วนสาคัญ
ตามที่ปรากฏในคาปรารภว่า ประเทศภาคีมีความปรารถนาที่จะหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือน
เพื่อประโยชน์แก่สนั ติภาพของโลกนัน้ ทังนี
้ ้ย่อมแสดงให้ เห็นว่าอากาศยานใดที่เป็ น “อากาศยาน
ราชการ” ก็ย่อมตกอยู่ในข่ายแห่งการควบคุมโดยอนุสญ
ั ญาตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวแล้ ว เหตุ
ฉะนัน้ เมื่อได้ คานึงถึงเจตนารมณ์ แห่งอนุสญ
ั ญานี ้ ก็จะพึงเห็นได้ ว่า การตีความว่าอากาศยาน
ของกระทรวงเกษตรเป็ นอากาศยานราชการ ย่อมจะสอดคล้ องตามเจตนารมณ์ ยิ่งกว่าจะเป็ น
การขัดหรื อแย้ งตามความในอนุสญ
ั ญาเสียด้ วยซ ้า”
ในปี พ.ศ. 2526-2527 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรฯ ได้ ทาสัญญาจ้ างเหมาบริ ษัท
ทาการถ่ายภาพทางอากาศในเขตท้ องที่ภาคเหนือรวม 16 จังหวัด โดยใช้ เครื่ องบินและอุปกรณ์
ของบริ ษัทเอง แต่อยู่ในความควบคุมดูแลของคณะกรรมการตรวจการจ้ างหรื อผู้ควบคุมงานของ
กรมพัฒนาที่ดินจนกว่างานจะแล้ วเสร็ จ กรมพัฒนาที่ดินจึงมีหนังสือที่ กษ0802/4616 ลงวันที่
26

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, บันทึกเรื่ อง ขอให้ คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความปั ญหาในอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการ
บินพลเรือนระหว่างประเทศ, เรื่องเสร็จที่ 100/2510, (กรุงเทพฯ: สานักงานฯ, 2510).
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30 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2526 ถึงกรมการบิ นพาณิ ชย์ เพื่อขอยกเว้ นค่าธรรมเนี ยมขึ น้ ลงและ
ค่าธรรมเนี ยมที่ เก็ บอากาศยานตามข้ อ 6(3) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2528) ซึ่ง
กรมการบินพาณิชย์ พิจารณาแล้ วเห็นว่ากรณีนี ้ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะไม่ยกเว้ นค่าธรรมเนียม
ตามข้ อ 6(3) จึงได้ มีหนังสือเลขที่ คค0406/7885 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2526 แจ้ งให้ กรม
พัฒนาที่ดินทราบและเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากบริ ษัทดังกล่าว จากกรณีนี ้จะเห็นได้ ว่ากรณีใด
จะเป็ น กรมการบินพาณิ ชย์ จึงได้ มีหนังสือที่ คค0401/4931 ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2527
หารื อไปยังส านัก งานคณะกรรมการกฤษฎี กาว่าคาว่า “การเดิน อากาศในราชการ” ตาม
ความหมายในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 มีความหมายแค่ไหน
เพี ยงใด ซึ่งทางสานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาได้ ตอบข้ อหารื อว่า บทบัญญัติในมาตรา 5
แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 เป็ นบทบัญญัติที่มีลกั ษณะเป็ นข้ อยกเว้ น จึงต้ อง
ตีความโดยเคร่ งครัด ดังนันเมื
้ ่อปรากฏว่ามีกฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2511) ที่ออกโดยอาศัย
ตามมาตรา 5 ดังกล่าวกาหนดราชการกระทรวงเกษตรฯ เป็ นราชการส่วนอื่น จึงต้ องตีความ
กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวในทางเคร่ งครั ดด้ วยการเดินอากาศที่จะได้ รับยกเว้ นตามมาตรา 5
ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2511) นันจะต้
้
องเป็ นการเดินอากาศเพื่อปฏิบตั ิงาน
ราชการของกระทรวงเกษตรฯ และโดยใช้ อากาศยานของกระทรวงเกษตรเท่านัน้ อากาศยานของ
ทางเอกชนที่ทางราชการว่าจ้ างตามกรณีที่เกิดขึ ้นนันไม่
้ อยู่ในข่ายที่จะได้ รับยกเว้ นตามมาตรา 5
27
ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2511)
4.1.3 กรณีศึกษาต่ างๆ
ในปี พ.ศ. 2523 สานักงานปฏิบตั ิการฝนหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้
มีหนังสือด่วนมากที่ กส0214/1686 ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2523 ขอยกเว้ นค่าธรรมเนียมขึ ้น
ลงและค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน สาหรับอากาศยานที่สานักงานปฏิบตั ิการฝนหลวงได้ จ้าง
เหมาเอกชนให้ ท าการบิ น ฝนหลวง โดยคิด ค่ า จ้ างเหมาเป็ น รายชั่ว โมง นอกนัน้ ส านัก งาน
ปฏิบตั ิการฝนหลวงเป็ นผู้รับผิดชอบ ข้ อเท็จจริ งปรากฏว่า อากาศยานของสานักงานปฏิบตั ิการ
ฝนหลวงไม่เพียงพอจึงต้ องจ้ างเอกชนให้ นาเครื่ องบินมาดาเนินการ โดย วัน เวลา สถานที่ในการ
ทาการบิน รวมทังการโปรยสารเคมี
้
เป็ นหน้ าที่ความรับผิดชอบของสานักงานปฏิบตั ิการฝนหลวง
27

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, บันทึกเรื่ อง หารื อปั ญหาข้ อกฎหมาย (อากาศยานของเอกชนที่ทางราชการกรม
พัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าจ้ างให้ ดาเนินการบินถ่ายภาพทางอากาศจะอยู่ในความหมายของมาตรา 5
แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 หรือไม่), เรื่องเสร็จที่ 483/2527, (กรุงเทพฯ: สานักงานฯ, 2527).
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ทังสิ
้ ้น สานักงานปฏิบตั ิการฝนหลวงจึงขอยกเว้ นค่าธรรมเนียมการขึ ้นลงและค่าธรรมเนียนที่เก็บ
อากาศยาน ซึง่ กรมการบินพาณิชย์พิจารณาแล้ วเห็นว่าเป็ นอากาศยานที่ใช้ ในราชการกระทรวง
เกษตร โดยพิจารณาจาก “ภารกิ จ ” เป็ นสาคัญ ดังข้ อ 3 ของอนุสัญญาชิ คาโก ค.ศ. 1944 ที่
กาหนดว่า “อากาศยานที่ใช้ ในบริ การ” จึงได้ รับการยกเว้ นค่าธรรมเนียม
ในปี พ.ศ. 2527 สานักงานปฏิบตั ิการฝนหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้
ทาสัญ ญาจ้ างบริ ษัท ๆ หนึ่ง ให้ น าอากาศยานท าการบิ น ฝนหลวงในภารกิ จ ของส านัก งาน
ปฏิบตั ิการฝนหลวง สานักปฏิบตั ิการฝนหลวง มีหนังสือที่ กษ.0241/1120 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม
พ.ศ. 2527 ถึงกรมการบินพาณิชย์ยืนยันว่าบริ ษัทดังกล่าว ได้ ส่งมอบเครื่ องบินทังสองล
้
าให้ กบั
สานักงานปฏิบตั ิการฝนหลวง เป็ นภารกิจของสานักงานปฏิบตั ิการฝนหลวง กรมการบินพาณิชย์
พิจารณาแล้ วเห็นว่าเป็ นอากาศยานที่ใช้ ในราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามภารกิจที่
สานักงานฝนหลวงยืนยันจึงไม่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 จึงได้
มีหนังสือที่ คค0401/4549 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2527 แจ้ งให้ กระทรวงเกษตรฯ ทราบ
พร้ อมทังแจ้
้ งถึงการที่ใบสาคัญการจดทะเบียนของอากาศยานทังสองไม่
้
มีผลใช้ ได้ ให้ ทราบด้ วย
ซึง่ ได้ มีอากาศยานทังสองล
้
าไปทาการบินทาฝนหลวง28
เมื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาและกรณีศกึ ษา จะเกิดความขัดแย้ งกัน
ในเรื่ องของสถานะอากาศยานที่ ถูกเช่ามาปฏิ บัติภารกิ จ ของหน่ายงานราชการ ระหว่างกรม
พัฒนาที่ดิน และสานักงานปฏิบตั ิการฝนหลวง ซึง่ สองหน่วยงานนี ้ สังกัดกระทรวงเกษตร แต่มี
ผลที่แตกต่างกันในสถานะของอากาศยานซึง่ เช่าบริ ษัทเอกชนมาทังสองหน่
้
วยงาน ดังนี ้ การนา
หลักภารกิจมาใช้ ในการกาหนด สถานะของอากาศยานจึงเป็ นสิ่งสาคัญที่จะสร้ างความชัดเจน
อย่างยิ่ง

5. บทสรุ ปและข้ อเสนอและ
สาหรับอากาศยานราชการตามกฎหมายการเดินอากาศของประเทศไทยนัน้ ในปั จจุบนั
แม้ จะมีการบัญญัตินิยาม “อากาศยานราชการ”ขึน้ มาแล้ วก็ตาม แต่ก็ยังจะต้ องพิ จารณาถึง
อากาศยานราชการอื่นที่กาหนดโดยกฎกระทรวง หรื ออากาศยานราชการอื่นที่ไม่ได้ กาหนดใน
28

สมชาย พิพุธวัฒน์ , กฎหมายการเดินอากาศ, ปรับปรุ งครัง้ ที่ 2, (กรุ งเทพฯ: ม.ป.พ.,2554),26-27 หรื อ สืบค้ นจาก
http://www.airports.go.th/th/gov_law/83/359.html
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กฎกระทรวงว่าจะมีสถานะอย่างไรจะถือเป็ นอากาศยานราชการหรื อไม่ ก็ยงั จะต้ องพิจารณากัน
ต่อไปในอนาคต และเมื่อพิ จารณาจากอนุสัญญาชิ คาโก ค.ศ.1944 ก็มีการตีความถึง “หลัก
ภารกิ จ ” ถึง แม้ จ ะเป็ นการบัญ ญัติอย่ างกว้ างสาหรั บ หลัก ภารกิ จ เพื่ อความชัดเจนอาจมี
การศึก ษาถึ ง อากาศยานราชการในประเทศต่ างๆ ที่ เป็ น ภาคี ส มาชิ ก ในอนุ สัญ ญาชิ คาโก
ค.ศ.1944 ว่ามีการบัญญัติถงึ สถานะของอากาศยานราชการอย่างไร และอากาศยานใดจะถือว่า
เป็ นอากาศยานราชการบ้ าง เพื่ อเป็ น แนวทางในการก าหนดสถานะของอากาศยานที่ ใช้ ใ น
ราชการอื่นที่ไม่ได้ กาหนดในกฎกระทรวงหรื อพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ต่อไป
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หลักเกณฑ์ การนาเสนอบทความเพื่อตีพมิ พ์ ลงวารสาร
สานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ จดั ทาวารสารวารสารนิติ รัฐกิจ
และสั ง คมศาสตร์ ส านั ก วิ ช านิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งรายขึ น้ เพื่ อ ให้ เป็ น
วารสารวิชาการโดยเปิ ดโอกาสให้ นกั วิชาการ นักวิจยั นักนิติศาสตร์ และผู้สนใจทัว่ ไปทังภายใน
้
และภายนอกมหาวิทยาลัย มีโอกาสได้ เผยแพร่ ผลงานวิชาการในรู ปของบทความวิชาการและ
บทความวิจยั เพื่อเป็ นการส่งเสริ มและสนับสนุนให้ เกิดการเผยแพร่ ความรู้ ทางวิชาการในสาขา
นิติศาสตร์ รั ฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ให้ กว้ างขวางมากยิ่งขึน้ จัดตีพิมพ์เผยแพร่ ส่สู าธารณชน
ผู้สนใจทัว่ ไป พร้ อมทังต้
้ องการยกระดับให้ เป็ นวารสารระดับชาติและนานาชาติ

ขอบเขต
วารสารวารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์ สานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชี ย งราย รั บพิ จ ารณาบทความวิ ช าการ บทความวิ จัย ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย
ขอบเขตเนื อ้ หาทางวิชาการของวารสารจะครอบคลุมเนื อ้ หา เกี่ ย วกับกฎหมายการเมืองการ
ปกครองและสังคมทัว่ ไป เป็ นต้ น

กาหนดการตีพมิ พ์
วารสารวารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์ สานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายเป็ นวารสารวิชาการซึ่งตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจยั จากบุคคลทังภายใน
้
และภายนอกมหาวิทยาลัย จัดพิมพ์รายปี ปี ละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถนุ ายน

ให้ สง่ บทความเพื่อพิจารณาภายในเดือน
กุมภาพันธ์

ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม

ให้ สง่ บทความเพื่อพิจารณาภายในเดือน
สิงหาคม
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การส่ งแบบเสนอบทความเพื่อตีพมิ พ์
กองบรรณาธิการวารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์ สานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ตาบลบ้ านดู่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 053-776137
หรื อ email :niticru@gmail.com หรื อ
และ ผู้ส่งบทความทาการโทรยืนยันการส่งบทความกับผู้ประสานงาน (คุณปฐมพงษ์
เมืองขาว) เบอร์ โทร 053-776137 เพื่อยืนยันการส่งบทความหากผู้ประสานงานได้ รับบทความ
จะทาการส่งอีเมล์ตอบกลับแก่ผ้ สู ง่ บทความเพื่อยืนยันว่าได้ รับบทความแล้ ว

แนวปฏิบัตกิ ารนาเสนอบทความ
เพื่อให้ การดาเนินงานของโครงการจัดทาวารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์ สานักวิชา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย ทางสานักวิชานิติศาสตร์
จึงได้ จดั ทาแนวปฏิบตั ิการนาเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสานักวิชานิติศาสตร์ ดังนี ้
1) บทความวิชาการ
ดาวน์โหลดTemplate ตัวอย่างบทความวิชาการ
http://law.crru.ac.th/law-journal/template-for-article.docx
2) บทความวิจยั
ดาวน์โหลดTemplate ตัวอย่างบทความวิจยั
http://law.crru.ac.th/law-journal/template-for-research.docx
หากกองบรรณาธิ ก ารตรวจพบข้ อ ผิ ดพลาด หรื อ ความไม่ ส มบู ร ณ์ ใ นรู ป แบบของ
บทความ บทความนันจะถู
้
กส่งกลับไปยังผู้เขียน เพื่อทาการแก้ ไขบทความ ในกรณีที่จัดเตรี ยม
ถูกต้ องตามระเบียบการตีพิมพ์ และมีความสมบูรณ์ ของรู ปแบบจะถูกส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาที่เกี่ยวข้ องเพื่อพิจารณาคุณค่าและความสมบูรณ์ของเนื ้อหาบทความดังกล่าวต่อไป
ประเภทของบทความ บทความที่จะได้ รับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารเป็ นบทความที่มี
ลักษณะเกี่ยวกับกฎหมาย รัฐกิจ การเมืองการปกครอง และสังคมศาสตร์ โดยแบ่งออกได้ เป็ น 2
ประเภท ดังนี ้
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1. บทความทางวิชาการโดยทัว่ ไป เป็ นบทความทางวิชาการที่นาเสนอเนื ้อหาสาระทาง
วิชาการที่ผ่านการวิเคราะห์และประมวลจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ประกอบด้ วย ความนา เนื ้อเรื่ อง
ซึง่ แบ่งเป็ นประเด็นหลัก ประเด็นรอง ประเด็นย่อย และบทสรุ ป จานวนไม่เกิน 20 หน้ า
2. บทความวิจยั เป็ นบทความที่เกิดจากการวิจยั ของผู้เขียนหรื อสมาชิกร่ วมในงานวิจยั
นัน้ ประกอบด้ วย ความเป็ น มาและความส าคัญ ของปั ญ หา วัต ถุ ป ระสงค์ สมมุติฐ านของ
งานวิจัย ขอบเขตที่ ครอบคลุมในการวิจัย ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ ย วข้ อ ง วิ ธี ด าเนิ น การวิ จัย (ประกอบด้ วยข้ อมูล ประชากร กลุ่ม ตัวอย่ าง การสุ่ม ตัวอย่ า ง
เครื่ องมือการวิจัย และเก็ บรวบรวมข้ อมูลการวิเคราะห์ ข้อมูล) ผลการวิจัย (สรุ ปผลการวิจัย
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ) จานวนไม่เกิน 25 หน้ า
บทความที่จะได้ รับการตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์ ที่ใดมาก่อน และต้ องไม่อยู่ในระหว่าง
การเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น
บทความที่ จ ะได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ต้ อ งผ่ า นการกลั่น กรองและประเมิ น คุ ณ ภาพจาก
ผู้ท รงคุณ วุฒิ ต ามขัน้ ตอนที่ ก องบรรณาธิ ก ารวารสารนิ ติ รั ฐ กิ จและสังคมศาสตร์ ส านัก วิ ช า
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกาหนดไว้
บทความที่ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ ประเมินบทความแล้ วหากไม่
สามารถตีพิมพ์ได้ ทนั ในฉบับปั จจุบนั แล้ ว กองบรรณาธิการจะนาบทความตีพิมพ์ในฉบับต่อไป
โดยพิจารณาตามลาดับของการส่งบทความ

การพิจารณาบทความ
กองบรรณาธิการจะทาหน้ าที่พิจารณากลัน่ กรองบทความ และจะแจ้ งผลการพิจารณา
ให้ ผ้ สู ง่ บทความทราบภายใน 1 เดือน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับบทความ ทังนี
้ ้ กองบรรณาธิการจะทา
หน้ าที่ประสานงานกับผู้สง่ บทความในทุกขันตอน
้
กองบรรณาธิ ก ารจะด าเนิ น การจัด รู ป แบบของบทความให้ เ ป็ น ระบบเดี ย วกัน ทุ ก
บทความ ก่อนนาเสนอให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ (Peer review) พิจารณา จากนัน้ จึงส่งบทความที่ได้ รับ
การพิจารณาเบื ้องต้ นให้ กบั ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จานวน 2 ท่าน เป็ นผู้พิจารณาให้ ความ
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เห็นชอบในการตีพิมพ์เผยแพร่ บทความ โดยใช้ เวลาพิจารณาแต่ละบทความไม่เกิน 1 เดือน ผล
การพิจารณาของผู้ทรงคุณดังกล่าวถือเป็ นสิ ้นสุด จากนัน้ จึงส่งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ ผ้ ูส่งบทความทราบผล หากมีการแก้ ไขหรื อปรั บปรุ ง ให้ ผ้ ูส่งบทความแก้ ไขและนาส่งกอง
บรรณาธิการภายในระยะเวลา 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับผลการพิจารณา
กองบรรณาธิ การจะนาบทความที่ผ่านการพิจารณาและแก้ ไขแล้ วเข้ าสู่กระบวนการ
เรี ยบเรี ยงพิมพ์ และการตีพิมพ์ โดยใช้ ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 1 – 2 เดือน
ผู้ส่ ง บทความจะได้ รั บ “วารสารนิ ติ รั ฐ กิ จ และสังคมศาสตร์ ส านัก วิ ช านิ ติศ าสตร์
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ เชี ย งราย” จ านวน 2 เล่ม เป็ น การตอบแทนภายใน 1 เดือน นับ ตัง้ แต่
วารสาร ได้ รับการเผยแพร่
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รู ปแบบการตีพมิ พ์ วารสารนิติ รั ฐกิจและสังคมศาสตร์ สานักวิชานิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1. รู ปแบบการเขียนบทความแบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
1.1 บทความทางวิชาการควรมีความยาวระหว่าง 10 – 20 หน้ า
1.2 บทความวิจัย

ควรมีความยาวระหว่าง 15 – 25 หน้ า

กระดาษที่ใช้ พิมพ์ให้ ใช้ กระดาษปอนด์ไม่มีบรรทัดชนิด 80 แกรม ขนาด B5โดยให้ พิมพ์
เพียงหน้ าเดียว ใช้ ตวั อักษรสีดา ตัวอักษรใช้ Cordia New ขนาดตัวอักษร 15 พอยด์ ยกเว้ น ชื่อ
เรื่ องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รู ปแบบตัวอักษรที่ใช้ Cordia New ขนาดตัวอักษร 18 พอยด์
ระยะขอบส่วนบนหัวกระดาษ เว้ นว่างขนาด 2.50 ซม. ระยะขอบซ้ ายมือ เว้ นว่างขนาด 2.75 ซม.
ระยะขอบขวามือและส่วนท้ ายของกระดาษ เว้ นว่างขนาด 2.0 ซม. และการพิมพ์คาในบทความ
ไม่ควรตัดคา
ประกอบด้ วยการเรี ยงหัวข้ อดังต่ อไปนี ้
ส่ วนที่ 1: รายละเอียดเบือ้ งต้ นของบทความ ประกอบด้ วย
1. ชื่อเรื่ องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผู้แต่งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรณีมีผ้ ูแต่งหลายคน ชื่อผู้แต่งคนแรกจะถือ
เป็ นชื่อหลัก และเป็ นชื่อสาหรับติดต่อกับกองบรรณาธิการ
3. ชื่อสังกัดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทย (สรุ ปเฉพาะใจความสาคัญเท่านัน)
้
5. คาสาคัญ (Keywords) ภาษาไทย
6. บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาอังกฤษ (สรุ ปเฉพาะใจความสาคัญเท่านัน)
้
7. คาสาคัญ (Keywords) ภาษาอังกฤษ
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ส่ วนที่ 2: ส่ วนเนือ้ หา
บทความวิชาการ : ประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ
1. บทนา

2. เนื ้อหา

3. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ

บทความวิจัย: ประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ
1. บทนา ประกอบด้ วย ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา วัตถุประสงค์ ทฤษฎี
และสมมติฐานการวิจยั (ถ้ามี ) ขอบเขตการวิจยั วิธีดาเนินการวิจยั ประโยชน์ที่จะได้ รับ
2. ผลการวิจยั (ส่วนเนื ้อหางานวิจยั ) เป็ นการนาเสนอส่วนการศึกษาวิเคราะห์งานวิจยั
รวมทังส่
้ วนของการทบทวนวรรณกรรม(ถ้ามี )
3. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
การกาหนดหัวข้ อการเขียนบทความวิชาการ/วิจัย ให้ กาหนดหัวข้ อใหญ่เป็ นลาดับ
ไป คือ 1…2…3…4… ในกรณีมีหวั ข้ อย่อยให้ เรี ยงหัวข้ อย่อยได้ อีกเพียง 2 ระดับ คือ1. (หัวข้ อ
ใหญ่) 1.1 (หัวข้ อย่อยระดับที่ 1) 1.1.1 (หัวข้ อย่อยระดับที่ 2)
ส่ วนที่ 3: ส่ วนอ้ างอิง
การอ้ างอิงให้ ใช้ เชิงอรรถแทรกในเนื ้อหา และให้ มี เอกสารอ้ างอิงซึง่ นามาจากเชิงอรรถ
ในตอนท้ ายของบทความ (เลื อ กเฉพาะรายการที ่ อ้ า งอิ ง ส าคัญ เท่ า นั้น ไม่ ค วรเกิ น 2
หน้ากระดาษ) โดยรู ปแบบการอ้ างอิงให้ เป็ นไปตามรู ปแบบการตีพิมพ์ วารสารนิ ติ รั ฐกิจและ
สังคมศาสตร์ สานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2. รายละเอียดส่ วนประกอบของบทความทางวิชาการ/วิจัย
2.1 รายละเอียดเบือ้ งต้ น
2.1.1 ชื่อเรื่ องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Title) ควรกะทัดรั ด ไม่ยาวเกินไป
ต้ นฉบับภาษาไทยให้ พิมพ์ชื่อเรื่ องภาษาไทยก่อนแล้ วตามด้ วยภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษให้ใช้
คาขึ้นต้นอักษรตัวใหญ่ตามด้วยอักษรตัวเล็ก ยกเว้นคาบุพบท/คาเชื ่อมให้ขึ้นต้นด้วยตัวเล็ก เช่น
Human Rights in Court of Justice
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2.1.2 ชื่อผู้เขียนทุกคน (Authors) ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษให้ ระบุชื่อเต็ม –
นามสกุ ล เต็ม ของผู้เ ขี ย น (โดยไม่ ต้องมี ค าน าหน้าชื ่ อ ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ กรณี ชื่ อ ที ่ เ ป็ นภาษาอัง กฤษให้ ขึ้ น ต้ น ด้ ว ยตัว อัก ษรตัว ใหญ่ เช่ น
(Patompong Muangkhaw)
2.1.3 ชื่อสังกัดของผู้เขียน ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ ประกอบด้ วย สถานที่
ทางานและที่ อยู่ของสถานที่ ท างาน หรื อที่ อยู่ตามระเบี ยน (กรณี ไม่ได้ ท างาน), ชื่ อจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
2.1.4 บทคัดย่อ (Abstract) ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ ความยาวไม่ควรเกิน
อย่างละ 10 บรรทัด หรื อไม่เกิน 350 คา (บทคัดย่อที เ่ ขี ยนควรเป็ นแบบ Indicative Abstract คือ
สัน้ และตรงประเด็น และให้สาระสาคัญเท่านัน้ ไม่ควรเขี ยนแบบ Informative Abstract ตาม
แบบที เ่ ขี ยนในวิ ทยานิ พนธ์ หรื อรายงานการวิ จยั ฉบับสมบูรณ์ )
2.1.5 คาสาคัญ (Keywords) ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ กาหนดคาสาคัญที่
เหมาะสมสาหรั บการนาไปใช้ ทาคาค้ นในระบบฐานข้ อมูล ซึ่งเป็ นคาที่คิดว่าผู้ที่สืบค้ นจะใช้ ใน
การค้ นหา โดยให้ ระบุทงค
ั ้ าภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละไม่เกิน 5 คา
2.2 ส่ วนเนือ้ หา
2.2.1 บทความทางวิชาการ ประกอบด้ วย บทนา เนื ้อหา ซึง่ แบ่งเป็ นประเด็นหลัก
ประเด็นรอง ประเด็นย่อย บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
2.2.2 บทความวิจยั ประกอบด้ วย
ส่วนนา ได้ แก่ ชื่อเรื่ องงานวิจยั ชื่อผู้วิจยั และคณะตลอดจนรายละเอียดของ
ผู้วิจยั และบทคัดย่อทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ
ส่วนเนื อ้ หา ได้ แก่ ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา วัตถุประสงค์
สมมติ ฐ านของงานวิ จัย (ถ้ามี ) ขอบเขตที่ ครอบคลุมในการวิ จัย ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รั บ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง วิธีดาเนินการวิจยั (ประกอบด้วยข้อมูลประชากร กลุ่มตัวอย่าง
การสุ่มตัวอย่าง เครื ่องมื อการวิ จยั เก็บรวบรวมข้อมูล และการวิ เคราะห์ ข้อมูล) ผลการวิจยั (สรุป
ผลการวิ จยั อภิ ปลายผลและข้อเสนอแนะ)
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2.3 ส่ วนอ้ างอิง
ส่วนประกอบท้ ายเรื่ องหรื อส่วนอ้ างอิง ได้ แก่ เอกสารอ้ างอิง/เอกสารอ้ างอิง และ
ภาคผนวก ต้ องมีการอ้ างอิงในเนื ้อหา และมีเอกสารอ้ างอิงท้ ายเรื่ อง ข้ อความที่นามาอ้ างอิงอาจ
เป็ นการเขียนหรื อคัดข้ อความที่อ้างอิง หรื อการเขียนโดยเรี ยบเรี ยง หรื อประมวลใหม่ รายการ
อ้ างอิงในเนื ้อหาทุกรายการต้ องอยู่ในเอกสารอ้ างอิงท้ ายเรื่ องด้ วย

รู ปแบบการเขียนบทความวิชาการ/วิจัย
สามารถดาว์นโหลดได้ จาก http://law.crru.ac.th หัวข้ อวารสาร
3. หลักเกณฑ์ การพิมพ์ ส่วนประกอบของบทความ
3.1 กระดาษที่ใช้ พิมพ์ กระดาษที่ใช้ พิมพ์ให้ ใช้ กระดาษปอนด์ไม่มีบรรทัดชนิด 80
แกรม ขนาด B5โดยให้ พิมพ์เพียงหน้ าเดียว ใช้ ตวั อักษรสีดา
3.2 รู ปแบบและขนาดตัวอักษร ตัวอักษรใช้ Cordia New ขนาดตัวอักษร 15 พอยด์
ยกเว้ น ชื่อเรื่ องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รู ปแบบตัวอักษรที่ใช้ Cordir New ขนาดตัวอักษร
18 พอยด์
3.3 การตัง้ ค่ าหน้ ากระดาษ ระยะขอบส่วนบนหัวกระดาษ เว้ นว่างขนาด 2.50 ซม.
ระยะขอบซ้ ายมือ เว้ นว่างขนาด 2.75 ซม. ระยะขอบขวามือและส่วนท้ ายของกระดาษ เว้ นว่าง
ขนาด 2.0 ซม. และการพิมพ์คาในบทความไม่ควรตัดคา
3.4 จานวนหน้ าของการเขียนบทความ หากเป็ นบทความทางวิชาการ ควรเขียน
ระหว่าง 10 – 20หน้ า กรณีที่เป็ นบทความวิจยั ควรเขียนระหว่าง 15 - 25 หน้ า
3.5 การขึน้ หน้ าใหม่
3.5.1 ถ้ าพิมพ์มาถึงบรรทัดสุดท้ ายของหน้ ากระดาษ (โดยเว้นขอบล่างประมาณ 2
ซม.) และจะต้ องขึ ้นหน้ าใหม่ แต่มีข้อความเหลืออีกเพียงบรรทัดเดียวก็จะจบย่อหน้ าเดิมให้ พิมพ์
ต่อไปหน้ าเดิมจนจบย่อหน้ านัน้ แล้ วจึงขึน้ ย่อหน้ าใหม่ในหน้ าถัดไป โดยย่อเข้ ามาประมาณ 1
ซม.
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3.5.2 ถ้ าต้ องการขึน้ ย่อหน้ าใหม่ แต่มีเนื ้อที่เหลือให้ พิมพ์ไ ด้ อีกเพียงบรรทัดเดียว
ในหน้ านัน้ ให้ ยกย่อหน้ านันไปตั
้ งพิ
้ มพ์ในหน้ าถัดไป
3.6 ตัวเลข ให้ ใช้ ตวั เลขอารบิคอย่างเดียวโดยตลอด
3.7 ลาดับหน้ า ให้ พิมพ์ตวั เลขโดยใส่เลขหน้ ากากับทุกหน้ า ตรงขอบล่างขวา และห่างจาก
ขอบขวา 2 ซม.
3.8 ตาราง และภาพ ตารางทุกตารางต้ องมีเลขกากับเพื่อให้ การอ้ างถึงได้ ง่าย โดย
ลาดับเลขตารางต่อกันไป เช่น ตาราง 1 ตาราง 2 ตาราง 3 เรี ยงกันไป จัดพิมพ์ตรงกลางห่างจาก
ขอบซ้ ายและขอบขวากระดาษเท่ากัน ในบรรทัดต่อมาให้ พิมพ์ชื่อตาราง หากมี การอ้ างอิงตาราง
ใด ก็ ใ ห้ อ้ า งถึ ง เลขก ากับ ตารางนัน้ ด้ วยทุ ก ครั ง้ ส่ วนภาพประกอบต่ า ง ๆ ให้ ใ ช้ แ นวปฏิ บัติ
เช่นเดียวกับเรื่ องตารางที่กล่าวมาแล้ ว เช่น ภาพ 1 ภาพ 3 โดยถ้ าเป็ นภาพถ่ายควรใช้ ภาพขาวดา
3.9 การลาดับหัวข้ อให้ ทาดังนี ้
3.9.1 การลาดับหัวข้ อกรณี มีเลขกากับให้ ใช้ ร ะบบตัวเลข โดยใส่มหัพภาคหลัง
ตัวเลข
3.9.2 การจัดวางหัวข้ อให้ เป็ นไปตามระดับความสาคัญของหัวข้ อดังนี ้
(เครื่ องหมาย  แทนการเว้ น 1 ช่วงตัวอักษร)
1. หัวข้ อใหญ่
1.1 หัวข้ อรอง....................................................................................................................
1.1.1 หัวข้ อย่อย........................................................................................................
1) ....................................................................................................................................
2) ....................................................................................................................................
ตัวอย่ างเช่ น
1. วิธีดาเนินการวิจัย
1.1 รู ปแบบการทาวิจยั
1.1.1 วิจยั เอกสาร มีดงั นี ้
1) แหล่งข้ อมูลปฐมภูมิ
2) แหล่งข้ อมูลทุติยภูมิ
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4. การอ้ างอิงและเอกสารอ้ างอิงสาหรั บบทความ
4.1 การอ้ างอิง
การอ้ างอิง คือ การระบุแหล่งที่มาของข้ อความในตัวเรื่ องทังหมดที
้
่ยกมาโดยตรง หรื อ
ประมวลความคิดมา โดยให้ อ้างอิงแบบเชิงอรรถเท่ านั้น
การอ้ า งอิ ง แบบเชิ ง อรรถ คื อ การอ้ า งอิ ง ที่ ร ะบุ ที่ ม าของข้ อความในตัว เรื่ อ ง และ
นอกจากนี ย้ ังใช้ เ ชิ งอรรถโยง เป็ น การโยงให้ ผ้ ูอ่า นได้ ดูร ายละเอีย ดเพิ่ ม เติมในหน้ า อื่น ของ
บทความ โดยการเขี ย นหรื อ พิ มพ์ ไ ว้ ส่ว นล่า งของกระดาษซึ่งต้ อ งการโยงข้ อความนัน้ ๆ ซึ่ง
หลักการเขียนเชิงอรรถมีดงั นี ้
1) รู ปแบบตัวอักษรที่ใช้ Cordia New ขนาด 12 พอยด์
2) การพิมพ์ เชิงอรรถ ให้ พิมพ์เชิงอรรถไว้ ส่วนของแต่ละหน้ าที่อ้างอิงถึง และให้ แยก
จากเนือ้ เรื่ องโดยขีดเส้ นคัน่ ขวางจากขอบซ้ ายของกระดาษยาวประมาณ 20 ตัวพิมพ์ โดยให้
บรรทัดสุดท้ ายของข้ อความในเชิงอรรถอยู่ห่างจากขอบกระดาษด้ านล่าง 2 ซม.
3) การพิมพ์เชิงอรรถให้ พิมพ์ชิดขอบซ้ าย รายการใดยาวเกิน 1 บรรทัด บรรทัดต่อมาให้
พิมพ์ขอบชิดแนวด้ านซ้ ายมือทุกบรรทัดจนจบรายการนัน้
4) การเรี ย งล าดับ เลขของเชิ งอรรถ ให้ เ ริ่ มเชิ งอรรถแรกของบทความด้ วยเลข 1
ต่อเนื่องกันไป โดยให้ ยกระดับสูงเหนือตัวอักษรตัวแรกของข้ อความในส่วนเชิงอรรถ กรณีในหน้ า
นัน้ ๆ มีเชิงอรรถขยายความ หรื อเชิงอรรถโยงมากกว่า 1 รายการ(แต่ต้องไม่เกิน 5 รายการ)
เชิงอรรถในหน้ าใด ต้ องจบในหน้ านัน้ ไม่ให้ พิมพ์ในหน้ าถัดไป
5) การเขียนเชิงอรรถ เมื่ออ้ างถึงเอกสารซ ้า หากไม่ มีเอกสารอื่นมาคั่น ให้ ใช้ คาว่า
เรื่ องเดียวกัน สาหรับภาษาอังกฤษใช้ คาว่า lbid ถ้ าอ้ างอิงเอกสารเรื่ องเดียวกัน แต่ต่างหน้ ากัน
ให้ ลงเลขหน้ ากากับด้ วย เช่น เรื่ องเดียวกัน, 13. หรื อ lbid, 13.
การอ้ างถึงเอกสารเดียวกันซ ้าอีก ถ้ าอ้ างถึงเอกสารเดียวกันซ ้ากันอีกโดย มีเอกสารอื่น
มาคั่ น ให้ ลงรายการอย่างย่อ คือ ชื่อผู้ แต่ ง ชื่อเรื่ อง และเลขหน้ า ส่วนรายการที่เกี่ ยวกับ
สถานที่พิมพ์ สานักพิมพ์ ปี ที่พิมพ์ ให้ ตดั ออก เช่น ทศพร มูลรัตน์. กฎหมายมหาชน, 19.
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6) การเขียนเชิงอรรถ, บทความประเภทต่าง ๆ และบทวิจารณ์ หนังสือ ให้ ดรู ู ปแบบและ
ตัวอย่างดังต่อไปนี ้(เครื่ องหมาย  แทนการเว้ น 1 ช่วงตัวอักษร)
6.1) หนังสือมีรูปแบบดังนี ้
ผู้แ ต่ ง ,(ปี ที่ พิ มพ์ ) ,ชื่ อเรื่ อง,ชื่ อชุ ด(ถ้ ามี ),ครั ง้ ที่ พิ มพ์ (ถ้ า พิ ม พ์ มากกว่ าหนึ่ งครั ง้ ),
(สถานที่พิมพ์:สานักพิมพ์หรื อโรงพิมพ์),หน้ าที่อ้างถึง.
6.2) บทความจากวารสารและหนังสือพิมพ์ มีรูปแบบดังนี ้
ชื่อผู้เขียนชื่ อสกุลผู้เขียน,(เดือน ปี ),”ชื่ อบทความ,”ชื่อวารสาร,ปี ที่(ฉบับที่ ) ,
หน้ า.
บทความจากหนังสือพิมพ์ ก็ลงรายการคล้ ายกัน เพียงแต่ไม่ลงเล่มที่หรื อปี ที่ และเพิ่ม
วันที่ในส่วนที่เป็ นเดือนปี
6.3) วิทยานิพนธ์ มีรูปแบบดังนี ้
ชื่อผู้เขียนชื่อสกุลผู้เขียน,(ปี พิมพ์),”ชื่อวิทยานิพนธ์,” (ระดับของวิทยานิพนธ์ คณะ
มหาวิทยาลัย),หน้ า.
6.4) กฎหมาย มีรูปแบบดังนี ้
“ชื่อกฎหมาย,”(ปี ,วัน,เดือน),ราชกิจจานุเบกษา,เล่มตอนที่,หน้ า.
กรณีท่ มี ีการย่ อตัวบทกฎหมายให้ ใช้
เครื่ องหมายคาพูด เปิ ด-ปิ ด ในบทบัญญัติ และถ้ าไม่ได้ เอาข้ อความมาทังหมดให้
้
ใช้ “..”
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6.5) เอกสารที่ไม่ ได้ ตีพมิ พ์ มีรูปแบบดังนี ้
ลงรายการเหมือ น หนั ง สื อ และระบุลัก ษณะของเอกสารนัน้ ๆ เช่ น อัด
สาเนา หรื อ Mimeographed สาหรับเอกสารภาษาอังกฤษไว้ ในวงเล็บสุดท้ ายของรายการ
ผู้แ ต่ ง ,(ปี ที่ พิ มพ์ ) ,ชื่ อเรื่ อง,ชื่ อชุ ด(ถ้ ามี ),ครั ง้ ที่ พิ มพ์ (ถ้ า พิ ม พ์ มากกว่ าหนึ่ งครั ง้ ),
(สถานที่พิมพ์:สานักพิมพ์หรื อโรงพิมพ์),หน้ าที่อ้างถึง.(อัดสาเนา)
6.6) การอ้ างคาพิพากษาฎีกา มีรูปแบบดังนี ้
ให้ ใส่เลขที่ พร้ อมทังยกตั
้ วย่อของผู้ที่จดั ทา เช่น คาพิพากษาฎีกา 5616/2539 (เนติ.), 1296 คา
พิพากษาฎีกาที่ 4323/2538 (ส่งเสริ ม.), 12.
6.7) บทความจากหนังสือรวบรวมบทความ มีรูปแบบดังนี ้
ชื่อผู้เขียนชื่อสกุลของผู้เขียน,(ปี ที่พิมพ์),”ชื่อบทความ,”ในชื่อเรื่ อง,รวบรวมโดย
,ชื่อชุด,(ถ้ ามี)ครัง้ ที่พิมพ์,(กรณีที่พิมพ์มากกว่า 1 ครัง้ /จานวนเล่ม (กรณีมีหลายเล่ม
จบ) (สถานที่พิมพ์),เล่มที่:กรณีมีหลายเล่มจบ),หน้ าหรื อจานวนหน้ าที่อ้างถึง.
6.8) บทความในสารานุกรม มีรูปแบบดังนี ้
ชื่อผู้เขี ยนชื่อสกุลผู้เขียน,(ปี พิมพ์ ),”ชื่ อบทความ,”ชื่อสารานุ กรมหน้ าแรกของ
บทความ,เล่มที่ของสารานุกรม,หน้ าในบทความหน้ าที่ต้องการอ้ างอิง(ถ้ ามี)
6.9) บทวิจารณ์ หนังสือ มีรูปแบบดังนี ้
ชื่อผู้เขียนชื่อสกุลผู้เขียน,(เดือน ปี พิมพ์),วิจารย์เรื่ อง ชื่อหนังสือที่วิจารณ์ ,โดยผู้
แต่งหนังสือที่วิจารณ์ ,เล่มที่ของวารสาร,ชื่อวารสาร,หน้ าแรกของบทวิจารย์,หน้ าใน
บทวิจารณ์โดยเฉพาะที่ต้องการอ้ าง(ถ้ ามี).
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6.10) สัมภาษณ์ มีรูปแบบดังนี ้
ชื่อผู้ให้ สมั ภาษณ์,ตาแหน่ง(ถ้ ามี),วันเดือนปี สถานที่.
6.11) อินเตอร์ เน็ต มีรูปแบบดังนี ้
ชื่อผู้แต่ง,(ปี ที่พิมพ์) ,ชื่อเรื่ อง,สืบค้ นเมื่อวันที่เดือนปี ,จากแหล่งที่อยู่ไฟล์
(URL)
4.2 เอกสารอ้ างอิง
เอกสารอ้ างอิง หมายถึง รายการทรัพยากรสารนิเทศทังหมดที
้
่ผ้ เู ขียนได้ ใช้ ประกอบใน
การเรี ยบเรี ยง เอกสารอ้ างอิง จะปรากฏอยู่ท้ายสุดของบทความ โดยนามาจัดเรี ยงตามลาดับ
อัก ษร และสระ โดยให้ เรี ย งล าดับ ภาษาไทยก่ อนภาษาอังกฤษ เมื่อขึน้ บรรทัดใหม่ใ ห้ วรรค
จานวน 8 วรรค หรื อ 1.5 ซม. และเขียนอย่างถูกต้ องตามหลักเกณฑ์
5. การเรี ยงลาดับเอกสารอ้ างอิง
ในการพิมพ์เอกสารอ้ างอิง แยกเป็ นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เรี ยงตามลาดับอักษรผู้แต่ง
กรณีที่ไม่มีชื่อผู้แต่งให้ เรี ยงตามอักษรชื่อเรื่ อง โดยเรี ยงปนกันทังชื
้ ่อผู้แต่งและชื่อเรื่ อง
ถ้ าชื่อหนังสือ, บทความเป็ นหนังสือบทความภาษาไทยให้ วงเล็บ (In Thai)

