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บทคัดย่อ

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิถีแห่งการปฏิบัติตนที่เชื่อมโยงกับ
กฎหมายจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ผลของการศึกษาพบว่า วรรณกรรม
ท้องถิน่ ภาคใต้นำ� เสนอให้เห็นหลักปฏิบตั ขิ องกษัตริย์ ราชเสวก สตรี และคนทัว่ ไป
ที่สอดรับกับกฎหมายอย่างเด่นชัด โดยวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ที่แต่งหลัง
พ.ศ. 2475 มุ ่ ง กล่ า วถึ ง หลั ก ปฏิ บั ติ ข องประชาชนที่ ส อดรั บ กั บ กฎหมาย
รัฐธรรมนูญเป็นส�ำคัญเช่น ให้เคารพกฎหมาย ไม่เลี่ยงภาษี รักษาไว้ซึ่งชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยผู้แต่งใช้กลวิธีต่าง ๆ จ�ำนวน 5 วิธี เพื่อโน้มน้าว
ผู ้ อ ่ า นให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ได้ แ ก่ การบอกผลที่ จ ะได้ รั บ จากการ
ท�ำผิดกฎหมาย การเปรียบเทียบให้เห็นสภาพความแตกต่างระหว่างผูท้ ำ� ผิดและ
ไม่ท�ำผิดกฎหมาย การน�ำความเชื่อในพระพุทธศาสนามาเน้นย�้ำความผิดของ
ผูไ้ ม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย การเน้นย�ำ้ ให้ผอู้ า่ นเห็นอ�ำนาจของกฎหมายทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อคนที่เรารักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และการโน้มน้าวผู้อ่านให้เห็นความเจริญ
ของชาติบ้านเมืองหากปฏิบัติตามกฎหมายการน�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย
ในวรรณกรรมท�ำให้เห็นบทบาทของวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ที่นอกเหนือจาก
การให้ความเพลิดเพลินใจแก่ผู้อ่านแล้ว ยังแสดงบทบาทในการช่วยควบคุม
พฤติกรรมของคนในสังคมอีกด้วย ซึง่ จะช่วยให้สงั คมเกิดความสงบสุขมากยิง่ ขึน้
ค� ำ ส� ำ คั ญ : วิ ถี แ ห่ ง การปฏิ บั ติ ต นกฎหมาย วรรณกรรมท้ อ งถิ่ น ภาคใต้
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Abstract

This article investigated the way of behaving connected
with law as exhibited in local literary works of southern
Thailand. The study revealed that local literary works of
southern Thailand composed reflected kings, aristocrats,
women and people’s principles of conduct that were relevant
to lawsclearly.The local literary works of southern Thailand
composed after B.E. 2475exhibited people’s principles of
conduct that were relevant to constitutional lawsimportantly
such as respect to law, non-avoidance of taxes, protection
of nation, religion and monarchy. The authors employed five
different strategies to persuade the people to follow the
laws which included telling the results of unlawful practice,
comparing results of lawful and unlawful practices, using
Buddhist beliefs to reaffirm wrong doing of the people who
did not follow the law, making readers realizing about law
power that inescapably affected our love ones, and convincing
readers to see development of the nation due to lawful
practice. The presentation of information related to laws
in literary works reflected not only the role of local literary
works of southern Thailand in giving pleasure, but also that
in controlling people’s behavior in the society leading to
a more peaceful society.
Keyword : the way of behaving, law, local literary works of
southern Thailand
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บทนำ�

วรรณกรรมเป็นศิลปกรรมที่ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์
ด้วยภาษา อันอาจจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนก็ได้ มีทั้งร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง เขียนขึน้ จะใช้รปู แบบใดก็ได้หรือเพือ่ ความมุง่ หมายอย่างใดก็ได้ เช่น
กวีนพิ นธ์ นวนิยาย เรือ่ งสัน้ บทภาพยนตร์ สารคดี รวมถึงวรรณกรรมท้องถิน่
วัตถุประสงค์หลักในการแต่งวรรณกรรม คือ การมุ่งให้ความเพลิดเพลิน แต่
ก็มักสอดแทรกความรู้ด้านสภาพสังคมในสมัยที่แต่งไว้ด้วย เช่น ประเพณี
เหตุการณ์บ้านเมือง เป็นต้น ส�ำหรับวรรณกรรมท้องถิ่นเป็นประเภทหนึ่งของ
วรรณกรรมที่ถือก�ำเนิดขึ้นมาจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ถูกน�ำมาใช้โดย
คนในท้องถิ่น ผู้แต่งมักใช้ภาษาถิ่นในการถ่ายทอด ใช้รปู แบบหรือฉันทลักษณ์
ท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามลักษณะความนิยมของท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น วรรณกรรม
ท้องถิน่ ภาคใต้ ผูแ้ ต่งมักแต่งด้วยค�ำประพันธ์ประเภทกาพย์ ภาคเหนือนิยมแต่งด้วย
ค�ำประพันธ์ประเภทโคลงสาร เป็นต้น วรรณกรรมท้องถิน่ มีรปู แบบทีห่ ลากหลาย
มีทั้งวรรณกรรมลายลักษณ์ที่บันทึกเป็นตัวหนังสือและมุขปาฐะที่ถ่ายทอดจาก
ปากต่อปากมีทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง และมีหลากหลายประเภท เช่น
วรรณกรรมประวัติศาสตร์ วรรณกรรมนิทาน วรรณกรรมค�ำสอน เป็นต้น
วรรณกรรมท้องถิ่นมีคุณค่าทั้งด้านการให้ความบันเทิง การสั่งสอน
การให้ความรู้ต่าง ๆ เช่น ค่านิยม ความเชื่อ กฎหมาย รวมถึงการบันทึกหลักฐาน
ทางประวัตศิ าสตร์ ดังทีธ่ วัช ปุณโณทก1 กล่าวถึงคุณค่าของวรรณกรรมท้องถิน่
ว่ามีอิทธิพลต่อการก�ำหนดระเบียบปฏิบัติและพฤติกรรมของคนในท้องถิ่น
สื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของบุคคล และท�ำให้เห็นค่านิยมในสังคมนั้น ๆ
ในกรณีของการสอดแทรกความรู้ต่าง ๆ เป็นประเด็นที่น่าสนใจ ทั้งนี้
ผู้เขียนพบว่า วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ที่แต่งก่อน พ.ศ. 2475 จนกระทั่งหลัง
พ.ศ. 2475 มีการสอดแทรกประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายไว้ไม่น้อย โดยเฉพาะ
วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทค�ำสอนที่แต่งหลัง พ.ศ. 2475 จะพบมาก
เป็นพิเศษ โดยผู้แต่งบอกผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับสังคมอย่างเด่นชัด ผ่านกลวิธีต่าง ๆ เพื่อ
1

ธวัช ปุณโณทก, วรรณกรรมท้องถิ่น, (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2525), น. 9 - 10.
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โน้มน้าวผู้อ่านให้ปฏิบัติตาม ซึ่งช่วยสร้างความเพลิดเพลินใจได้เป็นอย่างดี
ต่างจากต�ำรากฎหมายทีม่ งุ่ น�ำเสนอข้อเท็จจริงเป็นส�ำคัญท�ำให้นา่ สนใจว่านอกจาก
การให้ความรู้เรื่องกฎหมายในต�ำราที่พบเห็นกันโดยทั่วไปแล้ว ในวรรณกรรม
มีการน�ำเสนอกฎหมายในแง่มมุ ใดบ้าง ผูแ้ ต่งใช้กลวิธใี ดในการน�ำเสนอเรือ่ งราว
ดังกล่าว ในการศึกษาครั้งนี้ นอกจากผู้อ่านจะได้รับความบันเทิงจากการ
ใช้ภาษาถ้อยค�ำแล้ว ยังจะท�ำให้เห็นบทบาทของวรรณกรรมท้องถิ่นที่ท�ำหน้าที่
ในการแนะน�ำสัง่ สอนหรือช่วยจัดระเบียบสังคมด้วย ซึง่ สังคมอาจน�ำวิธกี ารต่าง ๆ
ไปประยุกต์ใช้ต่อไป เช่น สอดแทรกไว้ในหนังสืออ่านเล่น หนังสือเรียนที่เป็น
วรรณคดี วรรณกรรม หรือหนังสืออ่านนอกเวลาเพื่อขัดเกลาความประพฤติ
ของคนรุ่นใหม่ดังการน�ำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายและกลวิธีการโน้มน้าว
ให้ปฏิบัติตาม ต่อไปนี้

วิถีแห่งการปฏิบัติตนที่สอดรับกับกฎหมายจากวรรณกรรม
ท้องถิ่นภาคใต้

วรรณกรรมที่ผู้ศึกษาน�ำมาวิเคราะห์นี้มี 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ
วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ที่น�ำมาจากเอกสารโบราณ โดยมากเป็นประเภท
วรรณกรรมค�ำสอนที่สอนการปฏิบัติตนของคนกลุ่มต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับ
กฎหมายและแนวคิดทางพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนวรรณกรรมกลุม่ นีแ้ ต่งก่อน
พ.ศ. 2475 ต่อมามีการน�ำไปปริวรรตและพิมพ์เผยแพร่ให้คนรุ่นหลังมีโอกาส
ศึกษาต่อไป ทัง้ นี้ เนือ้ หาส่วนใหญ่กค็ ล้ายคลึงกับวรรณกรรมของราชส�ำนักด้วย
ผู้ศึกษาพบ 3 เรื่อง ได้แก่ สุภาษิตสอนหญิงค�ำกาพย์ โลกนิติสุภาษิตค�ำกาพย์
และอัษฎาพานรค�ำกาพย์ ส่วนวรรณกรรมอีกกลุ่มพิมพ์ในรูปแบบของหนังสือ
เล่มเล็ก ปรากฏปีที่พิมพ์ว่าหลัง พ.ศ. 2475 เป็นต้นไป มีการระบุปีที่แต่ง
ทีพ่ มิ พ์อย่างเด่นชัด แต่เป็นร้อยกรอง ส่วนใหญ่จดั เป็นประเภทวรรณกรรมค�ำสอน
กลุ่มที่ 2 นี้ผู้แต่งนิยมสอดแทรกตัวบทกฎหมายไว้โดยมากต่างจากกลุ่มแรก
ซึง่ การยกตัวอย่างส่วนใหญ่จะมาจากวรรณกรรมกลุม่ นี้ ได้แก่ พลเรือนสอนบุตร
มงคลประชาราษฎร์ ลุงสอนสอนหลานสินธุ์ ค�ำกลอนสอนใจ ค�ำกลอนสอนใจ
คนจน ศีลห้าภาษิต สุรายาเสพติด หลายเรื่องหลากรส ประวัติการณ์เตือนไทย
4
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สุภาษิตสอนชู้ชายโสด และคติค�ำกลอนเตือนเพื่อนบ้างก็เป็นวรรณกรรมนิราศ
ได้แก่ นิราศเรือนจ�ำหรือนิราศชื่น วรรณกรรมทั้ง 2 กลุ่มกล่าวถึงวิถีแห่งการ
ปฏิบัติตนหรือแนวทางในการปฏิบัติตนของคนกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับ
กฎหมายไว้อย่างเด่นชัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การปฏิบัติตนของกษัตริย์ ราชเสวก และสตรีสมัยโบราณ
วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้สมัยโบราณหรือที่แต่งก่อน พ.ศ. 2475
น�ำเสนอหน้าทีข่ องกษัตริย์ ราชเสวก และสตรีตามสถานภาพและบทบาททีไ่ ด้รบั
อย่างชัดเจน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 การบริหารบ้านเมืองของกษัตริย์ผู้ทรงธรรม
วรรณกรรมภาคใต้สมัยโบราณกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของกษัตริย์ไว้
อย่างชัดเจน โดยเน้นทีก่ ารปกครองคน ดังเรือ่ งอัษฎาพานรค�ำกาพย์สอนกษัตริย์
เรื่องการให้รางวัลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ท�ำความดีความชอบว่ามี 5 ประการ
ประการแรก ให้แก่ผู้ที่อาสาท�ำศึก ไล่ข้าศึกจนพ่าย หรือชนะศึก ประการที่สอง
ให้แก่ผู้ที่พาพลอาสาออกศึกจนตัวตาย ประการที่สาม ให้แก่ผู้ที่ป้องกันกรุง
ไว้ได้ ประการที่สี่ ให้แก่ผู้ที่ตัดสินความอย่างยุติธรรม และประการที่ห้า ให้แก่
ผู้ที่ประมูลทรัพย์มาไว้ที่กองพระคลังโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นดังตัวอย่างต่อไปนี้
		
ลักษณะบ�ำเหน็จเสร็จสาร		
มีห้าประการ
จงทราบพระญาณราชา
		
ปฐมบาทคือผู้ปรารถนา		
พาพลโยธา
อาสาไปท�ำสงคราม
		
รบศึกมีชัยในสนาม		
แพ้พ่ายไล่ลาม
จนข้าศึกขามเดชา
		
ที่สองคือผู้ส้องหา			
เอาพรรคพวกมา
อาสารบศึกฮึกไป
		
สู้เสียชีวิตตัดษัย			
บ่กลัวเกรงภัย
ในการณรงค์สงคราม
		
หนึ่งเล่าค�ำรบที่สาม		
คือผู้พยายาม
ป้องกันรักษาธานี
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เอาไว้มิให้บุรี			
เสียแก่ไพรี
อันมาย�่ำยีกรุงไกร
		
หนึ่งเล่าค�ำรบสี่ไซร้			
ได้แก่มหาดไทย
แลผู้กล่าวไขถ้อยความ
		
ส�ำหรับปรับปรุงไต่ถาม		
พิพากษาความ
มิได้ล�ำเอียงเพลี่ยงพล�้ำ
		
บ่เอื้ออามิศร์ผิดถล�ำ		
ว่าตามทางธรรม
กระษัตรบัญญัติสืบมา
		
เว้นจากฉันทาโทษา		
โมหาไภยา
ล่วงอคติสี่ประการ
		
ไม่รักไม่โกรธหักหาญ		
ไม่หลงตามการ
ไม่กลัวภัยพาลผู้ใด
		
ว่าความตามสารวินิจฉัย		
ไม่ล�ำเอียงใคร
ว่าไปตามทางธรรมา
		
หนึ่งเล่าค�ำรบที่ห้า			
คือผู้ปัญญา
ประมูลทรัพย์มาในคลัง
		
ให้พูนบริบูรณ์มั่งคั่ง		
ทั้งสิบสองคลัง
โดยทางธรรมาอารี
		
มิได้เบียดเบียนเสียดสี		
ลวงล่อต่อตี
เอาด้วยวิธีฉันทา
		
ประสมกันแต่บรรพ์โกฏฐา		
เป็นห้าธรรมา
2
เรียกว่าบ�ำเหน็จราชการ
การบ�ำเหน็จรางวัลแก่ผทู้ ำ� ความดีความชอบสอดรับกับกฎมนเทียรบาล
ซึง่ เป็นบทบัญญัตติ า่ ง ๆ เกีย่ วกับพระมหากษัตริยแ์ ละพระราชวงศ์ และเรือ่ งอืน่ ๆ
บทบัญญัติที่ปรากฏ เช่น การบ�ำเหน็จรางวัลแก่ผู้มีความชอบ การลงโทษผู้ที่มี
ความผิดในราชการต่าง ๆ เช่น ราชการสงคราม การปฏิบัติตน การรักษาวินัย
ของข้าราชการ และการลงโทษข้าราชการที่กระท�ำผิด โดยนักประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม,อัษฎาพานร, (สมุดไทยขาว อักษรไทย
เส้นหมึก ภาษาไทย,ม.ป.ท).
2
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สันนิษฐานว่า กฎมนเทียรบาลคงมีมาแต่สมัยอยุธยาตอนต้น เป็นกฎหมาย
ทีแ่ สดงให้เห็นถึงรากฐานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทยทีส่ ร้างสม
สืบต่อกันมายาวนาน3
1.2 การท�ำหน้าที่ของราชเสวกหรือข้าราชการ
ราชเสวกคือผู้รับใช้พระเจ้าแผ่นดิน เป็นค�ำเรียกข้าราชการพลเรือนใน
ราชส�ำนักในสมัยก่อน ดังปรากฏในกฎหมายตราสามดวงทีก่ ล่าวถึงข้าราชส�ำนัก
ต่าง ๆ ว่า “พร้อมด้วยหมู่มุกขมนตรีกระวีชาติราชเสวกากรมาตยามหาราช
ครูบโรหิตบัณฑิตยาจารย” ทัง้ นี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรง
พระราชนิพนธ์บทเสภาสามัคคีเสวก มีเนือ้ หากล่าวถึงหน้าทีแ่ ละความส�ำคัญของ
ราชเสวกหรือข้าราชบริพารในราชส�ำนักว่า “ถือเอาความภักดีพโี รดม ในบรมบุรษุ
รัตน์ขัตติยา”4 วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้มีการกล่าวถึงหน้าที่ของราชเสวกไว้
หลายประการ เช่น ต้องมีความจงรักภักดี ยามมีศกึ สงครามก็แสดงความกล้าหาญ
หรืออาสาเจ้าจนตัวตาย ให้มคี วามขยันหมัน่ เพียร มีความซือ่ สัตย์ ไม่ตตี นเสมอนาย
มีความสงบเสงี่ยม สุภาพเรียบร้อยเมื่ออยู่ต่อหน้าพระพักตร์ ไม่ลักลอบคบหา
ผู้หญิงของพระราชา เป็นต้น ดังปรากฏในเรื่องโลกนิติสุภาษิตที่สอนเรื่อง
การเข้าเฝ้าพระราชาที่เน้นความส�ำรวมเป็นที่ตั้ง ดังนี้
		
เป็นข้าท้าวพึงบัญญัติ
จะกินนอนอย่าครื้นเครง
อย่าเยี่ยงอย่างนักเลง		
ขอมหอมทัดบุดมาลัย
		
อากัปกิริยา		
อันนุ่งห่มทุกสิ่งไป
เครื่องประดับแห่งตนไซร้		
อย่าเทียมด้วยท้าวพญา
		
เป็นราชเสวก		
จงตั้งจิตให้ตรงนา
ว่าท้าวแลพญา			
มิได้เป็นสหายตน
			 ดูดีให้ปรีชา		
ว่าอาตมาเป็นข้าคน
ไม่รู้ว่าตัวตน			
ไม่สมควรจะลวนลาม
สารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชน.บทบัญญัติต่าง ๆ ในกฎหมายตราสามดวง, (สืบค้นจาก http://
kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=30&chap=4&page=t30-4-infodetail05.
html, วันที่ค้นข้อมูล : 2562, กุมภาพันธ์ 28).
4
ส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภา, ราชเสวก, (สืบค้นจาก http://www.royin.go.th/?knowledges, วันที่
ค้นข้อมูล : 2562, กุมภาพันธ์ 28).
3
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ควรที่จะละเสีย		
โทษทั้งหกเป็นใจความ
เฝ้าไกลก็ไม่งาม			
หนึ่งเข้าใกล้ก็ไม่ควร
		
เฝ้าในที่สูงหนึ่ง		
เฝ้าต�ำหนักไม่น�้ำนวล
หนึ่งเฝ้าเหนือลมทวน		
หนึ่งเฝ้าตรงคงไม่ดี
		
ส�ำรวมจิตดังหนึ่งคน
อันเข้าใกล้องค์อัคคี
โพยภัยจึงไม่มี			
เพราะไม่หมินประคินการ5
บทบาทของราชเสวกสอดคล้องกับหลักกฎหมายหลายประการ ดังใน
พระราชก�ำหนดเก่าทีก่ ำ� หนดขึน้ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
กล่าวถึงคุณสมบัตขิ องขุนนางไทยสมัยโบราณทัง้ ทีเ่ ป็นทหารและพลเรือนว่าต้องมี
คุณสมบัติของอธิบดี 4 ความว่า
อนึ่งผู้จะเปนพระหลวงขุนหมื่นย่อมประกอบด้วยอะธิบดีสี่ประการ
คือ ฉันทาธิบดี คือ วิริยาธิบดี คือ จิตาธิบดี คือ วิมังสาธิบดี ฉันทาธิบดีนั้น
ล้นเกล้าล้นกระหม่อมต้องพระราชประสงค์สิ่งใดผู้นั้นน�ำซึ่งสิ่งนั้นมาทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวาย วิริยาธิบดีนั้นคือ กอปรด้วยความเพียรในราชการมิได้ขาด
จิตาธิบดีนนั้ คือ มีนำ�้ ใจกล้าแขงในการณะรงค์สงคราม วิมงั สาธิบดีนนั้ คือ ฉลาด
ในที่พิภากษาความ แลอุบายในราชการต่าง ๆ6
ในกฎมณเฑี ย รบาลกล่ า วถึ ง หน้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ใ นโรงเรี ย น
มหาดเล็กหลวงที่สอดคล้องกับวรรณกรรม ใจความหนึ่งกล่าวถึงการปฏิบัติตน
ของราชเสวกว่าต้องไม่ประพฤติตนให้เป็นที่รังเกียจ มีความสุภาพเรียบร้อย
ไม่ให้พระมหากษัตริย์ทรงเสื่อมเสียพระเกียรติยศได้ ดังนี้
อันเหล่าเสวามาตย์ราชบริพารผู้ที่มีน่าที่รับราชการในกระทรวงและ
กรมในพระราชส�ำนักนั้นย่อมเปนผู้ที่ปฏิบัติราชการอยู่ในน่าที่ใกล้ชิดพระองค์
เพราะฉะนัน้ จึงสมควรทีจ่ ะเปนผูท้ ดี่ ไี ม่เปนทีท่ รงรังเกียจ และทัง้ เปนผูป้ ระพฤติ
สัมมาจารี ไม่ควรที่จะให้มีผู้ติฉินนินทาได้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
ชุบเลีย้ งตัง้ แต่งคนทีไ่ ม่ดไี ว้ในทีใ่ กล้ชดิ พระองค์ ทัง้ อาจจะทีจ่ ะมีผลให้เสือ่ มเสีย
พระเกียรติยศได้ด้วย7
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม, โลกนิติสุภาษิต, (สมุดไทยขาว อักษรไทย
ภาษาไทย, ม.ป.ท.)
6
กฎหมายตรา 3 ดวง. เล่ม 5. (ม.ป.ท.), น. 150.
7
กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชส�ำนัก, (ราชกิจจานุเบกษา 31, 1 (สิงหาคม
2457), น. 277 - 308.
5
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1.3 บทบาทท�ำหน้าที่ของสตรีสมัยโบราณ
วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของสตรีสมัยโบราณ
ที่มีฐานะเป็นภรรยาว่าจะต้องซื่อสัตย์ต่อสามี ไม่คบชู้สู่ชาย และท�ำหน้าที่ของ
ภรรยาทีด่ ี มีการก�ำหนดบทลงโทษสตรีทคี่ บชู้ โดยเชือ่ มโยงกับกฎหมายและคติ
ความเชือ่ ของคนในสังคม ดังเรือ่ งสุภาษิตสอนหญิงค�ำกาพย์กล่าวว่าหญิงทีม่ สี ามี
แล้ว แต่กลับคบชู้สามารถให้กฎหมายลงโทษได้ เช่น เฆี่ยนตี หรือประจาน
		
อย่าสอดลอดท�ำชู้		
ชายนี่นู่ท�ำเฉิดฉาย
ผัวรู้จักวุ่นวาย			
จับส่งนายจะติดคา
		
เขาเฆี่ยนและทุบตี		
ร้องเสียงมี่ทั้งสองรา
เฆี่ยนถามกลางศาลา		
ขายหน้าตาอย่าควรท�ำ8
ใจความข้างต้นสอดคล้องกับกฎหมายสมัยโบราณที่กล่าวว่า “มาตรา
หนึ่ ง สามี ภิ ริ ย าอยู ่ ด ้ ว ยกั น ภิ ริ ย ามี ค วามผิ ด สามี จ ะปราบปรามตี โ บยหญิ ง
หญิงจะโทษแก่สามีนั้นมิได้ ถ้าภิริยาด่าว่าหยาบช้าแก่สามี ให้ภิริยาเอาข้าวตอก
ดอกไม้ขอโทษแก่สามีจึงควร”9
2. การปฏิบัติตนของประชาชนในยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
วรรณกรรมท้องถิน่ ภาคใต้สว่ นหนึง่ แต่งหลัง พ.ศ. 2475 เป็นต้นไป ซึง่
เป็นช่วงทีส่ งั คมไทยเปลีย่ นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
เป็นประชาธิปไตย มีการประกาศใช้กฎหมายราชธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
อย่างกว้างขวาง ผู้แต่งซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นจึงน�ำข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย
มาแทรกไว้ในเนือ้ หาของเรือ่ งด้วย เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการควบคุมคนในสังคม
ทางหนึ่ง โดยผู้แต่งเน้นปลูกฝังประชาชนโดยทั่วไปมากกว่าการสอนกษัตริย์
หรือขุนนางเหมือนสมัยโบราณ ค�ำสอนที่ปรากฏอย่างสม�่ำเสมอ เช่น ไม่ควร
ท�ำผิดกฎหมายให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ป้องกันประเทศ เข้ารับ
การศึกษาในการศึกษาภาคบังคับ รับราชการทหาร เคารพและไม่ละเมิดสิทธิ
เทพ บุณยประสาท [ปริวรรต], สุภาษิตสอนหญิง, (พระนคร : โรงพิมพ์ราษฎร์เจริญ ส�ำเพ็ง, 2500), น.102.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง, ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้ว
การพิมพ์, 2529), น. 60.
8
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9

และเสรีภาพของบุคคลอื่น ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติ เสียภาษีอากร
เป็นต้น ดังข้อความที่ปรากฏในวรรณกรรม เช่น “เกิดมาเป็นมนุษย์ให้สุจริต
อย่าได้คิดทรยศต่อกฎหมาย”10 “อยู่ตามกฎรัฐธรรมนูญให้เพิ่มพูนสูงศักดิ์
เป็นหลักใหญ่”11 “เราเป็นไทยต้องสมัครรักชาติไทยเอาใจใส่ต่อชาติศาสนา”12
และหลายเรื่องหลากรสที่กล่าวถึงหน้าที่ของพลเมือง ดังนี้
		
หนึ่งกฎหมายมีมาเดิม		
ใช่แสร้งแกล้งเสริม
ต่อเติมโทษให้ภายหลัง
		
ถูกผิดย่อมไม่ปิดปัง		
ต้องคอยระวัง
อย่าพลั้งผิดบทกฎหมาย
		
อันนี้สิทธิหญิงชาย			
เนื่องในกฎหมาย
ย่อมได้เสมอภาคกัน
		
สองกิจประเทศเขตขัณฑ์		
ราษฎร์รัฐจัดชั้น
ทั่วกันได้รับปรับปรุง
		
การงานแห่งรัฐบ�ำรุง		
สมัครหมายมุ่ง
ผดุงชีวีปรีดา
		
เสมอภาคในการรับภาร์		
กิจราชตามตรา
พระราชบัญญัติจัดวาง
		
สามอากรเป็นหลักกลาง		
ทุกคนจักอ้าง
ขัดขวางการเสียภาษี
		
เสมอภาคสิ่งนี้ยังมี			
จ�ำต้องยินดี
หน้าที่นี้จึงชอบเชิง
		
เพราะเพื่อบ�ำรุงส�ำเริง		
แห่งรัฐด�ำเกิง
ถูกเชิงแห่งความเจริญ
		
สี่ประเทศชาติจักเมิน		
ผิดลู่ทางเดิน
ก็เหินห่างจากรุ่งเรือง
		
ฉนั้นบรรดาพลเมือง		
เสมอภาคเนื่อง
10
11
12
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แดง ประพันธ์บัณฑิต, มงคลประชาราษฎร์. (ม.ป.ท,ม.ป.ป.), น. 2
อินทร์ ทองอยู่, ศีลห้าภาษิต, พิมพ์ครั้งที่ 3, (พัทลุง : โรงพิมพ์ครูชาญ, 2504), น. 26
แหล่งเดิม.
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ในการทหารชาญไชย
		
ต้องเป็นทหารตามสมัย		
หลักไชยของรัฐบุรี
		
ห้าเกี่ยวกับการเปล่งพะจี		
โดยมีเสียงเลือกผู้แทน
		
ในการเลือกตั้งตามแผน		
ให้แทนเข้าร่วมประชุม
		
ความเสมอภาครัดกุม		
ประชุมเพื่อบอกออกเสียง13

ประชาธิปไตย
มอบหมายหน้าที่
ประชาธิปฯ แปลน
ทุกคนแก่หนุ่ม

กลวิธกี ารโน้มน้าวให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายจากวรรณกรรมท้องถิน่
ภาคใต้ที่แต่งหลัง พ.ศ. 2475

กลวิธีคือเทคนิคที่ผู้แต่งเลือกน�ำมาใช้ในการสร้างสรรค์วรรณกรรม
เพื่อให้บรรลุผลตามที่ตนต้องการ ซึ่งช่วยให้วรรณกรรมเรื่องนั้น ๆ มีคุณค่า
น่าสนใจมากยิง่ ขึน้ ผูแ้ ต่งทีร่ จู้ กั เลือกใช้วธิ กี ารทีเ่ หมาะสมจะสามารถโน้มน้าวให้
ผู้อ่านคล้อยตามได้ ทั้งนี้ ผู้ศึกษาพบว่า วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ที่แต่งหลัง
พ.ศ. 2475 มีการใช้กลวิธตี า่ ง ๆ ทีห่ ลากหลายเพือ่ ผูจ้ งู ใจหรือโน้มน้าวให้ผอู้ า่ น
ซึ่งเป็นคนโดยทั่วไปหรือเป็นคนกลุ่มใหญ่ในสังคมคล้อยตาม และเข้าใจเจตนา
ของผู้แต่งอย่างลึกซึ้ง ต่างจากวรรณกรรมที่แต่งก่อนหน้านี้ซึ่งมุ่งสื่อสารไปที่
กลุ่มชนชั้นสูงหรือชนชั้นขุนนาง ไม่เน้นสอนคนธรรมดาสามัญ ผู้ศึกษาจึงมุ่ง
ยกตัวอย่างการใช้กลวิธีของผู้แต่งวรรณกรรมกลุ่มนี้เป็นส�ำคัญ ดังนี้
1. การบอกผลที่จะได้รับจากการท�ำผิดกฎหมาย
การบอกผลทีจ่ ะได้รบั จากการกระท�ำผิดกฎหมายปรากฏโดยทัว่ ไป ดังนี้
1.1 ต้องคอยหลบซ่อนผู้คน
ผูแ้ ต่งกล่าวว่าผูท้ ที่ ำ� ผิดกฎหมายจะได้รบั แต่ความทุกข์ทรมานทัง้ กายใจ
จะต้องคอยหลบซ่อนตัวจากเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ไม่ได้รับความสุขสบายในชีวิต
มีชีวิตเหมือนคนป่า ดังนี้
13

กลิ่น ศรนรินทร์, หลายเรื่องหลากรส, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, 2481), น. 6-9.
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ทิ้งวินัยกฎหมายคล้ายกับเงาะ
เที่ยวนอนซุ่มพุ่มไม้ไม่เย้าเรือน

เทีย่ วสืบเสาะหาลาภกาบกล้วยเถือ่ น
อยู่เสมือนกับเงาะเหมาะอย่างไร14

1.2 ต้องพลัดพรากจากคนรัก
ผู้แต่งโน้มน้าวให้เห็นว่าการท�ำผิดกฎหมายมีผลท�ำให้ต้องพลัดพราก
จากคนทีร่ กั ทัง้ พ่อแม่พนี่ อ้ ง ลูกเมีย มีชวี ติ ทีย่ ากล�ำบากจนกว่าจะหมดลมหายใจ
ดังข้อความต่อไปนี้
ต้องหลบตัวกลัวภัยในกฎหมาย ตรากตร�ำกายใจตรอมผอมผิดสี
ต้องพลัดพรากจากลูกเมียเสียน้องพี่
เมื่อชีวีล่วงลับดับชีวัง15
ผูแ้ ต่งเรือ่ งนิราศเรือนจ�ำกล่าวว่า ก่อนกระท�ำความผิดควรคิดไตร่ตรอง
ให้รอบคอบ มิเช่นนั้น จะพบแต่ความสูญเสียนานัปการ ดังตัวนายชื่นที่เห็น
ภรรยาอยู่กับชายอื่นก็รีบเข้าไปตัดแขนชายชู้ กลายเป็นว่าตนเองทั้งถูกปรับ
ทั้งติดคุก ฝ่ายภรรยากลับไปอยู่กับชู้อย่างมีความสุข มิหน�ำซ�้ำ ลูกก็ต้องไปอยู่
กับภรรยาด้วย ผลที่ได้รับจึงมีแต่ด้านลบทั้งนั้น ดังนี้
		
จบค�ำตัดสินเหมือนหินถ่วง ทีใ่ นทรวงเหลือจะหนักหักไม่หาย
ภรรยาของเราเขาก็ได้		
กับชู้ชายชิดชมภิรมย์เชย
ทรัพย์ก็เสียเมียก็สูญพูนแต่โศก
ชะตาโชคกรรมเกิดไม่ปิดเผย
น�้ำตาตนหล่นตกโอ้อกเอย		
แต่ก่อนเคยผลกรรมคงท�ำไว้16
1.3 ต้องสูญเสียเงินทอง ขาดอิสรภาพ และสูญเสียชีวิต
ผูแ้ ต่งโน้มน้าวให้เห็นการการท�ำผิดกฎหมายต้องได้รบั โทษ ซึง่ มีตงั้ แต่
ถูกปรับ ต้องวางเงินค่าปรับ หากไม่มีเงินก็ต้องไปหยิบยืมจากผู้อื่น บางคนไป
ลักขโมยของเขา ศาลตัดสินให้ตดิ คุกดังนี้ “ศาลสอบสวนพิพากษาคดีดำ� จ�ำคุก
ท�ำโทษตามความเสียหาย”17 ส่วนบางคนก็ถกู ตัดสินให้ประหารชีวติ เช่น ฆ่าคน
โดยเจตนา หรือค้ายาเสพติด ดังตัวอย่างต่อไปนี้ “ถ้าแกล้งฆ่าเจ้าทรัพย์
14
15
16
17
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แดง ประพันธ์บัณฑิต, อ้างแล้ว, น. 28.
ส. พยอมไพร, ฆาตกรรมค�ำกลอน, (พัทลุง : โรงพิมพ์พัทลุง, 2507), น. 3.
ชื่น เกื้อสกุล, นิราศเรือนจ�ำ, (นนทบุรี : ธารบัวแก้ว, 2544), น. 205.
ชัย จันรอดภัย, ชัยภาษิต, (สงขลา : โรงพิมพ์สมบูรณ์, ม.ป.ป.), น. 17.
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ถึงกับตายตามกฎหมายประหารผลาญชีว”ี 18 และ“พระราชบัญญัตยิ าเสพติดโทษ
ถึงตายทัง้ ผูข้ ายผูส้ ง่ นัน้ ตรงกัน”19 และบ้างก็ไปจ้างทนายมาสูค้ ดี ต้องเสียเงินอีก
จ�ำนวนมาก
บ้างคดีที่ท�ำกรรมอันหนัก
เที่ยวปล้นลักฆ่าฟันกันมิถอย
ถูกสักรายจ่ายเงินตั้งหลายร้อย
มิใช่น้อยเอาเงินตรามาสู้ความ20
ทั้งนี้ ผู้แต่งได้เน้นย�้ำให้เห็นว่า กฎหมายตัดสินผู้กระท�ำความผิดด้วย
ความยุตธิ รรม ดังกรณีของนายชืน่ ตัวละครในเรือ่ งนิราศเรือนใจทีบ่ นั ดาลโทสะ
ตัดแขนชายชู้จนขาด เพราะโกรธที่ไปเป็นชู้กับภรรยาเขา เมื่อมีการด�ำเนินคดี
จ�ำเลยรับสารภาพว่าได้กระท�ำผิดจริง ศาลก็ลดโทษเหลือกึ่งหนึ่ง
ศาลตัดสินพอสมไม่ข่มขี่
โทษสามปีก�ำหนดตามกฎหมาย
ฐานได้รับสารภาพไม่หยาบคาย
ศาลจึงให้กรุณาลงผ่ากึ่ง21
1.4 เมื่ออยู่ในคุกได้รับแต่ความทุกข์ทรมาน
ผู้แต่งโน้มน้าวให้เห็นว่าการอยู่ในคุกมีแต่ความทุกข์ ทั้งทุกข์กายและ
ทุกข์ใจ ไม่ได้มีชีวิตที่สุขสบาย บางครั้งก็มีปัญหากับเจ้าพนักงานต้องถูกโบยตี
ถูกใช้ให้ท�ำงานหนัก บางคนประสบปัญหาเกิดแผลพุพองตามร่างกาย ได้รบั แต่
ทุกขเวทนา การติดคุกจึงเหมือนการตกนรก ดังนี้
แข้งก็เปื่อยพุพองทั้งสองข้าง
จะเดินย่างเสดสาน่าสงสาร
ตีนตีตรวนแล้วไม่หน�ำต้องท�ำงาน
ใครเกียจคร้านถูกหวายทุกรายไป
ตั้งแต่เช้าหยุดได้ราวบ่ายสาม
มีแต่ความเวทนาน�้ำตาไหล
สู้บากบั่นกลั้นกลืนขืนแข็งใจ
ท�ำอย่างไรมีกรรมต้องจ�ำเป็น22
ทุจริตจิตคดต่อกฎหมาย
เขาจับได้ติดคุกเป็นทุกข์ใหญ่
นั้นแหละคือนรกตกทันใด
เพราะอาศัยค�ำสอนตอนพาลา23
18
19
20
21
22
23

แหล่งเดิม.
พลอย อักษรพันธ์, สุรายาเสพติด, (พัทลุง : โรงพิมพ์พัทลุง, ม.ป.ป.), น.16.
ชัย จันรอดภัย, อ้างแล้ว, น. 18.
ชื่น เกื้อสกุล, อ้างแล้ว, น. 204.
ชื่น เกื้อสกุล, อ้างแล้ว, น. 211.
แดง ประพันธ์บัณฑิต, พลเรือนสอนบุตร, (ม.ป.ท,ม.ป.ป.), น. 2
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1.5 ท�ำให้คนในสังคมได้รับความเดือดร้อนไปด้วย
ผู้แต่งโน้มน้าวให้เห็นว่าการท�ำความผิด นอกจากผู้กระท�ำจะได้รับบท
ลงโทษแล้ว ยังส่งผลต่อสังคมด้วย เช่น รัฐจัดสรรงบประมาณมายังท้องถิ่น
เพื่อให้สร้างถนน แต่ผู้รับเหมาน�ำเงินหลวงมาใช้เพื่อประโยชน์โดยไม่เกรงกลัว
กฎหมาย ท�ำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนดังนี้
รัฐบาลงบประมาณส่งมาให้		
ค่าใช้จ่ายเข้ามาสู่หมู่ท้องถิ่น
พวกที่เมาปากอ้านั่งถ้ากิน			
ตลอดสิ้นเหล็กสูญหินปูนทราย
คอรัปชั่นเช่นนี้ยังมิขาด			
เมาอาฆาตเสียหมดลืมกฎหมาย
ผลที่สร้างภายหลังพังทลาย			
เงินที่ได้มาทั้งมูลก็สูญเปล่า
นบก็พังลูกท่อแตกแหกสลาย		
ได้เงินจ่ายฟรีฟรีพวกมีเหา
เมากอบโกยโกงกินปลิ้นเมืองเรา		
คดโกงเอาของหลวงไม่ห่วงใจ24
2. การเปรียบเทียบให้เห็นสภาพความแตกต่างระหว่างผู้ท�ำผิดและไม่ท�ำผิด
กฎหมาย
การเปรียบเทียบความแตกต่างท�ำได้ดว้ ยการบรรยายให้เห็นสภาพของ
ผูท้ ปี่ ระพฤติผดิ กฎหมายว่าจะมีชวี ติ ทีเ่ ป็นทุกข์ เหมือนอยูใ่ นนรก เมือ่ เข้าไปอยู่
ในคุกแล้วไม่ได้รบั ความสะดวกสบายถูกพัศดีบงั คับให้ทำ� งานจนสายตัวแทบขาด
แต่หากไม่ประพฤติผิดกฎหมาย ทั้งกฎหมายแพ่งและอาญาจะมีชีวิตที่เป็นสุข
ไม่ต้องหวั่นเกรงต่อข้อครหาใด ๆ ดังตัวอย่าง
ถ้าถูกของคนยาวคราวนี้แหละ
เมียได้ตามไปแลไม่รอู้ ยูห่ รางไหน
ขานกยางไม่ใช่แหวนขาไก่			
โซ่เส้นใหญ่ไม่ใช่สายสร้อยคอ
ในโรงพักไม่ใช่โรงน�้ำชา			
ผู้ต้องหาเข้านอนถอนใจผรอ
ในเรือนจ�ำไม่ใช่เรือนแม่พ่อ			
ใครมายอว่าบายฉันไม่เชื่อฟัง
พัสดีไม่ใช่พี่แต่พ่อเฒ่า			
ถ้าผิดเข้าที่ไหนไฟกลุ้มหลัง
เราท�ำงานตรางจนสตางค์จัง			
เขาได้ขังเพราะเราผิดลองคิดดู
อยู่ในคุกไม่ใช่สนุกเหมือนอยู่บ้าน		
ถูกท�ำงานต่อยหินไม่ใช่กินหมู
ถูกบังคับทุกด้านการกินอยู่			
เหมือนลงรูนรกกายตกลึก
เข้าอยู่หรางผิดกับอย่างเข้าอยู่วัด		
นายเขาดัดเราคู้ควรรู้สึก
24
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พลอย อักษรพันธ์, อ้างแล้ว, น.23.
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เหตุเพราะเราท�ำผิดจงคิดนึก			
แม้ประพฤติตามบทของกฎหมาย		
ไม่ผิดแพ่งกระทั่งทั้งอาญา			
ไม่ผิดศีลกฎหมายก็ไม่ผิด			
จงถือมั่นในธรรมประจ�ำใจ			

ควรรู้สึกว่าไม่เรื่องเปลืองเวลา25
คงสบายกายใจในวันหน้า
เจ้านายมาเชิญตัวกลัวอะไร
คดีติดแก้ได้สบายใหญ่
ข้อต่อไปสิ่งควรเว้นเห็นมากมี26

3. การน�ำความเชื่อในพระพุทธศาสนามาเน้นย�้ำความผิดของผู้ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย
การน�ำความคิดความเชื่อในพระพุทธศาสนามาสนับสนุนผลที่ได้รับ
จากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็เพื่อให้การสอนน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ส่วนใหญ่
ผูแ้ ต่งมักกล่าวนรกกันว่าผูท้ ที่ ำ� ผิดกฎหมายนอกจากจะถูกปรับ ถูกจับขังคุกหรือ
ถูกประหารชีวิตแล้ว เมื่อตายไปจะตกนรก ไม่ได้ขึ้นสวรรค์ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้อ่าน
เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าท�ำความผิดมากยิ่งขึ้น ดังข้อความต่อไปนี้
ถ้าว่าเจ้าพนักงานท่านปราบปราม จับตัวถามจ�ำตรวนพวนระเสง
ต้องเข้าอยู่ในคุกฉุกใจเอง			
เพราะไม่เกรงกฎหมายฝ่ายอาชญา...
ผู้ที่กรรมหนักมักเช่นนี้			
อเวจีแกวกช่องต้องเปิดเผย
ปิดทางไปสวรรค์นั้นแน่เลย			
ต้อง ๆ ไปเชยเมืองนรกถูกหมกไฟ27
อนึ่ง การสอนโดยบอกผลของการกระท�ำที่อิงทั้งคติทางศาสนาและ
ระบบกฎหมายนีน้ า่ จะช่วยควบคุมคนในสังคมได้บา้ ง เนือ่ งจากทัง้ 2 ทางเป็นของ
คู่กัน ดังที่พระนิติธารณ์พิเศษ28 กล่าวว่าศีลธรรมกับกฎหมายต่างก็มุ่งหมาย
ให้มนุษย์เป็นคนดี หรือประพฤติในทางทีด่ ี กฎหมายใช้กบั ทางโลก แต่ศลี ธรรม
อาจใช้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรม เช่น ศีลข้อที่ 1 ห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ เพราะผิด
พุทธบัญญัติ แต่หากฆ่าเพราะตนเป็นเจ้าของก็ไม่ผิดกฎหมาย การรู้ทั้ง 2 ทาง
ช่วยให้มนุษย์ปฏิบตั ติ ามท�ำนองคลองธรรมได้ แต่หากต้องให้รอู้ ย่างใดอย่างหนึง่
การรู้เพียงศีลธรรมก็ยังดีกว่ารู้เพียงกฎหมาย เพราะหากศีลธรรมอยู่กับฝ่ายใด
อินทร์ ทองอยู่, อ้างแล้ว, น. 29.
ปรีชา เทพรักษ์, สร้างความดีหนีความชั่ว, (พัทลุง : โรงพิมพ์ครูชาญ, 2505), น. 9.
27
ชัย จันรอดภัย, อ้างแล้ว, น. 22-23.
28
พระนิติธารณ์พิเศษ, ศีลธรรมกับกฎหมาย, ใน พัทลุงร�ำลึก หนังสือร�ำลึกงานปีใหม่จังหวัดพัทลุง 2479,
(พระนคร : ธรรมพิทยาคาร, 2478), น. 99-109.
25
26
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ก็กลายเป็นผู้ที่ประพฤติชอบ เปรียบเหมือนศีลธรรมเป็นตัวเรือน กฎหมาย
เป็นเครื่องประกอบที่ท�ำให้เรือนมั่นคง
4. การเน้นย�้ำให้ผู้อ่านเห็นอ�ำนาจของกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อคนที่เรารัก
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ผู้แต่งโน้มน้าวให้เห็นว่ากฎหมายนั้นมีอ�ำนาจต่อผู้คนไม่น้อย ผู้ที่
ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย นอกจากจะท�ำให้ตนเองทุกข์แล้ว ยังท�ำให้คนใกล้ชดิ หรือ
คนทีเ่ รารักพลอยทุกข์รอ้ นไปด้วย ต้องดิน้ รนหาวิธชี ว่ ยเหลืออย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
เช่น การวิ่งเต้นไปหาทนาย หาพยาน ท�ำให้เห็นผลจากการกระท�ำความผิดที่ส่ง
อิทธิพลถึงผู้อื่น ดังตัวอย่างการดิ้นรนของญาติพี่น้องต่อไปนี้
พ่อกับแม่ต้องตั้งแต่วิ่งเต้น เที่ยวเข้าเส้นเช้าและเย็นส่งเสีย
เพื่อนดูถูกหมดทั้งลูกทั้งเมีย
ชื่อดังเสียพ่อแม่เมียพลอยอาย29
ท่านสืบดูรู้ชัดถนัดแน่
จับขังแย่ไม่ลดตามกฎหมาย
ส่วนพ่อแม่อยู่ข้างหลังเดินวังนาย
ไปบนให้หมอความตั้งสามพัน
หมอตอบว่าสู้ได้จะไม่ติด
คุณไปคิดพยานพามาให้ฉัน
เพียงแต่หมอว่าความเอาสามพัน
ยังสอดสันให้พยานหาหลักฐานที่อยู่
กลับมาบ้านเที่ยวหาพยานทิพย์
เที่ยวซุบซิบตามเส้นสายฝ่ายพวกหมู่
เที่ยววิ่งเช้าวิ่งเย็นน่าเอ็นดู
จ�ำน�ำนาขายหมูเอาสู้ความ30
5. การโน้มน้าวผูอ้ า่ นให้เห็นความเจริญของชาติบา้ นเมืองหากปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ผู้แต่งโน้มน้าวให้ผู้อ่านเห็นว่าผู้ที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
จะส่งผลกระทบต่อชาติบ้านเมือง พลเมืองที่ปฏิบัติตามกฎหมายจะท�ำให้ชาติ
บ้านเมืองมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วดังทีว่ า่ “ถ้าพวกเรา
กลับจิตไม่ผิดคลองในแหลมทองคงเจริญชื่นใจเอย”31 แต่หากพลเมืองพากัน
ละเมิดกฎหมาย การพัฒนาบ้านเมืองก็จะเกิดความล่าช้า คนจะฆ่าฟันกันมากขึน้
ศาสนาก็พลอยเสื่อมถอยลงไปด้วย ผู้แต่งจึงตักเตือนให้ผู้อ่านปฏิบัติตาม
สุภรณ์ ศรีวชั ราภรณ์, สมบัตพิ อ่ บ้านค�ำกลอน, (นครศรีธรรมราช : โรงพิมพ์กระจ่างภาษิต, 2503), น. 3-4.
อินทร์ ทองอยู่, อ้างแล้ว, น. 23-24.
31
ทอง นวลศรี, ค�ำกลอนสอนใจ, พิมพ์ครั้งที่ 11, (สงขลา : โรงพิมพ์เมืองสงขลา, 2511), น. 23.
29

30
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กฎหมาย ช่วยรัฐบริหารบ้านเมือง ดังที่ว่า “ราษฎร์กับรัฐผลัดกันช่วยอ�ำนวยชัย
ก�ำจัดภัยใหญ่น้อยคอยแผ้วพาล”32

บทสรุป

การศึกษาวิถีแห่งการปฏิบัติตนของคนกลุ่มต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับ
กฎหมายจากวรรณกรรมท้ อ งถิ่ น ภาคใต้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า กฎหมายเข้ า ไป
มีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนและแทรกซึมแม้กระทั่งในวรรณกรรมที่เป็นผลงาน
การสร้างสรรค์ของคนในสังคม การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าวรรณกรรม
มีความสัมพันธ์กบั สังคม แม้กระทัง่ สังคมท้องถิน่ มีการน�ำกฎหมายในสังคมไทย
มาน�ำเสนอในวรรณกรรมอย่างชัดเจนโดยเฉพาะ การสอดแทรกในวรรณกรรม
ค�ำสอนทีแ่ ต่งหลัง พ.ศ. 2475 ปรากฏมากเป็นพิเศษทัง้ นี้ การทีว่ รรณกรรมภาคใต้
ประเภทค�ำสอนมุ่งโน้มน้าวให้คนปฏิบัติตามกฎหมายมากกว่าวรรณกรรม
ประเภทอืน่ ๆ เกิดจากผูแ้ ต่งวรรณกรรมกลุม่ นีม้ วี ตั ถุประสงค์สำ� คัญในการแต่ง
คือ เพื่อแนะน�ำสั่งสอนผู้อ่านโดยตรง การกระตุ้นให้คนปฏิบัติตามกฎหมาย
ก็เพือ่ ให้คนในสังคมน�ำไปเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวติ ต่อไปโดยผูแ้ ต่งใช้กลวิธี
ต่าง ๆ เพือ่ โน้มน้าวให้ผอู้ า่ นคล้อยตาม ทัง้ การอ้างบทลงโทษตามกฎหมายโดยตรง
ส�ำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และการโน้มน้าวให้เห็นผลของการกระท�ำ
ตามความคิดความเชือ่ ในพระพุทธศาสนา ทัง้ นี้ การปรากฏบทบัญญัตทิ างกฎหมาย
โดยมากหลัง พ.ศ. 2475 อาจสะท้อนให้เห็นว่าภาคใต้ประสบปัญหาหลากหลาย
เช่ น ปั ญ หาการลั ก ขโมย ปั ญ หายาเสพติ ด และปั ญ หาความเสื่ อ มถอย
ด้านคุณธรรมของคน ท�ำให้เห็นว่า แม้ว่าวรรณกรรมเป็นงานเขียนที่เน้นความ
เพลิดเพลินเป็นส�ำคัญ แต่กแ็ สดงบทบาทส�ำคัญในการอบรมสัง่ สอนคนในสังคม
หรือช่วยท�ำหน้าที่ในการจัดระเบียบสังคมด้วย

32

ปรีชา เทพรักษ์, อ้างแล้ว, น. 21.
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การระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยโดย
อนุญาโตตุลาการ
Arbitration Mechanism in Insurance Dispute Settlement
ศุธาเทพ รัตนชัย*

บทคัดย่อ

เมื่อมีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาประกันภัย บุคคลที่มีสิทธิเรียกร้อง
ตามสัญญาประกันภัยมีสิทธิเลือกที่จะระงับข้อพิพาทโดยการฟ้องคดีต่อศาล
หรือระงับข้อพิพาทโดยการเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ซึ่งการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาประกันภัยโดยอนุญาโตตุลาการมีข้อดี
หลายประการ เช่น สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
กระบวนการระงั บ ข้ อ พิ พ าทที่ เ กี่ ย วกั บ สั ญ ญาประกั น ภั ย โดย
อนุ ญ าโตตุ ล าการเป็ น ไปตามระเบี ย บส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ และ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551 และ
พระราชบัญญัตอิ นุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ซึง่ วางข้อก�ำหนดต่าง ๆ ไว้เพือ่ ให้
การระงับข้อพิพาทเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม เช่น ก�ำหนดให้ผู้ท�ำหน้าที่
อนุญาโตตุลาการต้องมีความเป็นอิสระและเป็นกลาง การรับฟังพยานหลักฐาน
จากคู่พิพาททั้งสองฝ่าย ก�ำหนดให้มีกระบวนการประนอมข้อพิพาท ก�ำหนดให้
อนุญาโตตุลาการจะต้องท�ำค�ำชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน1 เป็นต้น
การระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาประกันภัยโดยอนุญาโตตุลาการ
ซึง่ มีกระบวนการพิจารณาชีข้ าดทีร่ วดเร็วและเป็นธรรม นอกจากจะเป็นประโยชน์
แก่คู่พิพาทแล้ว ยังเป็นการแบ่งเบาภาระในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
ท�ำให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเป็นอย่างรวดเร็วขึน้ ซึง่ ก็จะเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนในภาพรวมต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : อนุญาโตตุลาการ, ประกันภัย
*
1

ทนายความ, ส�ำนักงานกฎหมาย แอล เอ็น เอส อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา.
ข้อ 32 ของระเบียบส�ำนักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551
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Abstract

Dispute related to insurance contract occurs, the
applicant who has the right to claim subject to insurance
contract by either settle the dispute by court proceeding
or settle the dispute by submit to an arbitrator registered
by Office of Insurance Commission (OIC). The advantages
of dispute settlement related to insurance contract through
arbitration are, for example, convenience, speed and justice.
Conduct of arbitral proceedings related to dispute
settlement related to insurance contract in accordance with
Rule of the Office of Insurance Commission B.E. 2551 (2008)
and Arbitration Act B.E. 2545 (2002). These laws impose upon
requirement for a speed and just dispute settlement, for
example, arbitrator shall not be prejudiced and dependence,
hearing evidence of both parties, parties may agree to
compromise any dispute and the award must be made within
the prescribed 90 days from the completion of the process
setting up the arbitration.
Award proceeding of dispute settlement related to
insurance contract through arbitration is speed and justice.
It is not only benefit to parties, but also lightens the load for
judicial proceeding of the court for a faster judicial proceeding
of the court, which benefit to people in overview.
Keywords : Arbitration, Insurance

22

วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม 2561 - มิถุนายน 2562

บทนำ�

การระงับข้อพิพาททางแพ่งอาจแบ่งเป็น 2 ประเภท2 คือ (1) การระงับ
ข้อพิพาทโดยศาล และ (2) การระงับข้อพิพาททางเลือกโดยการระงับข้อพิพาท
ทั้ง 2 ประเภทต่างก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียมากน้อยแตกต่างกันไป เช่น การระงับ
ข้อพิพาทโดยศาลแม้จะมีข้อดีในแง่มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระและ
เป็นกลางสามารถให้ความยุติแก่คู่ความได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ดี การระงับ
ข้อพิพาทโดยศาลก็มีข้อเสีย เช่น มีกระบวนพิจารณาที่ยุ่งยาก เคร่งครัด
ไม่ ยื ด หยุ ่ น ใช้ ร ะยะเวลาในการพิ จ ารณาและพิ พ ากษาคดี ย าวนาน และ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เป็นต้น ส่วนการระงับข้อพิพาททางเลือกนั้น มีข้อดีในแง่
มีกระบวนการพิจารณาทีย่ ดื หยุน่ ประหยัด และสะดวกรวดเร็ว เป็นต้น ส่วนการ
ระงับข้อพิพาททางเลือกก็มีข้อเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระงับข้อพิพาท
โดยอนุญาโตตุลาการ เช่น ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่ประชาชน
ประชาชนบางส่วนอาจมีข้อสงสัยในความเป็นอิสระและความเป็นกลางของผู้ที่
ท�ำหน้าที่อนุญาโตตุลาการ เป็นต้น ส่วนข้อดีของการระงับข้อพิพาททางเลือก
เช่น สะดวก รวดเร็ว ประหยัด3 มีความเป็นธรรม สามารถรักษาความลับของ
คู่ความได้ สามารถความตึงเครียดและรักษาสัมพันธภาพของคู่กรณี4 เป็นต้น
อย่างไรก็ดี การที่จะระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนั้น คู่กรณีจะต้องมี
ตกลงยินยอมด้วยกันทั้งสองฝ่ายว่าจะระงับข้อพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ
ซึ่ ง โดยปกติ ก รมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ทุ ก ฉบั บ จะระบุ ใ ห้ สิ ท ธิ แ ก่ บุ ค คลที่ มี สิ ท ธิ
เรี ย กร้ อ งตามกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ในการเลื อ กที่ จ ะระงั บ ข้ อ พิ พ าทโดย
อนุญาโตตุลาการ ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามข้อบังคับของคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย หรือจะใช้สทิ ธิทางศาลก็ได้ ดังนัน้ ผูท้ มี่ สี ทิ ธิเรียกร้อง
ตามสัญญาประกันภัยรายใดที่ต้องการระงับข้อพิพาทตามสัญญาประกันภัย
ณัฐวุฒิ จันทร์ศรีบุตร. (2556). ปัญหาทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ : ศึกษา
เฉพาะกรณีกฬี าฟุตบอลอาชีพ, วิทยานิพนธ์ปริญญานิตศิ าสตรมหาบัณฑิต, สาขานิตศิ าสตร์ คณะนิตศิ าสตร์
ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, หน้า 40-42.
3
ณัฐวุฒิ จันทร์ศรีบุตร. เพิ่งอ้าง, หน้า 42.
4
อานนท์ ไทยจ�ำนง. (2548). ปัญหาและแนวทางการใช้สญ
ั ญาอนุญาโตตุลาการเพือ่ ระงับ ยุตขิ อ้ พิพาทในงาน
ก่อสร้าง กรณีสญ
ั ญาก่อสร้างงานราชการ, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิศวกรรม
โยธา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, หน้า 13.
2
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ให้เสร็จสิน้ ไปอย่างรวดเร็วอาจเลือกใช้วธิ กี ารระงับข้อพิพาทโดยใช้กระบวนการ
ทางอนุญาโตตุลาการก็ได้
การระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยโดยอนุญาโตตุลาการ
ความหมาย
อนุญาโตตุลาการ คือ วิธีการระงับข้อพิพาทที่คู่กรณีตกลงกันเสนอ
ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้บุคคลภายนอกซึ่งเรียกว่า
อนุญาโตตุลาการ ท�ำการพิจารณาชี้ขาด โดยคู่กรณีผูกพันที่จะปฏิบัติตามค�ำ
ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ5
ความเป็นมา
กฎหมายลายลั ก ษณ์ อั ก ษรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อนุ ญ าโตตุ ล าการ
ในประเทศไทยนั้นมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยบัญญัติไว้ใน พระไอยการ
ลักษณะตระลาการ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับต่อเนื่องมาจนถึงรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ซึ่งพระองค์ได้โปรดเกล้าให้ช�ำระ
กฎหมายและได้น�ำพระไอยการลักษณะตระลาการมาบัญญัติไว้ในกฎหมาย
ตราสามดวง โดยบัญญัตไิ ว้มสี าระส�ำคัญว่า อนุญาโตตุลาการ เป็นประเภทหนึง่
ขอตุลาการที่คู่ความทั้งสองฝ่ายตั้งขึ้นเอง และจะตัดสินความผิดถูกอย่างไร
ก็ไม่มีโทษ คู่ความที่ไม่เห็นด้วยกับค�ำตัดสินก็จะอุทธรณ์ไม่ได้
ต่อมาในสมัยรัชการที่ 5 มีการปฏิรูปกฎหมายเพื่อให้ทัดเทียมกับ
นานาอารยประเทศจึงได้น�ำกฎหมายที่เกี่ยวด้วยอนุญาโตตุลาการไปบัญญัติ
ไว้ในประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง และหลังจากนัน้ ก็ได้มกี ารปรับปรุง
แก้ไขเรื่อยมา
อย่างไรก็ดี เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการที่บัญญัติไว้
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ยังมีความไม่เหมาะสมบางประการ
ประกอบกับประเทศไทยได้เป็นภาคีในอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับอนุญาโตตุลาการหลายฉบับ เช่น โปรโตคอล ว่าด้วยข้อตกลงการมอบให้
อนุญาโตตุลาการชีข้ าด ค.ศ. 1923 อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการบังคับตามค�ำชีข้ าดของ
อนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ฉบับเจนีวา ค.ศ. 1927 และอนุสัญญาว่าด้วย
วรวุฒิ ศรีศศิ. (ม.ป.พ.). การอนุญาโตตุลาการ (Arbitration). http://www.thaibma.or.th/pdf/
Article/Arbitration.pdf. (วันสืบค้นข้อมูล : 9 มีนาคม 2562).
5
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การยอมรับนับถือและการใช้บังคับค�ำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ฉบับ
นครนิวยอร์ค ค.ศ. 1958 ประเทศไทยจึงได้ตราพระราชบัญญัตอิ นุญาโตตุลาการ
พ.ศ. 2530 ขึ้นเพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศดังกล่าว
ซึ่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ นุ ญ าโตตุ ล าการ พ.ศ. 2530 เป็ น บทบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ย
อนุญาโตตุลาการนอกศาล ซึง่ น�ำมาใช้บงั คับแทนบทบัญญัตใิ นประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง
หลังจากที่พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 ใช้บังคับ
ประมาณ 10 ปีเศษ คณะกรรมกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Commission on International
Trade Law-UNCITRAL) ได้ท�ำกฎหมายแม่แบบว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
ทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ (Model Law on International Commercial
Arbitration) ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการตรากฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
ส�ำหรับประเทศต่าง ๆ ประกอบกับพระราชบัญญัตอิ นุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530
ยังมีความไม่เหมาะสมบางประการ ประเทศไทยจึงได้ตราพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ขึ้น เพื่อให้กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการของ
ไทยมีความทันสมัยยิ่งขึ้น6
การเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ
ผู้มีสิทธิเสนอข้อพิพาท บุคคลที่มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาสัญญา
ประกันภัย (ข้อ 3.7 ของระเบียบส�ำนักงาน ค.ป.ภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
พ.ศ. 2551) ได้แก่ ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้ที่มีสิทธิเรียกร้อง
ตามสั ญ ญาประกั น ภั ย ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ที่ มี สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งให้ ผู ้ รั บ ประกั น ภั ย รั บ ผิ ด
ตามสัญญาประกันภัย
ค� ำ เสนอข้ อ พิ พ าท ค� ำ เสนอข้ อ พิ พ าทต้ อ งท� ำ ตามแบบที่ ก� ำ หนด
กล่าวคือ ต้องท�ำเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องมีรายละเอียดตาม ข้อ 9 ของ
ระเบียบส�ำนักงาน ค.ป.ภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551 เช่น ชื่อและ
ที่อยู่ของคู่พิพาท สัญญาหรือข้อตกลงให้ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญา
โตตุลาการ ข้อเท็จจริงและรายละเอียดแห่งข้อพิพาท หากข้อพิพาทนั้นเกี่ยว
สวัลลัคน์ อินพรม. (2556). การก�ำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทในทางปกครอง. วิทยานิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, หน้า35-36.
6
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กับจ�ำนวนเงิน ให้ระบุจ�ำนวนเงินที่เรียกร้องด้วย ค�ำขอให้ชี้ขาด จ�ำนวน
อนุญาโตตุลาการหนึ่งหรือสามคน ลงลายมือชื่อผู้เสนอข้อพิพาท พร้อมยื่น
สัญญาประกันภัย หรือเอกสารที่แสดงข้อเท็จจริงอันเป็นฐานแห่งสิทธิเรียกร้อง
เป็นต้น
วางหลักประกันค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ และค่าใช้จ่ายในการ
ด�ำเนินกระบวนพิจารณา ในวันยื่นค�ำเสนอข้อพิพาท ผู้เสนอข้อพิพาทต้องยื่น
ค�ำเสนอข้อพิพาท พร้อมวางเงินหลักประกันค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการและ
ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินกระบวนพิจารณาตามอัตราทีค่ ณะกรรมการ คปภ. ก�ำหนด
เช่น จ�ำนวนทุนทรัพย์ไม่เกินหนึ่งล้านบาท ผู้เสนอข้อพิพาทต้องวางหลักประกัน
ค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายหนึ่งหมื่นบาท จ�ำนวนทุนทรัพย์เกินหนึ่งล้านบาทแต่
ไม่เกินสองล้านบาท ผูเ้ สนอข้อพิพาทต้องวางหลักประกันค่าป่วยการและค่าใช้จา่ ย
สองหมืน่ สองพันห้าร้อยบาท ทุนทรัพย์เกินว่าสองล้านบาท แต่ไม่เกินห้าล้านบาท
ผู้เสนอข้อพิพาทวางหลักประกันค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายไม่ต�่ำกว่าเก้าหมื่นบาท
เป็นต้น (ข้อ 4 ของประกาศอนุญาโตตุลาการ เรื่อง อัตราการวางเงินเป็นหลัก
ประกันค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ และค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินกระบวน
พิจารณา พ.ศ. 2559)
การยื่นค�ำเสนอข้อข้อพิพาท การยื่นค�ำเสนอข้อพิพาทของผู้มีสิทธิ
เรี ย กร้ อ งตามสั ญ ญาประกั น ภั ย ต่ อ อนุ ญ าโตตุ ล าการของส� ำ นั ก งาน คปภ.
ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าที่สังกัด ส�ำนักงาน คปภ. ซึ่งผู้เสนอข้อพิพาทมีภูมิล�ำเนา
อยู่ในเขต ดังนี้
(1) ผู้เสนอข้อพิพาทมีภูมิล�ำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อ
ส�ำนักงาน คปภ.
(2) ผู ้ เ สนอข้ อ พิ พ าทมี ภู มิ ล� ำ เนาอยู ่ ใ นจั ง หวั ด อื่ น นอกจาก
กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อส�ำนักงาน คปภ. จังหวัด หรือส�ำนักงาน คปภ.ภาค
อย่างไรก็ดี หากผู้เสนอข้อพิพาทมีความสะดวก อาจยื่นค�ำเสนอข้อ
พิพาทตามสถานที่เกิดเหตุ หรือที่ออกกรมธรรม์ประกันภัย หรือที่ท�ำสัญญา
ประกันภัยที่อยู่ในเขตตาม (1) หรือ (2) ก็ได้ โดยให้ผู้เสนอข้อพิพาท
แสดงเหตุผลของความสะดวกและเงื่อนไขในการยื่นค�ำเสนอข้อพิพาทนั้นด้วย
26
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การตรวจค�ำเสนอข้อพิพาท เมื่อส�ำนักงาน คปภ. ได้รับค�ำเสนอ
ข้อพิพาทให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของค�ำเสนอ
ข้อพิพาท ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าค�ำเสนอข้อพิพาทไม่ถูกต้องครบถ้วน
พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีค�ำสั่งคืนค�ำเสนอข้อพิพาทให้ท�ำมาใหม่ หรือแก้ไข
เพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน (ข้อ 10 ของระเบียบส�ำนักงาน ค.ป.ภ. ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551)
การแจ้งเสนอข้อพิพาท
เมือ่ พนักงานเจ้าหน้าทีต่ รวจค�ำเสนอข้อพิพาทของผูเ้ สนอข้อพิพาทแล้ว
เห็นว่าถูกต้อง พนักงานเจ้าหน้าที่จะรับเรื่องเข้าสู่สารบบความและแจ้งข้อพิพาท
ให้ผู้คัดค้านทราบต่อไป โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งการเสนอข้อพิพาท
เป็ น หนั ง สื อ และส่ ง ส� ำ เนาค� ำ เสนอข้ อ พิ พ าทไปยั ง ผู ้ คั ด ค้ า นโดยไม่ ชั ก ช้ า
ณ ภูมิล�ำเนา หรือสถานที่ประกอบธุรกิจหรือถิ่นที่อยู่ข้อผู้คัดค้านนั้น โดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยวิธีอื่นตามที่เลขาธิการ คปภ. ก�ำหนด
(ข้อ 11 ของระเบียบส�ำนักงาน ค.ป.ภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551)
การยื่นค�ำคัดค้านและค�ำเรียกร้องแย้ง
ผูค้ ดั ค้านต้องยืน่ ค�ำคัดค้าน และค�ำเรียกร้องแย้ง (ถ้ามี) ภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเสนอข้อพิพาทและส�ำเนาค�ำเสนอข้อพิพาทนั้น
แต่ในกรณีมีเหตุจ�ำเป็นผู้คัดค้านอาจยื่นค�ำร้องขอขยายเวลายื่นค�ำคัดค้าน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่อาจมีค�ำสั่งให้ขยายเวลายื่น
ค�ำคัดค้านได้ตามสมควรแต่ทั้งนี้ไม่เกิน 15 วัน (ข้อ 12 ของระเบียบส�ำนักงาน
ค.ป.ภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551)
ในกรณีที่มีการยื่นค�ำเรียกร้องแย้ง ระเบียบที่เกี่ยวกับการท�ำค�ำเสนอ
ข้อพิพาทมาใช้บังคับเกี่ยวกับการท�ำค�ำเรียกร้องแย้งโดยอนุโลม เช่น การแจ้ง
ค�ำเรียกร้องแย้งให้ผู้เสนอข้อพิพาททราบและท�ำค�ำแก้ค�ำเรียกร้องแย้ง การยื่น
ค�ำแก้คำ� เรียกร้องแย้ง (ข้อ 13 ข้อ 14 และข้อ 15 ของระเบียบส�ำนักงาน ค.ป.ภ.
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551)
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พิจารณา

การแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการด�ำเนินกระบวน

คูพ่ พิ าทอาจแต่งตัง้ ผูแ้ ทนหรือบุคคลใด เพือ่ ช่วยเหลือตนในการด�ำเนิน
กระบวนการระงับข้อพิพาทก็ได้ โดยให้คพู่ พิ าทแจ้งชือ่ และทีอ่ ยูข่ องผูแ้ ทน หรือ
บุคคลซึ่งตนแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเหลือ โดยท�ำเป็นหนังสือตามแบบที่เลขาธิการ
คปภ. ก�ำหนดแล้วยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ข้อ 16 ของระเบียบส�ำนักงาน
ค.ป.ภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551)
การตกลงและการประนีประนอมยอมความ
เมือ่ พนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั ค�ำคัดค้านภายในก�ำหนดแล้ว ก่อนคูพ่ พิ าท
ตกลงตัง้ อนุญาโตตุลาการ หากเลขาธิการ คปภ. เห็นสมควร หรือคูพ่ พิ าทฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายประสงค์จะให้ส�ำนักงาน คปภ. จัดให้มีการตกลงหรือ
ประนีประนอมยอมความ โดยในเบื้องต้นพนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ท�ำหน้าที่
ประนอมข้อพิพาทในเบื้องต้นก่อน หากคู่พิพาทไม่อาจตกลงกันได้ในชั้น
การประนอมข้อพิพาทในชันพนักงานเจ้าหน้าที่ และคูพ่ พิ าทประสงค์ทจี่ ะให้มกี าร
ตั้งผู้ประนอมข้อพิพาท ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งผู้ประนอมข้อพิพาทที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนของส�ำนักงาน คปภ. เพื่อด�ำเนินการประนอมข้อพิพาท (ข้อ 3 ของ
ระเบียบส�ำนักงาน คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาทประกันภัยในกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2553)
กระบวนการประนอมข้อพิพาท การประนอมข้อพิพาทจะกระท�ำด้วยวิธี
การใด เวลาใด และสถานที่ใด ให้เป็นไปตามที่ส�ำนักงาน คปภ. ก�ำหนด และ
ผู้ประนอมข้อพิพาทต้องแจ้งให้คู่พิพาททั้งสองฝ่ายทราบถึงการด�ำเนินการ
ประนอมข้อพิพาทที่คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมิได้เข้าร่วมให้คู่พิพาทฝ่ายนั้น
ทราบด้วย (ข้อ 11 ของระเบียบส�ำนักงาน คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท
ประกันภัยในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2553)
ในการประนอมข้อพิพาทต่อหน้าคูพ่ พิ าท หากผูป้ ระนอมข้อพิพาทเห็น
เป็นการจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ในการประนอมข้อพิพาท ผู้ประนอมข้อพิพาทอาจ
อนุญาตให้เฉพาะแต่ตัวคู่พิพาททั้งสองฝ่ายหรือเพียงแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่ใน
การประชุมการประนอมข้อพิพาทก็ได้ (ข้อ 12 ของระเบียบส�ำนักงาน คปภ.
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ว่ า ด้ ว ยการประนอมข้ อ พิ พ าทประกั น ภั ย ในกระบวนการอนุ ญ าโตตุ ล าการ
พ.ศ. 2553)
ผู้ประนอมข้อพิพาทต้องด�ำเนินการประนอมข้อพิพาทให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ตัง้ ผูป้ ระนอมข้อพิพาท โดยคูพ่ พิ าทอาจร้องขอให้ขยาย
เวลาในการด�ำเนินการประนอมข้อพิพาทได้อกี ไม่เกิน 2 ครัง้ ๆ ละไม่เกิน 7 วัน
แต่ถา้ ผูป้ ระนอมข้อพิพาทเห็นว่า ข้อพิพาทใกล้ทจี่ ะบรรลุความตกลงในการระงับ
ข้อพิพาทและมีเหตุสมควร ผูป้ ระนอมข้อพิพาทมีดลุ พินจิ ในการขยายเวลาได้อกี
ตามที่เห็นสมควร (ข้อ 15 ของระเบียบส�ำนักงาน คปภ. ว่าด้วยการประนอม
ข้อพิพาทประกันภัยในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2553)
กรณีการประนอมข้อพิพาทส�ำเร็จ
ให้คู่พิพาทท�ำสัญญาตกลงหรือประนีประนอมยอมความเป็นหนังสือ
และให้คู่พิพาทลงลายมือชื่อในสัญญาดังกล่าว และหากคู่พิพาทประสงค์
ที่ จ ะให้ อ นุ ญ าโตตุ ล าการชี้ ข าดตามสั ญ ญาประนี ป ระนอมยอมความก็ ใ ห้
แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อไป
(ข้อ 26 วรรคสองและวรรคสาม ของระเบียบส�ำนักงาน คปภ. ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส�ำนักงาน คปภ.
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553)
กรณีการประนอมข้อพิพาทไม่ส�ำเร็จ คู่พิพาทตั้งอนุญาโตตุลาการ
ตามระเบียบส�ำนักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551 เพือ่ พิจารณา
ข้อพิพาทและท�ำค�ำชี้ขาดต่อไป
การตั้งอนุญาโตตุลาการ
การเลือกอนุญาโตตุลาการ คู่พิพาทมีสิทธิเลือกอนุญาโตตุลาการ
เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณาและชี้ขาดข้อพิพาท จ�ำนวน 1 คน หรือ 3 คน แล้วแต่
กรณี กล่าวคือ กรณีเป็นข้อพิพาทที่ไม่มีทุนทรัพย์ หรือข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์
ไม่เกินสองล้านบาท ให้อนุญาโตตุลาการ จ�ำนวน 1 คน แต่กรณีเป็นข้อพิพาท
ที่มีทุนทรัพย์เกินสองล้านบาท ให้มีอนุญาโตตุลาการจ�ำนวน 3 คน เว้นแต่
คู่พิพาทตกลงกันให้มีอนุญาโตตุลาการจ�ำนวน 1 คน ก็ได้ โดยในการเลือก
อนุ ญ าโตตุ ล าการ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ จ ะเสนอรายชื่ อ อนุ ญ าโตตุ ล าการใน
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ทะเบียนอนุญาโตตุลาการของส�ำนักงาน คปภ. พร้อมประวัติย่อ ให้คู่พิพาท
เลือกอนุญาโตตุลาการจากรายชื่อในทะเบียนดังกล่าว (ข้อ 17 และข้อ 18 ของ
ระเบียบส�ำนักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551)
วิธีพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ
การสืบพยาน ในวันพิจารณานัดแรก ให้คู่พิพาทยื่นบัญชีระบุพยาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนข้ออ้าง หรือค�ำคัดค้าน หรือค�ำเรียกร้องแย้ง หรือ
ค�ำแก้ค�ำเรียกร้องแย้งของตนต่ออนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่อนุญาโตตุลาการ
เห็นสมควร อนุญาโตตุลาการมีอ�ำนาจสั่งให้คู่พิพาทท�ำบันทึกค�ำพยานหรือ
ส่งเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทล่วงหน้าก็ได้
การสื บ พยานบุ ค คลให้ ก ระท� ำ ต่ อ หน้ า อนุ ญ าโตตุ ล าการ โดยให้
อนุญาโตตุลาการบันทึกค�ำพยานโดยย่อ เพื่ออ่านและให้พยานลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน แล้วเก็บรวบรวมไว้ในส�ำนวนความ โดยขณะนั่งพิจารณา
อนุญาโตตุลาการจะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากส�ำนักงาน คปภ.
ช่วยบันทึกพยานแทนก็ได้
การสืบพยานต้องกระท�ำโดยเปิดเผย เว้นแต่คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
จะต้องขอหรืออนุญาโตตุลาการเห็นสมควรให้ด�ำเนินกระบวนพิจารณาลับ
(ข้อ 28 ของระเบียบส�ำนักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551)
หน้าที่น�ำสืบ คู่พิพาทฝ่ายใดกล่าวอ้างข้ออ้างใด ต้องเป็นฝ่ายมีหน้าที่
น�ำสืบให้ประจักษ์ตามข้ออ้างของตน (ข้อ 29 ของระเบียบส�ำนักงาน คปภ.
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551)
การออกหมายเรียกพยานบุคคลหรือพยานเอกสาร คณะอนุญาโต
ตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการคนใดคนหนึ่ง หรือคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
โดยความยินยอมของคณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมาก อาจยืน่ ค�ำร้องต่อศาล
ทีม่ เี ขตอ�ำนาจให้ออกหมายเรียกพยาน หรือมีคำ� สัง่ ให้สง่ เอกสารหรือวัตถุใดก็ได้
(มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545)
การขาดนัดพิจารณา ถ้าผูเ้ สนอข้อพิพาทไม่มาตามก�ำหนดนัดพิจารณา
นั ด แรกโดยมิ ไ ด้ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งขอเลื่ อ นการพิ จ ารณาหรื อ มิ ไ ด้ แ จ้ ง เหตุ ขั ด ข้ อ ง
อนุญาโตตุลาการอาจสั่งจ�ำหน่ายข้อพิพาทเสียก็ได้ แต่หากผู้คัดค้านไม่มา
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ตามก�ำหนดนัดพิจารณานัดแรก โดยมิได้ยนื่ ค�ำร้องขอเลือ่ นการพิจารณาหรือมิได้
แจ้งเหตุขดั ข้อง อนุญาโตตุลาการอาจให้ดำ� เนินการพิจารณาไปแต่ฝา่ ยเดียวก็ได้
คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาตามก�ำหนดพิจารณาในนัดต่อ ๆ ไป
โดยมิได้ยนื่ ค�ำร้องขอเลือ่ นการพิจารณาหรือมิได้แจ้งเหตุขดั ข้องก่อนเริม่ พิจารณา
อนุญาโตตุลาการอาจให้ด�ำเนินการพิจารณาไปแต่ฝ่ายเดียวก็ได้ (ข้อ 31 ของ
ระเบียบส�ำนักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551)
การเลื่อนคดี คู่พิพาทอาจยื่นค�ำร้องขอเลื่อนคดีได้ โดยต้องแสดง
เหตุผลในการขอเลื่อนให้ชัดแจ้ง และให้เป็นดุลพินิจของอนุญาโตตุลาการ
การปิดการพิจารณาและนัดชีข้ าด เมือ่ คูพ่ พิ าทไม่มพี ยานอืน่ ใดมาเสนอ
ต่ออนุญาโตตุลาการอีก ให้อนุญาโตตุลาการสั่งปิดการพิจารณาและนัดชี้ขาด
(ข้อ 31 ของระเบียบส�ำนักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551)
ค�ำชี้ขาด
ระยะเวลาในการท�ำค�ำชีข้ าด เมือ่ ด�ำเนินกระบวนการตัง้ อนุญาโตตุลาการ
เสร็จสิ้นแล้ว อนุญาโตตุลาการจะต้องด�ำเนินกระบวนพิจารณาและจัดท�ำ
ค�ำชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน แต่ถ้ามีเหตุจ�ำเป็นให้เป็นดุลยพินิจของ
อนุญาโตตุลาการที่จะขยายเวลาออกไปได้อีกตามสมควร (ข้อ 32 ของระเบียบ
ส�ำนักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551)
ขอบเขตในการท�ำค�ำชี้ขาด อนุญาโตตุลาการจะชี้ขาดเกินขอบเขต
แห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือค�ำขอของคูพ่ พิ าทมิได้ เว้นแต่จะเป็นการก�ำหนด
ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินกระบวนพิจารณา หรือค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ หรือ
เป็นการชี้ขาดให้เป็นไปตามข้อตกลง หรือประนีประนอมยอมความกันระหว่าง
คู่พิพาท (ข้อ 33 ของระเบียบส�ำนักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
พ.ศ. 2551)
หลักเกณฑ์ในการท�ำค�ำชี้ขาด อนุญาโตตุลาการต้องท�ำค�ำชี้ขาดให้เป็น
ไปตามหลักกฎหมาย และความยุติธรรมในการตีความสัญญาประกันภัย ให้
ค�ำนึงถึงสภาพความเป็นไปได้และแนวทางปฏิบัติทางการค้าของสัญญาประกัน
ภัยนั้น ๆ ด้วย (ข้อ 34 ของระเบียบส�ำนักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
พ.ศ. 2551)
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แบบของค� ำ ชี้ ข าด ค� ำ ชี้ ข าดต้ อ งท� ำ เป็ น หนั ง สื อ ลงลายมื อ ชื่ อ ของ
อนุญาโตตุลาการ ระบุ วัน เดือน ปี และสถานที่ที่ท�ำค�ำชี้ขาดไว้โดยชัดแจ้ง
ในกรณีทอี่ นุญาโตตุลาการคนใดไม่ลงลายมือชือ่ ไว้ ให้อนุญาโตตุลาการอืน่ หรือ
เลขาธิการ คปภ. จดแจ้งเหตุขดั ข้องไว้ โดยค�ำชีข้ าดต้องเป็นไปตามเสียงข้างมาก
พร้อมระบุเหตุผลแห่งข้อวินิจฉัยทั้งปวงไว้โดยชัดแจ้ง
การเปิดเผยค�ำชี้ขาด ค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ส�ำนักงาน
คปภ. เปิดเผยต่อสาธารณชนได้ เว้นแต่เป็นกระบวนพิจารณาลับต้องได้รบั ความ
ยินยอมจากคู่พิพาท
ค�ำชีข้ าดผูกพันคูพ่ พิ าท ค�ำชีข้ าดย่อมมีผลผูกพันคูพ่ พิ าทนับแต่วนั อ่าน
ค�ำชีข้ าด เว้นแต่คพู่ พิ าทไม่มาฟังค�ำชีข้ าด ก็ให้รบี ส่งส�ำเนาค�ำชีข้ าดไปถึงคูพ่ พิ าท
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและให้ถือว่าค�ำชี้ขาดมีผลผูกพันคู่พิพาทนับแต่วันที่ส�ำเนา
ค�ำชี้ขาดไปถึงคู่พิพาทฝ่ายนั้น
อนึง่ ค�ำชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการย่อมถือเป็นทีส่ ดุ คูพ่ พิ าทจะอุทธรณ์
ฎีกาค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่อไปอีกไม่ได้7
การคัดค้านค�ำชี้ขาด
แม้ค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการย่อมถือเป็นที่สุด คู่พิพาทจะอุทธรณ์
ฎีกาต่อไปมิได้ เนือ่ งจากศาลจะแทรกแซงกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยการ
เข้ามาตรวจสอบการใช้ดลุ พินจิ ของอนุญาโตตุลาการหรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือ
ท�ำลายค�ำชี้ขาดไม่ได้ เว้นแต่กฎหมายให้อ�ำนาจไว้อย่างชัดแจ้ง เพราะมิฉะนั้น
แล้วระบบอนุญาโตตุลาการย่อมไม่อาจบรรลุผลสมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายที่
ต้องให้การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว
และเป็นธรรม
อย่างไรก็ดี คูพ่ พิ าทฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ อาจขอให้เพิกถอนค�ำชีข้ าดได้ โดย
ยื่นค�ำร้องต่อศาลที่มีเขตอ�ำนาจภายในเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับส�ำเนาค�ำชี้ขาด
หรือถ้าเป็นกรณีมกี ารขอให้คณะอนุญาโตตุลาการแก้ไขหรือตีความค�ำชีข้ าด หรือ
ชีข้ าดเพิม่ เติม นับแต่วนั ทีค่ ณะอนุญาโตตุลาการได้แก้ไขหรือตีความค�ำชีข้ าดหรือ
ท�ำค�ำชี้ขาดเพิ่มเติมแล้ว ให้ศาลเพิกถอนค�ำชี้ขาดได้ในกรณีดังต่อไปนี้
7
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(1) คู่พิพาทฝ่ายที่ขอให้เพิกถอนค�ำชี้ขาดสามารถพิสูจน์ได้ว่า
		 (ก) คู่สัญญาตามสัญญาอนุญาโตตุลาการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็น
ผู้บกพร่องในเรื่องความสามารถตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่คู่สัญญาฝ่ายนั้น
		 (ข) สัญญาอนุญาโตตุลาการไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายแห่ง
ประเทศที่คู่พิพาทได้ตกลงกันไว้ หรือตามกฎหมายไทยในกรณีที่ไม่มีข้อตกลง
ดังกล่าว
		 (ค) ไม่ มี ก ารแจ้ ง ให้ คู ่ พิ พ าทฝ่ า ยที่ ข อให้ เ พิ ก ถอนค� ำ ชี้ ข าด
รู ้ ล ่ ว งหน้ า โดยชอบถึ ง การแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการหรื อ การพิ จ ารณา
ของคณะอนุญาโตตุลาการ หรือบุคคลดังกล่าวไม่สามารถเข้าต่อสู้คดีในชั้น
อนุญาโตตุลาการได้เพราะเหตุประการอื่น
		 (ง) ค�ำชี้ขาดวินิจฉัยข้อพิพาทซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญา
อนุญาโตตุลาการหรือค�ำชี้ขาดวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอ
ข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ แต่ถ้าค�ำชี้ขาดที่วินิจฉัยเกินขอบเขตนั้น
สามารถแยกออกได้จากค�ำชี้ขาดส่วนที่วินิจฉัยในขอบเขตแล้วศาลอาจเพิกถอน
เฉพาะส่วนที่วินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือข้อตกลงนั้น
ก็ได้ หรือ
			 - กรณีทอี่ นุญาโตตุลาการชีข้ าดข้อพิพาทภายในขอบเขตของ
สัญญาอนุญาโตตุลาการศาลจะเพิกถอนค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการมิได้
			 ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4750-4751/2561 ศาลจะเพิกถอน
ค� ำ ชี้ ข าดของอนุ ญ าโตตุ ล าการตาม พ.ร.บ.อนุ ญ าโตตุ ล าการ พ.ศ. 2545
มาตรา 40 วรรคสาม (1) (ง) ได้ เมื่อคู่พิพาทฝ่ายที่ขอให้เพิกถอนค�ำชี้ขาด
สามารถพิสูจน์ได้ว่า ค�ำชี้ขาดวินิจฉัยข้อพิพาทนั้นไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญา
อนุญาโตตุลาการหรือค�ำชี้ขาดวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอ
ข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ เมื่อสัญญาจ้างเหมางานโครงสร้างและงาน
สถาปัตยกรรมระบุวา่ หากคูส่ ญ
ั ญามีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ
ซึ่งเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับสัญญา รวมทั้งปัญหาการผิดสัญญา การเลิกสัญญา
หรือความสมบูรณ์ของสัญญา ให้ท�ำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ
โดยสัญญาอนุญาโตตุลาการดังกล่าวมิได้มีข้อก�ำหนดจ�ำกัดขอบเขตอ�ำนาจของ
คณะอนุญาโตตุลาการเอาไว้ ดังนั้น เมื่อผู้ร้องและผู้คัดค้านมีข้อพิพาทเกี่ยวกับ
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สัญญาจ้างเหมางานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม และได้เสนอข้อพิพาทให้
คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาด การที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยข้อพิพาทจาก
พยานหลักฐานของผูร้ อ้ งและผูค้ ดั ค้านทีน่ ำ� สืบจึงเป็นการวินจิ ฉัยข้อพิพาทภายใน
ขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ8
		 (จ) องค์ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนพิจารณา
ของคณะอนุญาโตตุลาการมิได้เป็นไปตามทีค่ พู่ พิ าทได้ตกลงกันไว้ หรือในกรณีที่
คูพ่ พิ าทไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอืน่ องค์ประกอบดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายนี้
(2) มีกรณีปรากฏต่อศาลว่า
		 (ก) ค�ำชี้ขาดนั้นเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ไม่สามารถจะระงับโดยการ
อนุญาโตตุลาการได้ตามกฎหมาย หรือ
		 (ข) การยอมรับหรือการบังคับตามค�ำชี้ขาดนั้นจะเป็นการขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
			 - ค�ำชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการทีก่ ำ� หนดค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่ผู้รับประโยชน์เกินกว่าความเสียหายที่แท้จริง ซึ่งขัดต่อประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 877 ย่อมถือเป็นค�ำชี้ขาดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
			 ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 732/2559 ...เมื่ออนุญาโตตุลาการ
ใช้ดุลพินิจก�ำหนดค่าเสียหายที่แท้จริงแก่ผู้คัดค้านทั้งสองคนละ 25,000 บาท
แต่ชี้ขาดให้ผู้ร้องเพียงรายเดียวต้องช�ำระค่าสินไหมทดแทนจ�ำนวนดังกล่าวโดย
ไม่ได้ค�ำนึงว่าผู้คัดค้านทั้งสองได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท ส. แล้ว
จ�ำนวนเท่าใด ท�ำให้ผู้คัดค้านทั้งสองจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจ�ำนวน
วินาศจริง จึงเป็นค�ำชี้ขาดที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย การยอมรับหรือการบังคับตาม
ค�ำชี้ขาดจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ศาลย่อมมีอำ� นาจเพิกถอนค�ำชีข้ าดได้ตาม พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545
มาตรา 40 วรรคสาม (2) (ข)9
ระบบสืบค้นค�ำพิพากษา ค�ำสัง่ ค�ำร้อง และค�ำวินจิ ฉัยศาลฎีกา. แหล่งทีม่ า : http://deka.supremecourt.
or.th/search. (วันที่ค้นข้อมูล : 9 มีนาคม 2562)
9
ระบบสืบค้นค�ำพิพากษา ค�ำสัง่ ค�ำร้อง และค�ำวินจิ ฉัยศาลฎีกา. แหล่งทีม่ า : http://deka.supremecourt.
or.th/search. (วันที่ค้นข้อมูล : 9 มีนาคม 2562)
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ในการพิจารณาค�ำร้องให้เพิกถอนค�ำชี้ขาด ถ้าคู่พิพาทยื่นค�ำร้องและ
ศาลพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลสมควร ศาลอาจเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปตาม
ที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาอีกครัง้ หนึง่ หรือด�ำเนินการ
อย่างใดอย่างหนึง่ ทีค่ ณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควร เพือ่ ให้เหตุแห่งการเพิกถอน
นั้นหมดสิ้นไป (มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545)
- หากไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการวิ นิ จ ฉั ย ข้ อ เท็ จ จริ ง ของ
อนุ ญ าโตตุ ล าการ คู ่ พิ พ าทจะร้ อ งขอต่ อ ศาลให้ เ พิ ก ถอนค� ำ ชี้ ข าดของ
อนุญาโตตุลาการมิได้
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1465/2560 ...ค�ำคัดค้านของผู้คัดค้านที่ว่า
ค� ำ ชี้ ข าดของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการขั ด แย้ ง ต่ อ พยานหลั ก ฐานในส� ำ นวน
จึงเป็นการโต้แย้งดุลพินิจการวินิจฉัยข้อเท็จจริงของคณะอนุญาโตตุลาการ
ซึ่งไม่มีบทบัญญัติตาม พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ให้ผู้คัดค้าน
ขอเพิกถอนหรือไม่ปฏิบัติตามค�ำชี้ขาดได้10
การบังคับตามค�ำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
ให้ศาลมีค�ำพิพากษาบังคับตามค�ำชี้ขาด เมื่อคู่พิพาทฝ่ายใดประสงค์
จะให้มีการบังคับตามค�ำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ให้คู่พิพาทฝ่ายนั้น
ยื่ น ค� ำ ร้ อ งต่ อ ศาลที่ มี เ ขตอ� ำ นาจภายในก� ำ หนดเวลาสามปี นั บ แต่ วั น ที่ อ าจ
บังคับตามค�ำชี้ขาดได้เมื่อศาลได้รับค�ำร้องดังกล่าวให้รีบท�ำการไต่สวน และมี
ค�ำพิพากษาโดยพลัน (มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัตอิ นุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545)
การอุทธรณ์คำ� พิพากษาบังคับตามค�ำชีข้ าด ห้ามมิให้อทุ ธรณ์คำ� สัง่ หรือ
ค�ำพิพากษาของศาลตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่
		 (1) การยอมรับหรือการบังคับตามค�ำชี้ขาดนั้นจะเป็นการขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
		 (2) ค�ำสั่งหรือค�ำพิพากษานั้นฝ่าฝืนต่อบทกฎหมายอันเกี่ยวด้วย
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน
		 (3) ค� ำ สั่ ง หรื อ ค� ำ พิ พ ากษานั้ น ไม่ ต รงกั บ ค� ำ ชี้ ข าดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ
ระบบสืบค้นค�ำพิพากษา ค�ำสัง่ ค�ำร้อง และค�ำวินจิ ฉัยศาลฎีกา. แหล่งทีม่ า : http://deka.supremecourt.
or.th/search. (วันที่ค้นข้อมูล : 9 มีนาคม 2562)
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		 (4) ผูพ้ พิ ากษา หรือตุลาการซึง่ พิจารณาคดีนนั้ ได้ทำ� ความเห็นแย้ง
ไว้ในค�ำพิพากษา หรือ
		 (5) เป็ น ค� ำ สั่ ง เกี่ ย วด้ ว ยการใช้ วิ ธี ก ารชั่ ว คราวเพื่ อ คุ ้ ม ครอง
ประโยชน์ของคู่พิพาทตามมาตรา 16
การอุ ท ธรณ์ ค� ำ สั่ ง หรื อ ค� ำ พิ พ ากษาของศาลตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ให้อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี (มาตรา 45 แห่ง
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545)
		 - หากไม่เข้าเหตุตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัตอิ นุญาโตตุลาการ
พ.ศ. 2545 คู่พิพาทจะอุทธรณ์ค�ำพิพากษาของศาลต่อศาลฎีกามิได้
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5417/2560 ...การโต้แย้งการชั่งน�้ำหนักพยาน
หลักฐานและดุลพินิจในการวินิจฉัยฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานในส�ำนวน
ของอนุญาโตตุลาการและศาลชั้นต้น โดยคดีไม่ปรากฏว่ามีการวินิจฉัยคดีผิด
จากวิธีพิจารณาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน แต่อย่างใด อุทธรณ์ฉบับแรกของผูร้ ้องจึงต้องห้าม
ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 มาตรา 45 วรรคหนึ่ง
ศาลฎีกาไม่รับอุทธรณ์ฉบับแรกของผู้ร้องไว้วินิจฉัย11

บทสรุป

เมื่อมีข้อพิพาทตามสัญญาประกันภัย ผู้ที่มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญา
ประกันภัย เช่น ผูเ้ อาประกันภัย หรือผูร้ บั ประโยชน์อาจระงับข้อพิพาทได้ 2 วิธี
กล่าวคือ (1) การระงับข้อพิพาทโดยศาล และ (2) การระงับข้อพิพาททางเลือก
โดยการระงับข้อพิพาท เช่น การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น
หากผูท้ มี่ สี ทิ ธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัยเลือกระงับพิพาทโดยน�ำข้อพิพาทขึน้
สูก่ ระบวนการอนุญาโตตุลาการ กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการย่อม
เป็นไปตามระเบียบของส�ำนักงานก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการประกันภัย
โดยการระงับข้อพิพาทโดยศาลและการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ย่อมมีทงั้ จุดอ่อนและจุดแข็งในประเด็นทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ ผูท้ มี่ สี ทิ ธิเรียกร้องตาม
สัญญาประกันภัยควรเลือกวิธีการระงับข้อพิพาทให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลซึ่ง
มีความต้องการที่แตกต่างกันไป
ระบบสืบค้นค�ำพิพากษา ค�ำสัง่ ค�ำร้อง และค�ำวินจิ ฉัยศาลฎีกา. แหล่งทีม่ า : http://deka.supremecourt.
or.th/search. (วันที่ค้นข้อมูล : 9 มีนาคม 2562)
11
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พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. 2535 : กฎหมายที่คนมีรถควรรู้
Protection for Motor Vehicle Accident Victims Act B.E. 2535
(1992) : What law Owner of Motor Vehicle Should Know
ธนากร โกมลวานิ ช*

บทคัดย่อ

พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ให้ผปู้ ระสบภัยจากรถได้รบั การชดใช้คา่ เสียหายและได้รบั ค่าเสียหายเบือ้ งต้น
ที่แน่นอนและทันท่วงที จึงบังคับให้รถทุกคันต้องจัดให้มีการท�ำประกันภัย
เพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติยกเว้นให้
ไม่ต้องจัดให้มีการท�ำประกันภัย
เมือ่ มีผปู้ ระสบภัยจากรถและมีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวติ
ผูป้ ระสบภัยจากรถจะได้รบั ค่าเสียหายเบือ้ งต้นตามจ�ำนวนทีก่ ฎหมายก�ำหนดจาก
ผูร้ บั ประกันภัย ไม่วา่ จะมีคกู่ รณีหรือไม่ และไม่วา่ ผูป้ ระสบภัยจะเป็นฝ่ายผิดหรือ
ไม่ก็ตาม ในกรณีที่ไม่มีคู่กรณีหรือมีคู่กรณีแต่ผู้ประสบภัยจากรถเป็นฝ่ายผิด
ผูป้ ระสบภัยจะมีสทิ ธิได้รบั เฉพาะค่าเสียหายเบือ้ งต้นเท่านัน้ แต่ในกรณีทมี่ คี กู่ รณี
และคู่กรณีเป็นฝ่ายผิดผู้ประสบภัยจากรถสามารถเรียกให้ผู้รับประกันภัยชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นได้อีกด้วย
รถทุ ก คั น ควรจั ด ให้ มี ป ระกั น ภั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถฯ เพราะนอกจากจะเป็นการปฏิบตั ติ ามกฎหมายแล้ว ในกรณี
ที่ประสบภัยจากรถ ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายใน
การได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นที่แน่นอนและทันท่วงที
ค�ำส�ำคัญ : ผู้ประสบภัยจากรถ, ประกันภัยภาคบังคับ
*
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Abstract

Objective of Protection for Motor Vehicle Accident
Victims Act B.E. 2535 (1992) is aim to motor vehicle victims
for acquire remedy and preliminary compensation expenses
quickly and promptly. Each motor vehicle must have compulsory
insurance against loss for motor vehicle victims protection,
excluding, in case of exceptional motor vehicle without
compulsory insurance according to Protection for Motor
Vehicle Accident Victims Act B.E. 2535 (1992).
In case of motor vehicles accident occur and victims
have danger to life bodily or health harm due to motor
vehicle, motor vehicle victims would acquire preliminary
compensation expenses by law from insurer either one is
liable or no one is liable to the motor vehicle victim or victim
is right or wrong. In case of no one is liable or one is liable
and victim is wrong, victim shall acquire only preliminary
compensation. However, in case of one is liable, which is
wrong, victim shall claim for payments exceeding preliminary
compensation from insurer.
Every motor vehicle should have compulsory insurance
according to Protection for Motor Vehicle Accident Victims
Act B.E. 2535 (1992) because not only, for ensuring legal
compliance but also, motor vehicle victims would acquire
legal protection for remedy and preliminary compensation
expenses quickly and promptly.
Keywords : motor vehicle victims, compulsory insurance

บทนำ�

นับตัง้ แต่ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา เจ้าของหรือผูเ้ ช่าซือ้ รถทุกคันต้องจัด
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ให้มีการท�ำประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เว้นแต่รถบางประเภทที่
ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดท�ำประกันภัย ซึ่งมีจ�ำนวนไม่มาก โดยกฎหมายที่บังคับ
ให้รถทุกคันต้องจัดให้มีประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประสบภัยจากรถอย่างมาก แต่พบว่าปัจจุบันยังมีผู้ประสบภัยจากรถเป็น
จ�ำนวนมากทีไ่ ม่ทราบว่า พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
ให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยเอาไว้อย่างไร ท�ำให้เสียสิทธิตามที่กฎหมาย
รับรองไว้ไปอย่างน่าเสียดาย ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎหมายหมายล�ำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมหลายครัง้ ดังนัน้
ในบทความนีจ้ ะกล่าวถึงสาระส�ำคัญของพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวโดยจะให้ขอ้ มูล
ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนน

ความเป็นมา และสาระสำ�คัญของพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

1. ความเป็นมา
ก่อน พ.ศ. 2535 เจ้าของหรือผู้เช่าซื้อรถทุกชนิดที่ใช้ขับขี่สัญจร
ไปมาไม่ต้องท�ำประกันภัย เนื่องจากกฎหมายมิได้บังคับให้ผู้ครอบครองรถ
ต้องจัดให้มีการท�ำประกันภัย ส่งผลให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บ หาก
ผู้ขับขี่ซึ่งเป็นผู้ท�ำละเมิดและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไม่สามารถตกลงกันได้ ผู้ที่ได้รับ
บาดเจ็บหรือผู้ถูกท�ำละเมิดจะต้องฟ้องคดีต่อศาลซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการ
พิจารณาคดียาวนานกว่าศาลจะพิจารณาและพิพากษาคดีแล้วเสร็จ ท�ำให้ผู้ถูก
ท�ำละเมิดไม่ได้รบั การค่าสินไหมทดแทนอย่างทันท่วงที ท�ำให้ผปู้ ระสบภัยจากรถ
ที่ได้รับบาดเจ็บบางรายอาจไม่มีเงินเพื่อใช้ในการช�ำระค่ารักษาพยาบาล
รัฐบาลในขณะนัน้ ได้พยายามหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมีแนวคิด
ที่จะให้บริษัทประกันภัยเข้ามาเป็นผู้ท�ำหน้าที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสียหายที่เกิดจากรถ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงที ทั้งยังได้พยายาม
ผลักดันให้รัฐสภาตรากฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องจัดให้มีการท�ำประกัน
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เพื่อคุ้มครองผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถมาตั้งแต่ พ.ศ. 2510 แต่การผลักดันให้
มีการตรากฎหมายดังกล่าวเป็นไปอย่างยากล�ำบากเนื่องจากหลักการที่ก�ำหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยังเป็นเรื่องใหม่และส่งผล
กระทบต่อประชาชนเป็นจ�ำนวนมาก จึงท�ำให้หลายฝ่ายยังไม่เห็นด้วย อย่างไร
ก็ดี ในสมัยรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุนเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการผลักดัน
ให้ น� ำ ร่ า งกฎหมายดั ง กล่ า วเข้ า สู ่ ก ารพิ จ ารณาของสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
(ท�ำหน้าที่รัฐสภา) จนในที่สุดสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ตราพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ขึ้นเป็นกฎหมายโดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2536 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน แม้พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 จะมีผลใช้บังคับมาเป็นเวลานานเกิน
20 ปีแล้ว แต่ยังมีเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถจ�ำนวนมากที่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงไม่ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับ
การจัดให้มีประกันรถยนต์ ท�ำให้เมื่อประสบภัยจากรถอาจต้องช�ำระค่ารักษา
พยาบาลเอง เนื่องจากผู้ประสบภัยจากรถที่ไม่จัดให้มีประกันภัยตามพระราช
บั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองผู ้ ป ระสบภั ย จากรถ พ.ศ. 2535 นอกจากจะไม่ มี สิ ท ธิ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยแล้ว ยังไม่สามารถเบิกค่ารักษา
พยาบาลโดยใช้สิทธิของข้าราชการ และไม่สามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล
จากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ได้อีกด้วย
2. สาระส� ำ คั ญ ของพระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองผู ้ ป ระสบภั ย จากรถ
พ.ศ. 2535
หลั ก การส� ำ คั ญ ของพระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองผู ้ ป ระสบภั ย จากรถ
พ.ศ. 2535 คือ ก�ำหนดให้รถทุกคันต้องจัดให้มีการประกันภัย เพื่อให้ความ
คุ้มครอง หรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพลภาพ หรือ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถเท่านั้น ในกรณีที่รถประสบอุบัติเหตุและท�ำให้รถ
ได้รับความเสียหาย การประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 จะไม่คุ้มครอง จึงมีผู้กล่าวว่า ประกันภัยตามพระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 นั้น “ซ่อมคน ไม่ซ่อมรถ”
ซึ่งเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
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มีรายละเอียด ดังนี้
		 2.1 ก�ำหนดให้รถที่มีไว้เพื่อใช้ต้องท�ำประกันภัย
			 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
มาตรา 7 ก�ำหนดให้ “เจ้าของรถ”1 ซึง่ ใช้รถหรือมีรถไว้เพือ่ ใช้ตอ้ งจัดให้มกี ารท�ำ
ประกันภัยไว้กบั บริษทั ประกันภัยเพือ่ ประกันความเสียหายทีอ่ าจกับผูป้ ระสบภัย
จากรถ โดยรถที่ต้องจัดให้มีประกันภัยได้แก่ รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
และรถตามกฎหมาย ว่าด้วยการขนส่งทางบก ซึ่งหมายถึงรถที่ขับเคลื่อน
ด้วยก�ำลังเครื่องยนต์ หรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานอื่น เช่น
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถยนต์กระบะ รถสามล้อเครื่อง รถยนต์โดยสาร
รถยนต์บรรทุก เป็นต้น

บทลงโทษกรณีรถไม่มีประกันภัย

กรณีทเี่ จ้าของรถ ผูเ้ ช่าซือ้ รถ หรือผูท้ นี่ ำ� รถเข้ามาในราชอาณาจักรซึง่ มี
หน้าที่ต้องท�ำประกันภัยรถฝ่าฝืนไม่จัดให้มีการท�ำประกันภัยรถต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึง่ หมืน่ บาท ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 นอกจากนั้นผู้น�ำรถที่ไม่ได้จัดให้มีประกันภัยออกมาใช้
หรือน�ำออกมาขับขี่จะมีความผิดตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
นอกจากนัน้ รถทีไ่ ม่จดั ให้มกี ารประกันภัยยังไม่สามารถจดทะเบียนรถ
หรือช�ำระภาษีรถประจ�ำปีได้ ทั้งนี้ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ในประเด็นนี้ท�ำให้มีประชาชนจ�ำนวนมาก
เข้าใจผิดคิดว่า รถที่มิได้ช�ำระภาษีรถประจ�ำปีจะไม่สามารถจัดท�ำประกันภัย
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ ได้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว
รถที่มิได้ช�ำระภาษีรถประจ�ำปีสามารถจัดท�ำประกันภัยตามพระราชบัญญัติ
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
“มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนิ ี้ “เจ้าของรถ” หมายความว่า ผูซ้ งึ่ มีกรรมสิทธิใ์ นรถหรือผูม้ สี ทิ ธิครอบครอง
รถตามสัญญาเช่าซื้อ และหมายความรวมถึงผู้น�ำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวด้วย”
1
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คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถฯ ได้ เพราะรถทุกคันทีม่ ไี ว้เพือ่ ใช้สามารถท�ำประกันภัย
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถฯ ได้เสมอ ซึง่ ต่างจากการช�ำระ
ภาษีรถประจ�ำปีจะต้องมีการท�ำประกันภัยเสียก่อน
ข้อสังเกต ในกรณีทมี่ กี ารเช่าซือ้ รถผูท้ มี่ หี น้าทีต่ อ้ งจัดให้มกี ารท�ำประกันภัย
คือ ผู้เช่าซื้อ ไม่ใช่ผู้ให้เช่าซื้อซึ่งเจ้าของรถ เพราะผู้เช่าซื้อเป็นผู้ใช้รถหรือ
มีรถไว้เพื่อใช้ ส่วนผู้ให้เช่าซื้อแม้เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถ แต่มิได้เป็นผู้ใช้รถ
หรือมีรถไว้เพื่อใช้
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 17167/2555 ผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถถือเป็น
ผู้หนึ่งที่เป็นเจ้าของรถตามความหมายของมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ผู้มีสิทธิครอบครองรถก็ถือว่าเป็น
เจ้าของรถด้วยซึ่งหาได้จ�ำกัดเฉพาะแต่ผู้มีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเช่าซื้อ
เพียงอย่างเดียวไม่ แต่ผู้เป็นเจ้าของรถที่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหาย
ส�ำหรับผู้ประสบภัยนั้น ต้องเป็นเจ้าของรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้ หากเป็น
เจ้าของรถแต่ไม่ได้ใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้ ก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา 7
ที่จะต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายส�ำหรับผู้ประสบภัย คดีนี้จ�ำเลย
ขายรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุให้ พ. ตามสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไขบังคับ
โดยมีข้อสัญญาว่ากรรมสิทธิ์ในรถจะโอนไปยังผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อผ่อนช�ำระราคา
ครบถ้วน และจ�ำเลยมอบรถให้ พ. ไปครอบครองเป็นผู้ใช้แล้ว พ. ย่อมเป็น
ผู้มีสิทธิครอบครองรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้ที่ต้องจัดให้มีการประกันความ
เสียหายส�ำหรับผูป้ ระสบภัย หาใช่จำ� เลยผูข้ ายซึง่ มิได้ใช้รถหรือมีรถไว้เพือ่ ใช้แต่
อย่างใดไม่ ดังนั้น จ�ำเลยมิใช่ผู้มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหาย
ส�ำหรับผู้ประสบภัย จึงไม่ต้องช�ำระเงินค่าเสียหายเบื้องต้นแก่กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย2
อย่างไรก็ดี มีรถบางประเภททีไ่ ด้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งจัดให้มกี ารท�ำประกัน
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้แก่รถยนต์
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
เช่น รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 17167/2555. แหล่งที่มา : http://deka2007.supremecourt.or.th/deka/
web/docdetail.jsp (วันที่ค้นข้อมูล : 1 มีนาคม 2562).
2
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กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกชื่อย่างอื่นและ
รถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร หรือรถส�ำหรับเฉพาะองค์
พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท และรถส�ำหรับผู้ส�ำเร็จราชการแทน
พระองค์รถของส�ำนักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบ
ที่เลขาธิการพระราชวังก�ำหนด เป็นต้น
2.2 ผู้รับประกันภัย
ผู้ที่มีหน้าที่รับท�ำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 คือ บริษัทประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกัน
วิ น าศภั ย ที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การประกั น ภั ย รถยนต์ จ าก
คณะกรรมการก� ำ กั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย (คปภ.)
(พระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองผู ้ ป ระสบภั ย จากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 10)
ซึ่งกฎหมายบังคับให้บริษัทประกันภัยจะต้องรับประกันภัยรถทุกคันโดยไม่มี
ข้อยกเว้น จะปฏิเสธไม่ยอมรับประกันภัยไม่ได้ แม้จะเป็นรถเก่าใหม่เพียงใด
เจ้าของรถจะขับรถช�ำนาญหรือไม่ และเจ้าของรถเป็นบุคคลทีม่ ปี ระวัตกิ ารขับรถ
ไม่ดี บริษทั ก็ตอ้ งรับประกันภัย บริษทั ประกันภัยจะปฏิเสธไม่รบั ประกันภัยไม่ได้
แต่ ทั้ ง นี้ ก ารรั บ ประกั น ภั ย ต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก� ำ หนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งกฎกระทรวงจะก�ำหนดเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินที่เอาประกัน
เบีย้ ประกัน ก�ำหนดเวลาเริม่ ต้นและสิน้ สุดของการเอาประกันภัย และ หากบริษทั
ประกันภัยไม่ยอมรับการประกันรถยนต์ตามที่กฎหมายก�ำหนดจะมีความผิด
ตามกฎหมายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 500,000 บาท
ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
2.3 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
เมื่อ พ.ศ. 2540 มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพือ่ ให้มกี ารจัดตัง้ บริษทั กลางคุม้ ครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด ขึ้นท�ำให้หน้าที่หลัก 2 ประการ คือ
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(1) ให้บริการเกี่ยวกับการรับค�ำร้องขอและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
หรือเงินอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทประกันภัยผู้รับประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 บางบริษัทมีสาขาในส่วนภูมิภาคไม่ครบทุก
จังหวัด ท�ำให้ผู้ประสบภัยจากรถอาจต้องเดินทางไปยื่นค�ำขอรับเงินค่าสินไหม
ทดแทนในจังหวังใกล้เคียงทีม่ สี าขาของบริษทั ประกันภัยตัง้ อยู่ ท�ำให้ผยู้ นื่ ค�ำร้อง
ขอค่าสินไหมทดแทนไม่ได้รับสะดวกในการติดต่อประสานงาน แต่บริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีสาขาตั้งอยู่ครบทุกจังหวัด ซึ่งสามารถรับค�ำร้อง
ขอค่าสินไหมทดแทนหรือเงินอื่นแทนบริษัทประกันอื่นที่ไม่มีสาขาในจังหวัด
นั้น ๆ ได้ ท�ำให้ผู้ประสบภัยได้รับความสะดวกมากขึ้น
(2) ประกอบธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย เฉพาะการประกั น ภั ย รถตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยบริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจากรับท�ำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เฉพาะรถจักรยานยนต์เท่านั้น ส่วนรถประเภท
อื่น ๆ ต้องไปจัดท�ำประกันภัย ณ บริษัทประกันภัยอื่น ๆ ทั้งนี้เนื่องจากการ
ประกันภัยรถจักรยานยนต์มีความเสี่ยงสูงกว่ารถประเภทอื่น ๆ จึงมีความเสี่ยง
ในทางธุรกิจค่อนข้างสูง
2.4 อัตราเบี้ยประกัน
อั ต ราเบี้ ยประกันภัย ตามพระราชบัญ ญัติ คุ้ม ครองผู้ส บภัยจากรถ
พ.ศ. 2535 นั้น ผู้รับประกันภัยไม่สามารถก�ำหนดได้ โดยอัตราเบี้ยประกัน
จะต้องเป็นไปตามค�ำสั่งของนายทะเบียน (เลขาธิการคณะกรรมการก�ำกับและ
ส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ) โดยอั ต ราเบี้ ย ประกั น ตามค� ำ สั่ ง
นายทะเบียนที่ 1/2551 เรื่องก�ำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยส�ำหรับประกันภัยรถ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 25353 ซึ่งเป็นอัตราที่ยัง
ไม่รวมภาษี เช่น รถจักรยานยนต์ไม่เกิน 125 ซี.ซี. เบี้ยประกัน 300 บาทต่อปี
รถยนต์นั่งไม่เกินเจ็ดคน (รถเก๋ง) เบี้ยประกัน 600 บาทต่อปี รถบรรทุกส่วน
บุคคล (รถกระบะ) น�้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน เบี้ยประกัน 900 บาทต่อปี เป็นต้น
ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 125. ตอนพิเศษ 50 ง. วันที่ 7 มีนาคม 2551. หน้า 44. แหล่งที่มา : http://
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/023/1.PDF (วันที่คน้ ข้อมูล : 2 มีนาคม 2562).
3
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2.5 จ�ำนวนเงินที่เอาประกัน
จ�ำนวนเงินทีเ่ อาประกัน หมายถึงจ�ำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนทีบ่ ริษทั
ประกันภัยตกลง จะช�ำระเมือ่ มีผปู้ ระสบภัยจากรถ โดยค่าสินไหมทดแทนทีผ่ รู้ บั
ประกันภัยจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
(1) ค่าเสียหายเบื้องต้น
ค่าเสียหายเบือ้ งต้น หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนตามจ�ำนวนทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด ทีผ่ รู้ บั ประกันภัยจ่ายให้แก่ผปู้ ระสบภัยจากรถ ไม่วา่ ผูป้ ระสบภัยจากรถ
จะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูก และไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่ โดยตามกฎหมาย
ก�ำหนดจ�ำนวนค่าเสียหายเบื้องต้นเอาไว้ ดังนี้
1. กรณีบาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามทีจ่ า่ ยจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
2. กรณีสญ
ู เสียอวัยวะ ได้รบั ความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึง่ อย่างใด
ดังต่อไปนี้ จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจ�ำนวน 35,000 บาท
		 (ก) ตาบอด
		 (ข) หูหนวก
		 (ค) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
		 (ง) เสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถในการสืบพันธุ์
		 (จ) เสียแขน ขา มือ เท้า หรือนิ้ว
		 (ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด
		 (ช) จิตพิการอย่างติดตัว
		 (ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร
3. กรณีเสียชีวิต จ�ำนวน 35,000 บาท			
		 อย่ า งไรก็ ดี ในกรณี ที่ บ าดเจ็ บ และต่ อ มาเสี ย ชี วิ ต หรื อ กรณี
บาดเจ็บและต่อมาสูญเสียอวัยวะ หรือกรณีสูญเสียอวัยวะและต่อมาเสียชีวิต
จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 65,000 บาท4
(2) ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น
ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น หมายถึง ค่าสินไหม
ทดแทนทีจ่ า่ ยเฉพาะในกรณีทมี่ คี กู่ รณี และรถคันทีผ่ รู้ บั ประกันรับประกันภัยไว้
เป็นฝ่ายผิด โดยจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ เพิ่มเติมจากค่าเสียหายเบื้อง
ข้อ 3 ของกฎกระทรวง ก�ำหนดความเสียหายทีจ่ ะให้ได้รบั ค่าเสียหายเบือ้ งต้น จ�ำนวนเงินค่าเสียหายเบือ้ งต้น
การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557.
4
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ในนามของผู้ท�ำละเมิด ตามจ�ำนวนที่กฎหมายก�ำหนด โดยตามค�ำสั่งของนาย
ทะเบียนก�ำหนดค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นเอาไว้ ดังนี้
1. กรณีบาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง เมื่อรวมกับ
ค่าเสียหายเบื้องต้นแล้ว ไม่เกิน 80,000 บาท
2. กรณี สู ญ เสี ย อวั ย วะ จ่ า ยจ� ำ นวนเงิ น คุ ้ ม ครอง เมื่ อ รวมกั บ
ค่าเสียหายเบื้องต้นแล้ว จ�ำนวน 200,000 บาท ถึง 300,000 บาท แล้วแต่กรณี
3. กรณีเสียชีวิต จะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาท
อนึง่ กรณีผปู้ ระสบภัยจากรถเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผูป้ ว่ ยใน
ให้ผู้รับประภัยจ่ายค่าชดเชยรายวัน เพิ่มเติมจากกรณีดังกล่าวข้างต้นอีก
วันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บาดเจ็บและต่อมาสูญเสียอวัยวะ ให้จ่ายตาม
หลักเกณฑ์ในเรื่องการสูญเสียอวัยวะ คือ 200,000 บาท ถึง 300,000 บาท
แล้วแต่กรณี แต่ในกรณีทบี่ าดเจ็บและต่อมาเสียชีวติ หรือทัง้ สูญเสียอวัยวะและ
เสียชีวิตผู้รับประกันภัยจ่าย 300,000 บาทต่อคน5
2.6 ประกั น ภั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองผู ้ ป ระสบภั ย จากรถ
พ.ศ. 2535 กับสวัสดิการด้านสุขภาพอื่น ๆ
ระบบสวัสดิการด้านสุขภาพของไทยทีส่ ำ� คัญมีอยูด่ ว้ ยกัน 3 ระบบ คือ
1. ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (30 บาทรักษาทุกโรค) 2. ระบบประกัน
สังคม และ 3. สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ซึ่งมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิในการรักษาพยาบาลตามระบบใดระบบหนึ่งดังกล่าวข้างต้น
เป็นผู้ประสบภัยจากรถและมีค่ารักษาพยาบาล ผู้ประสบภัยจะใช้สิทธิเบิกทั้ง
ค่ารักษาพยาบาลจากระบบสวัสดิการของตนและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2539 ได้หรือไม่ หรือ
ผูป้ ระสบภัยจะเลือกใช้สทิ ธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากระบบสวัสดิการของตนอย่างเดียว
โดยไม่ใช้สทิ ธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูร้ ะสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2539 ได้หรือไม่ ในประเด็นนี้สามารถแยกพิจารณาได้ ดังนี้
ค�ำสั่งนายทะเบียน ที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถและกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ. แหล่งทีม่ า : http://www.oic.
or.th/sites/default/files/khamsangnaaythaebiiyn_15_2559_ephimkhwaamkhumkhrng.pdf
(วันที่ค้นข้อมูล : 2 มีนาคม 2562)
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กรณีที่ 1 ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิตาม
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นผู้ประสบภัยจากรถได้รับบาดเจ็บ และ
มีค่ารักษาพยาบาล จะต้องใช้สิทธิเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลจากพระราช
บัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เสียก่อน หากค่ารักษาพยาบาล
เกินกว่าจะจ�ำนวนค่าเสียหายเบื้องต้น คือ 30,000 บาท จึงจะสามารถใช้สิทธิ
ตามระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ และหากรถของผูป้ ระสบภัยมิได้จดั ให้
มีการท�ำประกันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ ผู้ประสบภัย
จะต้องรับผิดชอบช�ำระค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง ภายในวงเงิน 30,000 บาทแรก
ส่วนที่เกินจาก 30,000 บาท จึงจะสามารถใช้สิทธิจากระบบหลักหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติได้ ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2544 หมวด 4 ว่าด้วยการรับบริการทางการแพทย์
ซึ่งค่าบริการทางการแพทย์สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มที่ได้รับ
ความคุ้มครอง และ 2. กลุ่มที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง โดยผู้ประสบภัย
จากรถตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้รับ
ความคุ้มครอง6
กรณีที่ 2 ระบบประกันสังคม ในกรณีทผี่ มู้ สี ทิ ธิตามระบบประกันสังคม
เป็นผู้ประสบภัยจากรถ โดยได้รับบาดเจ็บและมีค่ารักษาพยาบาล ผู้ประสบภัย
จากรถสามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งสองทาง กล่าวคือ สามารถ
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากผู้รับประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และยังสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
ประกันสังคมได้อีกด้วย ทั้งนี้ตามนัยค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2040/2539 โดย
ศาลฎีกาให้เหตุผลว่า สิทธิของผูป้ ระสบภัยจากรถทีจ่ ะได้รบั เงินทดแทนค่ารักษา
พยาบาลจากผู้รับประกันภัย เป็นสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 ที่บังคับให้เจ้าของรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้ต้องจัด
ให้มีการประกันความเสียหายส�ำหรับผู้ประสบภัยจากรถ โดยการจัดให้มีการ
ประกันภัย และต้องเสียเบีย้ ประกันภัย ส่วนสิทธิของผูป้ ระสบภัยจากรถทีจ่ ะได้
ธนากร โกมลวานิช, กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี, และศราวุธ อินทราพงษ์. (2557). รายงานการวิจัยปัญหา
เกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ในจังหวัด
พัทลุง, หน้า 23.
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รับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์จากกองทุนประกันสังคมเป็นสิทธิตาม
พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึง่ บังคับให้ลกู จ้างต้องเป็นผูป้ ระกันตน
และส่งเงินเข้ากองทุนสมทบ เมื่อเป็นสิทธิของผู้ประสบภัยจากรถตามกฎหมาย
แต่ละฉบับ โดยผูป้ ระสบภัยจากรถต้องเสียเบีย้ ประกันภัยและส่งเงินเข้ากองทุน
สมทบแล้วแต่กรณีตามที่กฎหมายแต่ละฉบับดังกล่าวก�ำหนดไว้ ซึ่งต้องช�ำระ
ทั้ง 2 ทาง และเมื่อพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ไม่มีบทบัญญัติ
ตัดสิทธิมิให้ผู้ที่ได้รับเงินทดแทนตามกฎหมายอื่นแล้วมารับเงินจากกองทุน
ประกันสังคมอีก ผู้ประสบภัยจากรถแม้จะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากผู้รับ
ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ แล้วก็ยังมีสิทธิ
ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคมอีกทางหนึ่งด้วย7
กรณีที่ 3 สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเป็นผู้ประสบภัยจากรถได้รับบาดเจ็บ และ
มีคา่ รักษาพยาบาล จะต้องใช้สทิ ธิเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลจากพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เสียก่อน หากค่ารักษาพยาบาลเกินกว่าจะ
จ�ำนวนค่าเสียหายเบือ้ งต้น คือ 30,000 บาท จึงจะสามารถใช้สทิ ธิสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการได้ และหากรถของผู้ประสบภัยมิได้จัดให้มีการท�ำประกัน
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ ผู้ประสบภัยจากรถจะต้อง
รับผิดชอบช�ำระค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง ภายในวงเงิน 30,000 บาทแรก
ทัง้ นี้ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
มาตรา 11 ก�ำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิข้าราชการท�ำสัญญาประกันภัยซึ่งให้
ความคุม้ ครองด้านการรักษาพยาบาล ให้ผใู้ ช้สทิ ธิขา้ ราชการเบิกค่ารักษาพยาบาล
จากบริษัทประกันภัยก่อน หากสิทธิที่จะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามสัญญา
ประกันภัยต�ำ่ กว่าค่ารักษาพยาบาลในคราวนัน้ ผูใ้ ช้สทิ ธิขา้ ราชการจึงจะมีสทิ ธิได้
รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิข้าราชการได้8				
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2040/2539. แหล่งที่มา : http://deka.supremecourt.or.th/search
(วันที่ค้นข้อมูล : 2 มีนาคม 2562)
8
ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 127 ตอน 23 ก.ลงวันที่ 2 เมษายน 2553 หน้า 6. แหล่งที่มา : http://
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/023/1.PDF (วันที่คน้ ข้อมูล : 2 มีนาคม 2562).
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2.7 อายุความในการเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัย
อายุความในการเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยอาจแยก
พิจารณาออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 อายุความในการเรียกค่าเสียหายเบือ้ งต้น ค่าเสียหายเบือ้ งต้น
ถือเป็นส่วนหนึง่ ของเงินค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 25 วรรคสอง
โดยพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถฯ ก�ำหนดอายุความในการเรียกว่า
เสียหายเบื้องต้นเอาไว้โดยเฉพาะโดยต้องร้องขอภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้นตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถฯ
กรณีที่ 2 อายุความในการเรียกค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหาย
เบื้องต้น ต้องฟ้องคดีภายใน 2 ปีนับแต่วันวินาศภัย ตามมาตรา 882 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2.8 การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
(1) เหตุ แ ห่ ง การร้ อ งขอค่ า เสี ย หายเบื้ อ งต้ น จากกองทุ น ทดแทน
ผู้ประสบภัย เป็นไปตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 ดังนี้
		 - รถที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่ได้จัดให้มีการกันภัย และ
เจ้าของรถไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจ�ำนวน
		 - รถที่ก่อให้เกิดความเสียหาย มิได้อยู่ในความครอบครองของ
เจ้าของรถในขณะทีเ่ กิดเหตุเพราะ ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์
ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ และได้มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
		 - รถทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหาย ไม่มผี แู้ สดงตนเป็นเจ้าของรถและ
มิได้จัดให้มีการประกันความเสียหาย
		 - รถที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ผู้ขับหลบหนีไปหรือไม่อาจทราบ
ได้ว่าความเสียหายเกิดจากรถคันใด
		 - บริษทั ผูร้ บั ประกันภัยไม่จา่ ยค่าเสียหายเบือ้ งต้น ให้แก่ผปู้ ระสบภัย
หรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจ�ำนวน
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		 - รถทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหายเป็นทีไ่ ด้รบั ยกเว้นต้องต้องจัดให้มี
การประกันภัย ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. 2535 เช่น รถของส�ำนักพระราชวัง รถของส่วนราชการ เป็นต้น
2.9 ระยะเวลาในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นของผู้รับประกันภัย หรือ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ
ผู้รับประกันภัย หรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถต้องจ่าย
ค่าเสียหายเบือ้ งต้นแก่ผรู้ อ้ งขอภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ค�ำร้องขอ โดยไม่ตอ้ งรอ
การพิสจู น์ความรับผิด และต้องจ่ายค่าเสียหายเบือ้ งต้นเป็นเงินสด หรือเป็นเช็ค
ทีม่ ไิ ด้ลงวันทีล่ ว่ งหน้า หากผูร้ บั ประกันภัยไม่จา่ ยเงินค่าเสียหายเบือ้ งต้นภายใน
7 วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำร้องขอ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาท
- 50,000 บาท ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535
2.10 กองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยจากรถเรียกเงินคืนจากเจ้าของรถหรือ
ผู้รับประกันภัย
ในกรณีทเี่ จ้าของรถหรือบริษทั ผูร้ บั ประกันภัยไม่จา่ ยค่าเสียหายเบือ้ งต้น
แก่ผปู้ ระสบภัยหรือจ่ายค่าเสียหายเบือ้ งต้นไม่ครบจ�ำนวน เมือ่ ส�ำนักงานกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยจากรถได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว
นายทะเบียนมีอ�ำนาจเรียกเงินตามจ�ำนวนที่ได้จ่ายไปคืนจากเจ้าของรถ หรือ
บริษัทผู้รับประกันภัย และให้เรียกเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบของจ�ำนวน
ค่าเสียหายเบื้องต้นที่จ่ายจากกองทุนส่งเข้าสมทบกองทุน ตามมาตรา 26 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 26
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
2.11 นายทะเบียนยึดรถที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ในกรณีที่รถที่ก่อให้เกิดความเสียหายมิได้จัดให้มีการประกันภัย
และเจ้าของรถไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ หรือจ่าย
ค่าเสียหายเบือ้ งต้นให้แก่ผปู้ ระสบภัยไม่ครบจ�ำนวน หรือในกรณีทรี่ ถทีก่ อ่ ให้เกิด
ความเสียหายไม่มีผู้แสดงตนว่าเป็นเจ้าของรถและเป็นรถที่ไม่ได้จัดให้มีการ
ประกันภัย นายทะเบียนมีอ�ำนาจยึดที่ก่อให้เกิดความเสียหายไว้ได้ จนกว่า
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เจ้าของรถจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจนครบจ�ำนวน หรือ
จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่ได้รับค�ำสั่งจากนายทะเบียน และหากมีการยึดรถนั้นตามกฎหมาย
อื่นอยู่ก่อนแล้ว ให้ส�ำนักงานก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
มีสิทธิขอเข้าเฉลี่ยทรัพย์นั้นหากมีการขายทอดตลาด ตามมาตรา 28 พระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
เมื่อนายทะเบียนยึดรถที่ก่อให้เกิดความเสียแล้ว หากเจ้าของรถที่ก่อ
ให้เกิดความเสียหายไม่จา่ ยเงินค่าเสียหายเบือ้ งต้นคืนให้แก่กองทุนภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ได้รับค�ำสั่งจากนายทะเบียน หรือกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของรถ
ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และนายทะเบียนได้ประกาศหาตัวเจ้าของรถ โดย
ปิดประกาศไว้ ณ ที่ท�ำการของนายทะเบียนซึ่งได้ยึดรถที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายไว้ และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่จ�ำหน่ายในท้องถิ่นที่เกิดเหตุ
อย่างน้อย 2 วัน ติดต่อกัน แต่เจ้าของรถไม่ปรากฏตัวต่อนายทะเบียน
ซึ่งได้ยึดรถนั้นไว้ภายในสามสิบวันนับแต่วันแรกที่ประกาศในหนังสือพิมพ์
ตามมาตรา 29 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
วิธกี ารยึดรถและการขายทอดตลาดรถให้ปฏิบตั ติ ามประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความแพ่งโดยอนุโลม เงินทีไ่ ด้จากการขายทอดตลาดรถ ให้หกั เป็น
ค่าใช้จา่ ยในการยึดและการขายทอดตลาด และจ่ายเป็นค่าเสียหายเบือ้ งตนให้แก่
ผูป้ ระสบภัยหรือจ่ายคืนให้แก่กองทุนแล้วแต่กรณี ถ้ามีเงินเหลือเท่าใดให้คนื แก่
เจ้าของรถ ในกรณีที่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ให้สำ� นักงานก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการประกันภัยเก็บรักษาเงินนัน้ ไว้
และถ้าเจ้าของรถไม่เรียกเงินนั้นคืน ภายใน 5 ปีนับจากวันที่ขายทอดตลาด
ให้เงินนัน้ ตกเป็นของกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยจากรถตามมาตรา 30 พระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
2.12 การโอนรถที่มีการประกันภัย ในกรณีที่รถซึ่งเจ้าของรถได้เอา
ประกันภัยไว้โอนไปยังบุคคลอื่น โดยผลของกฎหมายว่าด้วยมรดก หรือโดย
บทบัญญัติของกฎหมายแห่งกฎหมายอื่นให้ผู้ได้มาซึ่งรถที่มีประกันภัยมีฐานะ
เสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น และผู้รับประกันภัย
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ต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์
ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่ มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535
2.13 การบอกเลิ ก กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย บริ ษั ท ประกั น ภั ย หรื อ
เจ้าของรถผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามกฎหมายนี้
ก่อนครบก�ำหนดความคุ้มครองไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้รับประกันภัยจะต้องแจ้ง
การบอกเลิกนั้นให้นายทะเบียนทราบ ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

บทสรุป

พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมาย
ทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ผปู้ ระสบภัยจากรถอย่างมาก แต่อย่างไรก็ดี ผูป้ ระสบภัยจากรถ
จะมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ อย่างบริบูรณ์
ก็ตอ่ เมือ่ มีการจัดท�ำประกันรถตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถฯ
เสียก่อน เพราะหากไม่จดั ให้มกี ารท�ำประกันภัย จะท�ำให้เกิดผลเสียต่อผูป้ ระสบภัย
จากรถกล่าวคือ อาจจะต้องรับผิดชอบในการช�ำระค่ารักษาเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่
ผู้ที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ดังนั้น ผู้ที่ใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้ควรต้องให้ความส�ำคัญและดูแล
ให้มีการจัดท�ำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ
อยู่เสมอ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างแน่นอนและทันท่วงที
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เจ้าพนักงานคุมประพฤติในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาสำ�หรับเด็กและเยาวชน ในรัฐอินเดียนา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Probation Officer in Juvenile Justice in Indiana the
United States of America
ปพนธี ร์ ธี ระพันธ์ *

บทคัดย่อ

เจ้ า พนั ก งานคุ ม ประพฤติ เ ป็ น หนึ่ ง ในกลไกส� ำ คั ญ ในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาส�ำหรับเด็กและเยาวชนในหลายประเทศ ในรัฐอินเดียนา
เจ้าพนักงานคุมประพฤติทำ� หน้าทีต่ ามทีป่ ระมวลกฎหมายอินเดียนา ลักษณะ 31
ก�ำหนดไว้หลายประการ หน้าที่ต่าง ๆ นี้มีทั้งส่วนที่คล้ายกับเจ้าพนักงาน
คุ ม ประพฤติ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาส� ำ หรั บ เด็ ก และเยาชน
ในประเทศไทย ในบทความนี้ ผู้เขียนตั้งใจน�ำประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
เจ้ า พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาส� ำ หรั บ เด็ ก
และเยาวชนรั ฐ อิ น เดี ย นา ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ามาอธิ บ ายและวิ เ คราะห์
เปรียบเทียบกับเจ้าพนักงานคุมประพฤติในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ส�ำหรับเด็กและเยาชนของประเทศไทย ซึ่งท้ายที่สุดผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ความแตกต่างทีพ่ บ เช่น การก�ำหนดหน้าทีใ่ นการสอดส่องการสอบสวน จะน�ำมาซึง่
การศึกษาวิจยั และพัฒนากลไกทางกฎหมายอันเกีย่ วกับเจ้าพนักงานคุมประพฤติ
ในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาส�ำหรับเด็กและเยาวชนของประเทศไทยต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : เจ้าพนักงานคุมประพฤติ, รัฐอินเดียนา, กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาส�ำหรับเด็กและเยาวชน
* น.บ., น.ม. (วิทยานิพนธ์ดี สาขากฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, Master of Law
(International), La Trobe University, Australia. ผู้ช่วยศาสตาจารย์ประจ�ำคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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Abstract

Probation officer is one mechanism in juvenile justice
system in many countries. In Indiana, the probation officer
performs their duties under Indiana Code Title 31 in many
roles. Their roles are both similar and different compared to
the probation officer in juvenile justice system in Thailand.
This article, the author aims to point out the interesting issues
relating to the probation officer in juvenile justice system in
Indiana, United States of America, analyze and compare to
the probation officer in juvenile justice system in Thailand.
Finally, the author seriously hopes that the found differences,
such as the duty of the investigation inspection, will be
researched and lead to the legal measure development of
the probation officer in juvenile justice system in Thailand.
Keywords : Probation Officer, Indiana, Juvenile Justice
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บทนำ�

รัฐอินเดียนาเป็นหนึ่งใน 50 รัฐ ที่รวมตัวเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งตั้งอยู่ในตอนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐอินเดียนามีขนาดพื้นที่ใหญ่
เป็นล�ำดับที่ 38 และมีประชากร 6,633,053 คน มากเป็นล�ำดับที่ 17 ของ
ประเทศ1 รัฐอินเดียนามีเมืองหลวงชื่ออินเดียนาโพลิส (Indianapolis) และ
มีอาณาเขตติดรัฐมิชิแกน รัฐโอไฮโอ รัฐเคนทักกี และรัฐอิลลินอยส์
รัฐอินเดียนาให้ความส�ำคัญกับคดีอาญาที่เด็กผู้ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอายุ
ต�่ำกว่า 18 ปี หรือบุคคลที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 20 ปี และได้ถูกกล่าวหาว่า
กระท�ำความผิดก่อนมีอายุครบ 18 ปีไว้อย่างมาก2 โดยเฉพาะในการรวบรวม
พยานหลักฐานหรือการสอบสวนในระหว่างที่มีการควบคุมตัวเด็ก3 และการท�ำ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานคุมประพฤติ
กฎหมายซึ่ ง เป็ น หลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ เจ้ า พนั ก งานคุ ม ประพฤติ
ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาส� ำ หรั บ เด็ ก และเยาวชนในรั ฐ อิ น เดี ย นา
ประเทศสหรัฐอเมริกา ถูกก�ำหนดอยู่ในลักษณะ 31 บทที่ 31 หมวดที่ 5
แห่งประมวลกฎหมายอินเดียนา (Indiana Code Title 31 Article 31
Chapter 5)
ในบทความนี้ผู้เขียนจะได้อธิบายเกี่ยวกับเจ้าพนักงานคุมประพฤติ
ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาส� ำ หรั บ เด็ ก และเยาวชนในรั ฐ อิ น เดี ย นา
ประเทศสหรั ฐ อเมริก า โดยมุ่ง ชี้ให้เห็นถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้า ที่
โดยเน้นการวิเคราะห์และเปรียบเทียบตามกฎหมายของรัฐอินเดียนา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และตามกฎหมายของประเทศไทยตามล�ำดับดังนี้

Population and Housing Unit Estimates. (Online). Available : https://www.census.
gov/programs-surveys/popest.html (Retrieved : 2017, June 22).
2
Indiana Code Title 31. Family Law and Juvenile Law §31-9-2-13
3
ปพนธีร์ ธีระพันธ์. (2561). ข้อสังเกตบางประการเกีย่ วกับอ�ำนาจศาลเยาวชนและการด�ำเนินการในขัน้ ตอน
ก่อนการพิจารณาในคดีอาญาของรัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา. วารสารวิชาการนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ, 6 (8) : 23-38.
1
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ประเภทของเจ้าพนักงานคุมประพฤติในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส�ำหรับ
เด็กและเยาวชนในรัฐอินเดียนา
ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาส� ำ หรั บ เด็ ก และเยาวชนของ
รัฐอินเดียนา เจ้าพนักงานคุมประพฤติแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ
คือ หัวหน้าเจ้าพนักงานคุมประพฤติ (Chief Probation Officer) และ
เจ้าพนักงานคุมประพฤติทั่วไป (Probation Officer) โดยเจ้าพนักงาน
คุมประพฤติทั้ง 2 ประเภทนี้มีที่มาและมีอ�ำนาจหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาส�ำหรับเด็กและเยาวชนที่แตกต่างกันออกไป
ที่มาของเจ้าพนักงานคุมประพฤติ
ในการด�ำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส�ำหรับเด็กและเยาวชน
ประมวลกฎหมายอินเดียนาก�ำหนดบังคับให้ศาลเยาวชนอินเดียนา (Indiana
Juvenile Court) มีหน้าทีต่ อ้ งแต่งตัง้ หัวหน้าเจ้าพนักงานคุมประพฤติขนึ้ หนึง่ คน
ในขณะที่กฎหมายดังกล่าวให้อ�ำนาจศาลในการใช้ดุลยพินิจในการแต่งตั้ง
เจ้าพนักงานคุมประพฤติทั่วไปซึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่งคนขึ้นด้วย นอกจากนี้
กฎหมายยังได้เปิดโอกาสให้ศาลแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของศาลเพื่อช่วยเหลือ
หน่วยงานคุมประพฤติได้อีกด้วย4
ค่าตอบแทนของเจ้าพนักงานคุมประพฤติ
ค่าตอบแทนของเจ้าพนักงานคุมประพฤติจะถูกก�ำหนดโดยหน่วย
งบประมาณของเคาน์ตี้ (County Fiscal Body) โดยผู้จ่ายเงินค่าตอบแทน
จะเป็นของเคาน์ตี้ นอกจากนี้เจ้าพนักงานคุมประพฤติจะได้รับการใช้เงินคืน
ในค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้เสียไปในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่5

4
5
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§ 31-31-5-1
§ 31-31-5-2

หน้าที่ของหัวหน้าเจ้าพนักงานคุมประพฤติและเจ้าพนักงานคุมประพฤติทั่วไป
หัวหน้าเจ้าพนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่จัดการงานของหน่วยงาน
คุมประพฤติ ในขณะที่เจ้าพนักงานคุมประพฤติทั่วไปมีหน้าที่ในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาส�ำหรับเด็กและเยาวชน ดังนี้6
1) หน้าที่ในการสอดส่องการสอบสวนและจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ
รวมทั้งความเห็นตามที่ศาลเยาวชนก�ำหนด นอกจากนี้ยังต้องเก็บรักษาข้อมูล
ทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรของการสอบสวน รายงานและความเห็นทีเ่ กีย่ วข้องอีกด้วย
2) หน้าที่รับและด�ำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนและการกล่าวหา
ที่เป็นประเด็นส�ำคัญตามที่กฎหมายเกี่ยวกับเยาวชนก�ำหนด นอกจากนี้ยังมี
หน้าที่ในการด�ำเนินการสอบสวนเบื้องต้น (Preliminary Inquiry) และ
สอบสวน (Investigation) อีกด้วย
3) หน้ า ที่ ใ นการด� ำ เนิ น การฟื ้ น ฟู ซึ่ ง ไม่ เ ป็ น ทางการ (Informal
Adjustment) โดยการฟื้นฟูอย่างไม่เป็นทางการนี้จะถูกก�ำหนดเป็นโปรแกรม
โดยศาล ในโปรแกรมดังกล่าวผู้กระท�ำความผิดจะถูกแยกออกจากสิ่งที่เป็น
สาเหตุของการกระท�ำความผิดและถูกด�ำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายใต้
ระยะเวลาทีก่ ำ� หนด ตัวอย่างของกิจกรรมในโปรแกรม ได้แก่ การท�ำงานบริการ
สาธารณะ (Community Service) หรือการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งใน
โปรแกรมดังกล่าวเจ้าพนักงานคุมประพฤติจะคอยตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่
ของศาล และหากผู้กระท�ำความผิดได้ปฏิบัติตามโปรแกรมจนเสร็จสิ้นแล้ว
กระบวนการในทางศาลก็ไม่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการอีกต่อไป7
4) จัดเตรียมและส่งรายงานลักษณะนิสยั ของผูก้ ระท�ำผิด (Predisposition
Report) ซึ่งจะต้องด�ำเนินการรับฟังภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับเยาวชนไปเก็บไว้
เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลพื้นฐาน โดยในรายงานดังกล่าวนั้นจะมีข้อมูลทั้งการคุม
ประพฤติผกู้ ระท�ำความผิดทีเ่ ป็นเด็กและเยาวชน ผูใ้ หญ่ จ�ำนวนคดี ฐานความผิด
ต่าง ๆ ที่มีการใช้การคุมประพฤติ8
Indiana Code Title 31. Family Law and Juvenile Law § 31-31-5-3 and § 31-31-5-4
Indiana Public Defender Council. Indiana Juvenile Justice System. (Online).
Available : https://www.in.gov/ipdc/public/2659.htm (Retrieved : 2018, June 25).
8
ดูตัวอย่างรายงานที่ https://www.in.gov/judiciary/iocs/files/rpts-ijs-2015-probation-v1summary.pdf
6

7
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5) หน้าทีส่ อดส่องตรวจตราและช่วยเหลือด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมต่อเด็ก
ซึ่งอยู่ในระหว่างการคุมประพฤติหรือเด็กที่อยู่ในความดูแลของเจ้าพนักงาน
คุมประพฤติตามที่ศาลมีค�ำสั่งหรือตามที่กฎหมายก�ำหนด
6) หน้าที่เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับงานคุมประพฤติ
7) หน้าทีด่ ำ� เนินการอืน่ ๆ ซึง่ กฎหมายเกีย่ วกับเยาวชนหรือศาลก�ำหนด
ข้อพิจารณาส�ำคัญเกีย่ วกับเจ้าพนักงานคุมประพฤติในกระบวนการยุตธิ รรมทาง
อาญาส�ำหรับเด็กและเยาวชนในรัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกาเปรียบเทียบ
กับประเทศไทย
ตามประมวลกฎหมายอิ น เดี ย นา เจ้ า พนั ก งานคุ ม ประพฤติ
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส�ำหรับเด็กและเยาวชนมีหน้าที่หลักหลาย
ประการ หน้าที่หลักที่เป็นข้อพิจารณาแรกและมีความส�ำคัญอันจะช่วยให้
วัตถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส�ำหรับเด็กและเยาวชนมีผล
ส�ำเร็จได้ คือ การค้นหา จัดเตรียมและส่งรายงานลักษณะนิสัยของผู้กระท�ำผิด
การท�ำหน้าที่ดังกล่าวจะช่วยให้ศาลเยาวชนทราบเกี่ยวกับประวัติและลักษณะ
เฉพาะของตัวผูก้ ระท�ำผิด ซึง่ ในท้ายทีส่ ดุ จะช่วยให้ศาลเลือกใช้เครือ่ งมือในการ
ปรับเปลีย่ น แก้ไข ฟืน้ ฟูพฤติกรรมทีฝ่ า่ ฝืนต่อกฎหมายของเด็กได้อย่างเหมาะสม9
หน้ า ที่ ใ นการด� ำ เนิ น การสอบสวนเบื้ อ งต้ น ของเจ้ า พนั ก งานคุ ม ประพฤติ
ในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาส�ำหรับเด็กและเยาวชนในรัฐอินเดียนาดังกล่าว
มีความคล้ายคลึงกับหน้าทีข่ องพนักงานคุมประพฤติภายใต้พระราชบัญญัตศิ าล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
ทีก่ ำ� หนดให้พนักงานคุมประพฤติมหี น้าทีส่ บื เสาะข้อเท็จจริงเกีย่ วกับอายุ ประวัติ
ความประพฤติ สติปญ
ั ญา การศึกษาอบรม สภาพร่างกาย สภาพจิต นิสยั อาชีพ
และฐานะของเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท�ำความผิดและของบิดา มารดา
ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
ทั้งปวงเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนนั้น รวมทั้งสาเหตุแห่งการกระท�ำความผิด10
9 Juvenile Probation Department. Intake and Assessment Team. (Online). Available :
http://www.stjosephcountyindiana.com/1331/Juvenile-Probation-Department.
(Retrieved : 2018, June 26).
10
มาตรา 47 (1) ประกอบมาตรา 36 (1) แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
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โดยข้อเท็จจริงที่ได้จากการสืบเสาะนั้นจะช่วยให้ศาลทราบสาเหตุที่แท้จริงที่เด็ก
หรือเยาวชนกระท�ำความผิด ทัง้ ยังจะช่วยให้ศาลเลือกใช้การลงโทษหรือใช้วธิ กี าร
ที่เหมาะสมกับตัวเด็กหรือเยาวชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วย11 ดังนั้น
ข้อพิจารณาในข้อนี้จึงมีสาระส�ำคัญในลักษณะเดียวกัน โดยกฎหมายประสงค์
ที่จะให้เจ้าพนักงานคุมประพฤติได้คน้ หาข้อมูลที่สำ� คัญซึ่งไม่ใช่ประเด็นของการ
ฝ่าฝืนกฎหมายโดยตรงในคดี
อย่างไรก็ดี ประมวลกฎหมายอินเดียนายังได้ก�ำหนดต่อไปอีกว่าให้
เจ้าพนักงานคุมประพฤติในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส�ำหรับเด็กและ
เยาวชนมีหน้าทีใ่ นการสอดส่องการสอบสวนและจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ รวมทัง้
ความเห็นตามที่ศาลเยาวชนก�ำหนด นอกจากนี้ยังต้องเก็บรักษาข้อมูลที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรของการสอบสวน รายงานและความเห็นด้วย อ�ำนาจหน้าที่
ดังกล่าวค่อนข้างมีความแตกต่างกับอ�ำนาจหน้าทีข่ องพนักงานคุมประพฤติในชัน้
สอบสวนของประเทศไทย โดยในชั้นสอบสวนในคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชน
ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำผิด อ�ำนาจหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์
ความผิดจะเป็นของพนักงานสอบสวน ซึง่ การท�ำหน้าทีส่ อดส่องการสอบสวนนัน้
มิได้ถูกก�ำหนดเป็นของพนักงานคุมประพฤติแต่อย่างใด ดังนั้น อ�ำนาจหน้าที่
ดังกล่าวพึงต้องพิจารณาให้ถถี่ ว้ นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ตัวเด็กและเยาวชน
อันเป็นประธาน (Subject) ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส�ำหรับเด็กและ
เยาวชนหรือไม่ในลักษณะทีว่ า่ พนักงานคุมประพฤติจะเป็นหนึง่ ในองค์กรซึง่ ช่วย
ตรวจสอบและถ่วงดุลในการท�ำหน้าที่ของพนักงานสอบสวนหรือจะเป็นการเพิ่ม
ภาระให้กับพนักงานคุมประพฤติของประเทศไทยซึ่งมีอยู่อย่างจ�ำกัด
ผู ้ เขี ย นพึง ตั้ง ข้อสัง เกตในประเด็นนี้ไ ว้ว่า หน้า ที่ในการสอดส่อง
การสอบสวนนีห้ ากน�ำมาใช้กบั ประเทศไทย จะท�ำให้การสอบสวนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นหรือไม่นั้น คงต้องศึกษาวิจัยตามหลักวิชาการอย่างละเอียดต่อไป
ข้อพิจารณาประการทีส่ อง หน้าทีร่ บั และด�ำเนินการเกีย่ วกับการร้องเรียน
และการกล่าวหาที่เป็นประเด็นส�ำคัญตามที่กฎหมายเกี่ยวกับเยาวชนก�ำหนด
หน้าที่ดังกล่าวไม่ได้ถูกก�ำหนดไว้ในกฎหมายของประเทศไทยซึ่งให้อ�ำนาจ
พนักงานคุมประพฤติในการด�ำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนและการกล่าวหา
11
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ที่เป็นประเด็นส�ำคัญตามที่กฎหมายก�ำหนด รวมทั้งยังไม่มีอ�ำนาจในการด�ำเนิน
การสอบสวนเบือ้ งต้นและสอบสวนอีกด้วย โดยหน้าทีน่ ใี้ นประเทศไทยจะตกเป็น
ของพนักงานสอบสวนเป็นหลัก
ข้อพิจารณาประการทีส่ าม หน้าทีส่ อดส่องตรวจตราและช่วยเหลือด้วย
วิธกี ารทีเ่ หมาะสมต่อเด็กซึง่ อยูใ่ นระหว่างการคุมประพฤติหรือเด็กทีอ่ ยูใ่ นความ
ดูแลของเจ้าพนักงานคุมประพฤติตามที่ศาลมีค�ำสั่งหรือตามที่กฎหมายก�ำหนด
หน้าที่ประการดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ
ในประเทศไทย โดยหน้ า ที่ ข องพนั ก งานคุ ม ประพฤติ ใ นประเทศไทยนั้ น
ถูกก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตคิ มุ ประพฤติ พ.ศ. 2559 ซึง่ กฎหมายก�ำหนดไว้
ในมาตรา 14(2) ดังนี้ “ให้พนักงานคุมประพฤติมีอ�ำนาจหน้าที่ตามพระราช
บัญญัตินี้และกฎหมายอื่น และโดยเฉพาะให้มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(2) สอดส่อง ติดตาม สอบถาม แนะน�ำ ช่วยเหลือ ตักเตือน หรือ
ด�ำเนินการ ใด ๆ เพือ่ ให้ผถู้ กู คุมความประพฤติปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและสามารถ
แก้ไขปรับปรุงตนเองได้ เพือ่ ประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรมและแก้ไขฟืน้ ฟู
ผู้กระท�ำผิด”12
หน้าที่ดังกล่าวถือเป็นหน้าที่หลักของเจ้าพนักงานคุมประพฤติของ
ทั้งสองประเทศ เพราะการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายของเด็กและ
เยาวชนตามค�ำสั่งของศาลนั้นอาจส�ำเร็จได้ยาก หากปราศจากการสอดส่อง
ติดตามของเจ้าพนักงานคุมประพฤติ นอกจากนี้กฎหมายทั้งสองประเทศยังได้
ก� ำ หนดในลั ก ษณะที่ ส อดคล้ อ งกั น ในกรณี ที่ ก ารปฏิ บั ติ ต ามค� ำ สั่ ง ของศาล
เกิดปัญหา เจ้าพนักงานคุมประพฤติจะต้องช่วยเหลือเด็กหรือเยาวชนผู้นั้นด้วย
ทัง้ นี้ เนือ่ งจากว่าเจ้าพนักงานคุมประพฤตินนั้ จะเป็นผูม้ คี วามช�ำนาญและเป็นผูม้ ี
ประสบการณ์ในการด�ำเนินการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายอยู่แล้ว
ซึ่ ง ในกรณี ที่ เ ด็ ก หรื อ เยาวชนมี ป ั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ใ นการ
เข้าช่วยเหลือโดยเจ้าพนักงานคุมประพฤติจงึ เป็นหนึง่ ในกลไกทีม่ คี วามส�ำคัญต่อ
กระบวนการแก้ไขฟื้นฟูเป็นอย่างยิ่ง
12

64

มาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559
วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม 2561 - มิถุนายน 2562

อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ขียนมีขอ้ สังเกตประการหนึง่ ในการท�ำหน้าทีส่ อดส่อง
ติดตาม สอบถาม แนะน�ำ ช่วยเหลือ คือ ตามกฎหมายของประเทศไทย
พนักงานคุมประพฤติของประเทศไทยยังมีอ�ำนาจในการตักเตือนในกรณีที่อาจ
มีการฝ่าฝืนข้อก�ำหนดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุมประพฤติได้อีกด้วย
ข้อพิจารณาประการสุดท้าย ในส่วนของค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่าย
ของเจ้าพนักงานคุมประพฤติในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส�ำหรับเด็กและ
เยาวชนในรัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ถูกก�ำหนดโดยองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นที่เรียกว่า “เคาน์ตี้” ในขณะที่ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนของพนักงาน
คุมประพฤติในประเทศไทยจะได้รบั การจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
ของรัฐ แม้ว่าค่าตอบแทนหรือเงินเดือนของเจ้าพนักงานคุมประพฤติจะมาจาก
ภาษีของประชาชนโดยการเก็บของรัฐเช่นเดียวกัน แต่การก�ำหนดให้เคาน์ตี้
เป็นหน่วยงานผู้จ่ายเงินค่าตอบแทนนั้นเป็นการสะท้อนถึงหลักการกระจาย
อ�ำนาจ (Decentralization) ด้านการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังจะเพิ่ม
ความผู ก พั น ในพื้ น ที่ ที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบอี ก ด้ ว ย การก� ำ หนดวิ ธี ก ารทางด้ า น
งบประมาณเช่นนี้จะท�ำให้ทั้งฝ่ายพนักงานคุมประพฤติและชุมชนต่างฝ่าย
ต่างได้รับประโยชน์ทางอ้อมไปด้วยในตัว
ข้อพิจารณาส�ำคัญข้างต้นทีผ่ เู้ ขียนวิเคราะห์และเปรียบเทียบนัน้ เป็นแค่
ส่วนหนึง่ ของอ�ำนาจหน้าทีท่ เี่ จ้าพนักงานคุมประพฤติของทัง้ สองประเทศมีเท่านัน้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้กฎหมายของประเทศไทย พนักงานคุมประพฤติยังมี
อ�ำนาจหน้าที่เพิ่มเติมอีกหลายประการ เช่น หน้าที่ในการให้ค�ำแนะน�ำแก่บิดา
มารดา ผูป้ กครอง หรือบุคคลซึง่ เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูด่ ว้ ยในเรือ่ งการเลีย้ งดู
อบรม และสั่ ง สอนเด็ ก หรื อ เยาวชน13 หน้ า ที่ ใ นการประมวลและรายงาน
ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับผูเ้ ยาว์ในคดีครอบครัวทีผ่ เู้ ยาว์มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย14
หน้าที่ในการให้การสงเคราะห์เพื่อให้บุคคลที่ได้รับการสงเคราะห์สามารถ
ช่วยเหลือตนเองและด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามสมควร15 หน้าที่ในการใช้
มาตรา 47(4) แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2553
14
มาตรา 47(5) แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2553
15
มาตรา 14(3) ประกอบมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559
13
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อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อนื่ ใดในการติดตามตัวผูถ้ กู คุมความประพฤติ
ตามเงือ่ นไขทีศ่ าลหรือเจ้าพนักงานผูม้ อี ำ� นาจสัง่ 16 หรือหน้าทีใ่ นการเรียกผูถ้ กู คุม
ความประพฤติหรือผูไ้ ด้รบั การสงเคราะห์เข้ารับการอบรมความรูแ้ ละทักษะต่าง ๆ
เพือ่ ประโยชน์ในการแก้ไขฟืน้ ฟูและป้องกันการกระท�ำความผิดซ�ำ้ โดยอาจเชิญ
บุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวเข้าร่วมการอบรมด้วยก็ได้17 ซึง่ หน้าทีต่ า่ ง ๆ
เหล่ า นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความก้ า วหน้ า ทางด้ า นกฎหมายที่ มี ต ่ อ ขอบเขต
ความรับผิดชอบซึ่งขยายวงกว้างไปในคดีประเภทต่าง ๆ ทั้งคดีอาญาและ
คดีครอบครัว

บทสรุป

ในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาส�ำหรับเด็กและเยาวชน เจ้าพนักงาน
คุมประพฤติเป็นหนึง่ ในกลไกทีม่ คี วามส�ำคัญในการแก้ไขฟืน้ ฟูพฤติกรรมทีฝ่ า่ ฝืน
กฎหมายของเด็กและเยาวชน หน้าที่หลักของเจ้าพนักงานคุมประพฤติที่ทั้งสอง
ประเทศมีเหมือนกัน คือ หน้าทีใ่ นการค้นหาข้อเท็จจริงเกีย่ วกับตัวผูก้ ระท�ำความผิด
ในด้านต่าง ๆ หน้าทีด่ งั กล่าวเป็นหนึง่ ในกลไกตัง้ ต้นเพือ่ แก้ไขฟืน้ ฟู โดยข้อเท็จจริง
ดังกล่าวจะชีใ้ ห้เห็นถึงสาเหตุของการกระท�ำความผิด ทัง้ ยังจะท�ำให้ศาลเลือกใช้
มาตรการทีเ่ หมาะสมเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมดังกล่าวได้ถกู ต้องอีกด้วย หน้าที่
ที่เหมือนกันประการถัดมา คือ หน้าที่ในการสอดส่งดูแลเด็กและเยาวชนผู้ถูก
ศาลสั่งให้มีการคุมประพฤติ ซึ่งหน้าที่นี้มีความส�ำคัญต่อการแก้ไขพฤติกรรม
เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความแตกต่างระหว่างอ�ำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
คุมประพฤติในสองประเทศก็ยงั คงมีให้เห็นได้เช่น หน้าทีข่ องพนักงานคุมประพฤติ
ในคดีครอบครัว และหน้าที่ให้การสงเคราะห์ รวมถึงการด�ำเนินการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่เช่นนี้ ผู้เขียนเห็นว่ากฎหมายของ
ประเทศไทยได้ขยายขอบเขตของอ�ำนาจของพนักงานคุมประพฤติอาจท�ำให้หน้าที่
ของเจ้าพนักงานคุมประพฤติมมี ากขึน้ แต่ในทางกลับกันจะท�ำให้การแก้ไขฟืน้ ฟู
และการส่งเสริมให้เด็กหรือเยาวชนกลับเข้าใช้ชวี ติ ในสังคมปกติเป็นไปได้ดยี งิ่ ขึน้
16
17
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พระราชอำ�นาจของพระมหากษัตริย์ภายใต้
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560
สิ ทธิ กร ศักดิ์ แสง

บทคัดย่อ

พระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริยใ์ นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 พบว่ามีสาระส�ำคัญอยู่ 3 ประการ คือ ประการที่ 1
พระมหากษัตริย์มีพระราชอ�ำนาจเท่าที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายถวายให้แก่
พระองค์ ในกรณีทเี่ ป็นทีส่ งสัยว่าเป็นพระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริยห์ รือไม่
ต้องถือว่าไม่ใช่พระราชอ�ำนาจประการที่ 2 พระมหากษัตริยท์ รงอยูใ่ นฐานะทีเ่ ป็น
ที่เคารพสักการะ ผู้ใดละเมิดไม่ได้ หมายความว่าผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้อง
พระมหากษัตริยใ์ นทางใด ๆ มิได้ และประการที่ 3 พระมหากษัตริยจ์ ะทรงริเริม่
ใช้พระราชอ�ำนาจทีร่ ฐั ธรรมนูญหรือกฎหมายใด ๆ ก็ตามถวายแด่พระองค์ดว้ ย
พระองค์เองมิได้ พระมหากษัตริย์จะทรงริเริ่มใช้พระราชอ�ำนาจที่รัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายอื่น ๆ ถวายแด่พระองค์ได้ก็แต่โดยค�ำแนะน�ำและยินยอมของ
องค์กรอื่น เช่น ทรงใช้พระราชอ�ำนาจนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภา ทรงใช้
พระราชอ�ำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรี และทรงใช้พระราชอ�ำนาจตุลาการ
ผ่านทางศาล โดยมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการดังนั้นองค์กรใดที่ถวาย
ค�ำแนะน�ำและยินยอมให้พระมหากษัตริยท์ รงใช้พระราชอ�ำนาจทีร่ ฐั ธรรมนูญหรือ
กฎหมายอื่นถวายแด่พระองค์ องค์กรนั้นต้องรับผิดชอบในทางการเมืองหรือ
ในทางกฎหมายแทนพระมหากษัตริย์ แต่อย่างไรก็ตามยังมีพระราชอ�ำนาจหนึ่ง
ที่ถือเป็นข้อยกเว้นที่ไม่ต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการแทน คือ พระราช
อ�ำนาจในการยับยัง้ ร่างกฎหมายพระราชอ�ำนาจการแต่งตัง้ ข้าราชการในพระองค์
และการให้พ้นต�ำแหน่ง
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ค� ำ ส� ำ คั ญ : พระราชอ� ำ นาจของพระมหากษั ต ริ ย ์ ใ นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข, บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ,
พระราชอ�ำนาจตามอัธยาศัย

Abstract

The king’s power as the head of the government in
the democratic regime under the constitution of the kingdom
of Thailand BE 2560. This study found 3 important effects as
follows: 1) the king has royal powers that the constitution has
given to him, in case of suspicion that it is a royal authority
or not, must be considered not. 2) The king is in the position
of respect and admiration, nobody can violate, which means
any person cannot accuse or sue the king. 3) The king will
not initiate to use the royal powers that any constitution or
other laws give to him by himself. The king will initiate to
use the royal power that the constitution or other laws give
to him only by advice and consent from other organizations
such as using legislative powers through parliament, using
executive powers through the cabinet, using judicial power
through the courts with the respondents receiving royal
orders. therefore, any organization that provides advice and
consent to allow the king to use the royal power that the
constitution or other laws give to him, the organization must
be responsible for political or legal representation for the king.
However, there is still a royal authority that is considered an
exception that does not require a royal representative, namely
the royal power to veto legislation, royal power to appoint
his government official and removal from important positions.
70
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บทนำ�

นายปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนธรรม) ได้อธิบายถึง ผู้ที่เป็น
ประมุขของอ�ำนาจบริหารว่าเป็นบุคคลชนิดใด ถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดิน (กษัตริย)์
ก็เรียกว่า “ราชาธิปไตย” (Monarchy) ถ้าเป็นเป็นบุคคลอืน่ ไม่ใช้พระเจ้าแผ่นดิน
(กษัตริย์) (King) เรียกว่า “ประชาธิปไตย”1 (Democracy) จากค�ำอธิบาย
ของปรี ดี พนมยงค์ ท� ำ ให้ ท ราบถึ ง รู ป แบบการปกครองของรั ฐ มี ป ระมุ ข
อยู่ 2 รูปแบบ คือ2 ราชอาณาจักร (Kingdom) กับ สาธารณรัฐ (Republic)
ซึ่งในบทความนี้ผู้เขียนจะศึกษาวิเคราะห์ถึงการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขเท่านั้น และการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
พบว่าในปัจจุบนั จะมีการปกครองอยู่ 2 ระบอบ คือ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
กับ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ภายใต้รัฐธรรมนูญ ดังนี3้
1. ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy) คือ
ระบอบที่มีการปกครองโดยพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นประมุขของรัฐและ
พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�ำนาจเป็นล้นพ้น กล่าวคือ ไม่ตกอยู่ภายใต้
ข้อจ�ำกัดใด ๆ ในทางกฎหมาย พระมหากษัตริยท์ รงอยูเ่ หนือกฎหมายทัง้ หลาย
ทั้งปวง ซึ่งพระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์จึงเป็นล้นพ้นมีพระราชอ�ำนาจ
ในทุกทางไม่มขี อ้ จ�ำกัด หากแต่จะมีขอ้ จ�ำกัดก็เป็นเพราะพระมหากษัตริยท์ รงจ�ำกัด
วรเจตน์ ภาคีรัตน์ “การปฏิวัติสยาม 2475 (ชั่วคราว) ? พระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์และอ�ำนาจ
ตุลาการหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง” วารสารฟ้าเดียวกัน ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ตุลาคม - ธันวาคม 2553
หน้า 70
2
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ “ทฤษฎีหลักกฎหมายมหาชน” ค�ำบรรยายในชั้นปริญญาโท สาขานิติศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภาคการศึกษา 1/2540 (อัดส�ำเนา) และโปรดดูรายละเอียด
ในสิทธิกร ศักดิ์แสง “หลักกฎหมายมหาชน” กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์นิติธรรม, 2554
3
สิทธิกร ศักดิ์แสง “กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง” นนทบุรี : ภีมปริ้นติ้งเฮ้าส์
แอน ดีไซน์, 2551 หน้า 178-182
1
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พระราชอ�ำนาจของพระองค์เองที่เรียกว่า “ทศพิธราชธรรม”4 ซึ่งถือเป็นข้อจ�ำกัด
ในทางศี ล ธรรมพระมหากษั ต ริ ย ์ ที่ ดี จ ะทรงไว้ ซึ่ ง ทศพิ ธ ราชธรรม แต่ ถ ้ า
พระมหากษัตริยจ์ ะท�ำการขัดต่อทศพิธราชธรรมก็ไม่ได้หมายความว่าการกระท�ำ
ของพระมหากษัตริยเ์ ป็นโมฆะแต่อย่างไรก็ตาม ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ที่สมบูรณ์แบบในอดีตนั้นไม่มีอีกแล้ว แต่ยังคงมีระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ในลักษณะทีเ่ รียกว่า “ระบอบปรมิตาญาสิทธิราชย์”5 (Limited Monarchy) ซึง่ ใน
ระบอบการปกครองแบบนี้กษัตริย์ทรงมีพระราชอ�ำนาจในการบริหารราชการ
แผ่นดินทุกประการ เว้นแต่ที่ต้องถูกจ�ำกัดโดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เช่น
การบัญญัตกิ ฎหมายเป็นอ�ำนาจของรัฐสภา การก�ำหนดงบประมาณแผ่นดินต้องให้
เมื่อพิจารณาศึกษาถึง “หลักการปกครองแบบทศพิธราชธรรม” คือ “จริยวัตร 10 ประการ” ที่พระเจ้า
แผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรมประจ�ำพระองค์หรือเป็นคุณธรรมประจ�ำตนของผู้ปกครองบ้านเมืองให้มี
ความเป็นไปโดยชอบธรรมและยังประโยชน์ให้เกิดแก่ประชาชนจนเกิดความชื่นชมยินดี “หลักทศพิธ
ราชธรรม” ประกอบด้วยหลักดังต่อไปนี้
1. ทาน หมายถึง การแจกวัตถุสิ่งของ การให้วิชาความรู้เพื่อเกื้อกูลผู้อื่นและการให้ประการอื่น ๆ
เช่นก�ำลังกาย ก�ำลังความคิดตลอดจนค�ำแนะน�ำ
2. ศีล หมายถึง การควบคุมพฤติทางกาย วาจาและใจให้เป็นปกติ
3. ปริจจาจะ หมายถึง การเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม
4. อาธชวะ หมายถึง ความซื่อตรง
5. มัทธวะ หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน
6. ตยะ หมายถึง ความเพียรพยายาม ในหน้าที่การงานจนกว่าจะส�ำเร็จโดยไม่ลดละ
7. อักโกธะ หมายถึง ความไม่แสดงการเกรี้ยวกราดโกรธแค้นต่อใคร ๆ
8. อวิหิงสา หมายถึง ความไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เกิดทุกข์เดือดร้อน
9. ขันติ หมายถึง ความอดทนต่อความยากล�ำบาก
10. อวิโรธะนะ หมายถึง ความไม่ประพฤติผิดไปจากท�ำนองคลองธรรม
หลักทั้ง 10 ประการ อาจสรุปให้เป็น 5 ประการ ได้ดังนี้คือ
1. การให้เสียสละ (ทานและปริจจาจะ) 2. ความซือ่ สัตย์สจุ ริต (ศีลและอาธชนะ) 3. ความมีไมตรีจติ
(มัทธวะและอักโกธะ) 4. ความอดทน ความเพียร (ตยะและขันติ) 5. ความถูกต้องและยุติธรรม (อวิหิงสา
และอวิโรธนะ)
(อ้างใน ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ประธานอ�ำนวยการ
วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. แสดงธรรม เรื่อง “ทศพิธราชธรรม คือ ธรรมส�ำหรับพระราชาที่ดี” วันที่
5 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ อุโบสถพระพุทธมงคลวิมลดีซี สหรัฐอเมริกา อ้างใน http://t-dhamma.org/
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 4 สิงหาคม 2560)
5
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข” ใน “การปาฐกถาพิเศษเนือ่ งในโอกาสพระราชพิธมี หามงคล เฉลิมพระชนม
พรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เรือ่ ง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั กับรัฐธรรมนูญ” กรุงเทพฯ : ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ, 2555 หน้า 32
4
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รัฐสภาเห็นชอบก่อน การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นอ�ำนาจของผู้พิพากษาคดี
ตามบทกฎหมาย แต่อ�ำนาจบริหารนั้นเป็นพระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์
โดยแท้ คือ ทรงแต่งตั้งและถอดถอนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ซึ่งคณะ
รั ฐ มนตรี รับผิ ด ชอบต่อพระมหากษัตริย ์ เป็นต้น รัฐ ที่มีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขทั้งในการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในลักษณะนี้มี
ชื่อเรียกเป็นทางการ ดังนี้
		 1) ทวีปอัฟริกา คือ ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ (Kingdom of
Swaziland) เป็นรัฐเล็ก ๆ อยู่ใกล้กับอัฟริกาใต้
		 2) ทวีปยุโรป คือ นครรัฐวาติกนั (StatodellaCitta del Vaticano)
		 3) ทวีปเอเชีย ได้แก่ ราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดน (Hashermite
Kingdom of Jordan) ราชอาณาจักรซาอุดอิ ารเบีย (Kingdom of Saudi
Arabia) รัฐสุลต่านโอมาน (Sultanate of Oman) รัฐการ์ตา (State of
Qatar) รัฐบรูไนดารุสซาลาม (State of Brunei Darussalam)
2. การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) เป็นระบอบ
การปกครองซึ่งพระมหากษัตริย์จะทรงมีพระราชอ�ำนาจเพียงเท่าที่รัฐธรรมนูญ
และกฎหมายถวายแด่พระองค์เท่านั้น ในกรณีที่ไม่มีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ถวายพระราชอ�ำนาจด้านใดให้พระมหากษัตริย์ ก็หมายความว่า พระมหากษัตริย์
ไม่มีพระราชอ�ำนาจในประการนั้น6 รัฐที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้
รัฐธรรมนูญ มีชื่อเรียกเป็นทางการ ดังนี7้
		 1) ในทวีปอเมริกาเหนือ คือ บีไลซ์ (Belize) ซึ่งเป็นรัฐเล็ก ๆ
อยู่ติดกับเม็กซิโกและกัวเตมาลา
		 2) ทวีปอัฟริกา ได้แก่ ราชอาณาจักรมอร็อคโค (Kingdom of
Morocco) ราชอาณาจักรเลโซโท (Kingdom of Lesotho) เป็นรัฐเล็ก ๆ
ที่อยู่ใกล้กับอัฟริกาใต้
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ “ทฤษฎีหลักกฎหมายมหาชน” ค�ำบรรยายในชั้นปริญญาโท สาขานิติศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภาคการศึกษา 1/2540 (อัดส�ำเนา) และโปรดดูรายละเอียด
ในสิทธิกร ศักดิ์แสง “หลักกฎหมายมหาชน” กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์นิติธรรม, 2554
7
สิทธิกร ศักดิ์แสง อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 3 หน้า 180-181
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3) ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย คือ ราชอาณาจักรตองกา (Kingdom
of Tonga)
4) ทวีปยุโรป ได้แก่ สหราชอาณาจักรแห่งบริเตนใหญ่และไอร์แลน
เหนือ (United Kingdom of Great Britian and Northern Irland)
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Kingdom of denmark) ราชอาณาจักรนอร์เวย์
(Kingdom of Norway) ราชอาณาจักรสวีเดน (Kingdom of Sweden)
ราชอาณาจักรเบลเยีย่ ม (Kingdom of Belgium) ราชอาณาจักรลักแซมเบอร์ก
(Grand Duchy of Luxembourg) ราชรัฐโมนาโค (Principality
of Monaco) ราชรัฐลิกเตนสไตน์ (Principality of Ligtenstine)
ราชรัฐอันดอรา (Principality of Undora) ราชอาณาจักรสเปน (Kingdom
of Spain)
5) ทวีปเอเชีย ได้แก่ ราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดน (Hashermite
Kingdom of Jordan) รัฐคูเวต (State of Kuwait) รัฐบาเรนห์ (State
of Barain) ญี่ปุ่น (Japan) ราชอาณาจักรภูฏาน (Kingdom of Bhutan)
ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) มาเลย์เซีย (Malaysia)
และ ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)
แต่อย่างไรก็ตาม ชื่อประมุขของรัฐและชื่อเรียกของรัฐนั้นจะมีการ
เรียกชื่อประมุขของรัฐอย่างเป็นทางการที่แตกต่างกัน ดังนี้8
		 (1) ถ้าประมุขของรัฐเป็น “พระมหากษัตริย์หรือราชินี” เราเรียกรัฐ
นัน้ ว่า “ราชอาณาจักร” (Kingdom) ถ้าประมุขของรัฐเป็น “เจ้าชาย” (Prince)
หรือ “ดยุ๊ค” (Duchy) เราเรียกรัฐนั้นว่า “Grand Duchy” หรือ “ราชรัฐ”
เราเรียกรัฐนั้นว่า “Principality”
		 (2) มีรัฐที่มีชื่อเรียกประมุของรัฐแตกต่างกัน ดังนี้
			 (ก) รัฐที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เช่น คูเวต บาร์เรนห์
การ์ตา หรือบรูไน ไม่ใช้คำ� ว่า “ราชอาณาจักร” (Kingdom) ประกอบชือ่ กลับใช้
ค�ำว่า “รัฐ” (State) ซึง่ เป็นค�ำกลาง ๆ ประกอบชือ่ ซึง่ รัฐเหล่านีจ้ ะเป็นรัฐเล็ก ๆ
ทั้งสิ้น
8
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			 (ข) รัฐที่ใช้ค�ำว่า “รัฐสุลต่าน” (Sultannate) ประกอบชื่อ
ไม่ใช่คำ� ว่า “ราชอาณาจักร” (Kingdom) หรือ “รัฐ” (State) นัน้ เป็นการบอก
ให้ทราบถึงผู้ปกครองของรัฐเป็นสุลต่าน
			 (ค) ญีป่ นุ่ กับมาเลย์เซียไม่ใช้คำ� ว่า “ราชอาณาจักร” (Kingdom)
หรือค�ำใด ๆ เลยประกอบชื่อประเทศใด ๆ ทั้งสิ้น
หลั ก ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การใช้ พ ระราชอ� ำ นาจในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ
เมือ่ พิจารณาศึกษาถึง “การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ” ของประเทศไทยได้มีนักวิชาการ เช่น
ศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า ค�ำว่า “ประชาธิปไตย”
(Democracy) ของไทยในปัจจุบันกลับมีความหมายไปอีกอย่างหนึ่งไม่ได้
ตรงกับความเข้าใจ “ประชาธิปไตย” ของ ปรีดี พนมยงค์ ในขณะนั้น เพราะ
ค�ำอธิบาย “ราชาธิปไตย” (Monarchy) อ�ำนาจจ�ำกัด อ�ำนาจของพระมหากษัตริย์
หมายความว่า ถ้าไม่มีการจ�ำกัดอ�ำนาจพระมหากษัตริย์ไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว
พระมหากษัตริยก์ จ็ ะมีอำ� นาจทุกประการ ถ้ามีการจ�ำกัดอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์
ไว้ในรัฐธรรมนูญ พระองค์ก็มีอ�ำนาจนั้น ถ้าไม่จ�ำกัดไว้ที่เหลือ คือ มีอ�ำนาจ9
เมื่ อ พิ จ ารณาศึ ก ษาถึ ง “ประเทศที่ มี ก ารปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” มีอยู่ 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ ่ ม ที่ 1 มี ป ระเทศอั ง กฤษเป็ น แม่ แ บบของประชาธิ ป ไตยที่ มี
พระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข ซึง่ จะมีหลักตัง้ แต่ประเทศเข้าสูร่ ะบอบประชาธิปไตย
ว่า พระมหากษัตริยห์ รือพระราชินนี าถ จะไม่ทรงมีพระราชด�ำริทางการเมืองใด ๆ
ทั้งสิ้น แต่จะทรงท�ำตามค�ำแนะน�ำของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี ที่จะ
รับผิดชอบต่อสภาสามัญซึง่ เป็นสภาผูแ้ ทนราษฎร และสภาก็รบั ผิดต่อประชาชน
ดังนัน้ จึงถือว่า “พระมหากษัตริยไ์ ม่ทรงกระท�ำผิด” (The King can do no
wrong) ทีไ่ ม่ทรงท�ำผิด เพราะพระองค์ทรงท�ำตามค�ำแนะน�ำของนายกรัฐมนตรี
วรเจตน์ ภาคีรัตน์ “การปฏิวัติสยาม 2475 (ชั่วคราว) ? พระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์และอ�ำนาจ
ตุลาการหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง” วารสารฟ้าเดียวกัน ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ตุลาคม - ธันวาคม 2553
หน้า 70
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และคณะรัฐมนตรีในฐานะผูล้ งนามรับสนองบรมราชโองการและผูถ้ วายค�ำแนะน�ำ
เกิดความผิดทางการเมือง ทางกฎหมายขึ้น คนถวายค�ำแนะน�ำต้องรับผิดชอบ
และถือเป็นธรรมเนียมว่า “พระองค์ทรงมีพระราชอ�ำนาจส�ำคัญ 3 ประการ คือ
1) พระราชอ�ำนาจที่จะให้ค�ำแนะน�ำ
2) พระราชอ�ำนาจที่จะสนับสนุนและให้ก�ำลังใจ
3) พระราชอ�ำนาจที่จะทรงลงเตือน”
กลุ่มที่ 2 กลุ่มกษัตริย์ในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย เช่น ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ประเทศสวีเดน ประเทศนอร์เวย์ ประเทศเดนมาร์ก ก็ใช้
ธรรมเนียมเดียวกับประเทศอังกฤษ แต่วางพระองค์ตา่ งจากประเทศอังกฤษ คือ
เป็นสถาบันที่ท�ำตัวเหมือนประชาชน คือ ทรงวางพระองค์กล้ชิดกับประชาชน
กลุ่มที่ 3 กลุ่มกษัตริย์ที่มีลักษณะอยู่ระหว่างกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
พระมหากษั ต ริ ย ์ ไ ทยทรงมี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ ประชาชนมากกว่ า สถาบั น
พระมหากษัตริย์กลุ่มที่ 2 แต่ทรงใช้พระราชอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญอย่าง
ครบถ้วน เหมือนกษัตริย์ กลุ่มที่ 1
การใช้พระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์ไทยภายใต้บทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
เมือ่ พิจารณาศึกษาถึงกรณีประเทศไทย จะพบว่า พระมหากษัตริยไ์ ทย
อยู ่ ใ นกลุ ่ ม ที่ 3 คือ กลุ่มกษัตริย ์ที่มีลัก ษณะอยู่ระหว่า งกลุ่ม ที่ 1 และ
กลุ่มที่ 2 พระมหากษัตริย์ทรงมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าสถาบัน
พระมหากษัตริย์กลุ่มที่ 2 ทรงใช้พระราชอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญอย่างครบถ้วน
เหมื อ นกษั ต ริ ย ์ กลุ ่ ม ที่ 1 ดั ง นั้ น ในบทความนี้ ผู ้ เ ขี ย นจะวิ เ คราะห์ ถึ ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยห์ รือการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศไทย ดังที่ปรากฏตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จะพบว่าการใช้พระราชอ�ำนาจของ
พระมหากษัตริย์ จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงหรือเหมือนกัน แต่จะมีความแตกต่าง
ในทางปฏิบัติของการใช้พระราชอ�ำนาจของแต่ละพระองค์ประกอบด้วย 2 ส่วน
คือ ส่วนที่ 1 การใช้พระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์ไม่เป็นตามอัธยาศัย
ส่วนที่ 2 การใช้พระราชอ�ำนาจของพระองค์โดยเฉพาะ ดังนี้
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1.1 การใช้พระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์ไม่เป็นตามอัธยาศัย
		 การใช้พระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอ�ำนาจ
ผ่านทางรัฐสภา (ฝ่ายนิติบัญญัติ) หรือของคณะรัฐมนตรี (ฝ่ายบริหาร) หรือ
ผ่านทางศาล10 ก�ำหนดไว้ดังนี้
			 1.1.1 ทรงใช้พระราชอ�ำนาจด้านนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภา
			 ทรงใช้พระราชอ�ำนาจด้านนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภา ดังนี้
				 1. ทรงแต่งตั้งประธาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธาน รองประธานวุฒิสภา จากสมาชิกแห่งสถาบันนั้น ๆ ตามมติของสภา11
				 2. ทรงแต่งตั้งผู้น�ำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร12
				 3. ทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปิดและทรงปิดประชุม13
			 1.1.2 ทรงใช้พระราชอ�ำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรี
			 ทรงใช้พระราชอ�ำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรี ดังนี้
				 1. พระราชอ�ำนาจยุบสภาผูแ้ ทนราษฎรให้มกี ารเลือกตัง้ ใหม่14
				 2. พระราชอ�ำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี15
				 3. พระราชอ�ำนาจในการแต่งตัง้ หรือถอดถอนรัฐมนตรี16
				 4. พระราชอ�ำนาจในการตราพระราชก�ำหนด17
				 5. พระราชอ�ำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกา18 ซึ่งมี
อยู่ 2 ลักษณะ คือ
					 1) พระราชกฤษฎี ก าที่ อ อกโดยอาศั ย อ� ำ นาจ
รัฐธรรมนูญ เช่น พระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ เป็นต้น
					 2) พระราชกฤษฎีกาทีอ่ อกโดยอาศัยอ�ำนาจกฎหมาย
ระดับกฎหมายบัญญัติ
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ดูมาตรา 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 116 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 106 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 122 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 103 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 158 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 117 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 172-174 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 175 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
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				 6. พระราชอ� ำ นาจในการประกาศใช้ แ ละยกเลิ ก
กฎอัยการตามลักษณะและวิธีการที่กฎหมายก�ำหนด19
				 7. พระราชอ�ำนาจในการประกาศสงครามโดยการเสนอแนะ
ของคณะรัฐมนตรีและต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา20
				 8. พระราชอ�ำนาจในการท�ำหนังสือสัญญาสันติภาพ
สัญญาสงบศึกและสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ21
				 9. พระราชอ�ำนาจในการแต่งตัง้ และถอดถอนข้าราชการ
ทั้งฝ่ายทหาร และฝ่ายพลเรือนต�ำแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดีและเทียบเท่า22
				 10. การใช้พระราชอ�ำนาจในการรับฎีการ้องทุกข์จาก
ราษฎร ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ
					 1) ฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเป็นพระราชอ�ำนาจ
ของพระมหากษัตริย์ในการออกพระราชกฤษฎีกา23 และตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
					 2) ฎี ก าร้ อ งทุ ก ข์ ข อความเป็ น ธรรม ซึ่ ง ได้ แ ก่
ร้องทุกข์ขอพระราชทานเงิน ร้องทุกข์เรื่องการแบ่งมรดกไม่เป็นธรรม ร้องทุกข์
ถูกข้าราชการรังแก ร้องทุกข์เรื่องรักษาพยาบาล ร้องทุกข์เรื่องที่ดินท�ำกินและ
ที่อยู่อาศัย เป็นต้น
			 1.1.3 ทรงใช้พระราชอ�ำนาจผ่านทางตุลาการ
			 ทรงใช้พระราชอ�ำนาจผ่านทางตุลาการหรือศาล24 ดังนี้
				 1. ทรงใช้ พ ระราชอ� ำ นาจผ่ า นทางศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ในการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ25
				 2. ทรงใช้พระราชอ�ำนาจผ่านทางศาลยุติธรรมในการ
พิพากษาคดีทั้งปวงที่ไม่อยู่ในเขตอ�ำนาจศาลอื่น26
19
20
21
22
23
24
25
26
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มาตรา
มาตรา
มาตรา
มาตรา
มาตรา
มาตรา
มาตรา
มาตรา

176 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
177 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
178 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
180 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
191 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
210 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
194 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
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				 3. ทรงใช้พระราชอ�ำนาจผ่านทางศาลปกครองในการ
พิพากษาคดีพพิ าทระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่
ของรัฐกับเอกชนที่ใช้อ�ำนาจทางปกครอง27
				 4. ทรงใช้ พ ระราชอ� ำ นาจผ่ า นทางศาลทหารในการ
พิพากษาคดีวินัยทหาร28
			 1.1.4 ทรงใช้พระราชอ�ำนาจแต่งตัง้ บุคคลในองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญทีใ่ ช้อำ� นาจ กึง่ บริหาร กึง่ นิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละกึง่ ตุลาการผ่านทางวุฒสิ ภา
			 ทรงใช้อ�ำนาจแต่งตั้งบุคคลในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ที่ใช้อ�ำนาจ กึ่งบริหาร กึ่งนิติบัญญัติและกึ่งตุลาการผ่านทางวุฒิสภา ดังนี้
				 1. ทรงใช้พระราชอ�ำนาจแต่งตัง้ คณะกรรมการการเลือกตัง้
ท�ำหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม29
				 2. ทรงใช้พระราชอ�ำนาจแต่งตัง้ ผูต้ รวจการแผ่นดินท�ำหน้าที่
ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานของรัฐ30
				 3. ทรงใช้พระราชอ�ำนาจแต่งตัง้ คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ31 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินท�ำหน้าที่
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตประพฤติมิชอบ กระท�ำขัดต่อกฎหมาย32
				 4. ทรงใช้พระราชอ�ำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติท�ำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐมีให้ละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์33
1.2 การใช้พระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์เป็นไปตามอัธยาศัย
		 การใช้พระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์ตามล�ำพังพระองค์เอง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จะแยกพิจารณา
การออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การใช้พระราชอ�ำนาจของพระองค์เองเป็นไปตาม
27
28
29
30
31
32
33

มาตรา
มาตรา
มาตรา
มาตรา
มาตรา
มาตรา
มาตรา

197
199
122
228
232
238
264

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช
พุทธศักราช
พุทธศักราช
พุทธศักราช
พุทธศักราช
พุทธศักราช
พุทธศักราช

2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
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ล�ำพังพระราชอัธยาศัยกับการใช้พระราชอ�ำนาจของพระองค์เองแต่มิได้เป็นไป
ตามล�ำพังพระราชตามอัธยาศัย ดังนี้34
			 1.2.1 การใช้พระราชอ�ำนาจของพระองค์เองเป็นไปตามล�ำพัง
พระราชอัธยาศัย
			 การใช้พระราชอ�ำนาจของพระองค์เองเป็นไปตามพระราช
อัธยาศัย มีดังต่อไปนี้
				 1. พระราชอ�ำนาจในการเลือก แต่งตั้ง ถอดถอน
องคมนตรี35 อันเป็นมรดกตกทอดมาจากในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงตั้งสภา
ที่ปรึกษาราชการแผ่นดินเป็น “The Privy Council”แบบของอังกฤษ เป็น
องค์กรทีใ่ กล้ชดิ กับพระมหากษัตริย์ ท�ำหน้าทีถ่ วายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์
ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่ทรงปรึกษาและหน้าที่อื่น ๆ
				 2. พระราชอ�ำนาจตราพระราชกฤษฎีตามอัธยาศัยของ
พระองค์แต่งตั้งและการให้ข้าราชการข้าราชการในพระองค์พ้นจากต�ำแหน่ง36
				 3. พระราชอ�ำนาจในการแต่งตัง้ ผูส้ ำ� เร็จราชการแผ่นดิน
ในกรณีทไี่ ม่ประทับอยูใ่ นราชอาณาจักรหรือทรงประชวร ทรงผนวช ให้ประธาน
รัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ37
				 4. พระราชอ�ำนาจในการแก้ไขเพิม่ เติมกฎมณเฑียรบาล
ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467 โดยให้คณะองคมนตรีจดั ท�ำร่างกฎมณเฑียรบาล
แก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลเดิมตามพระราชด�ำริ น�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วแจ้งไปยังประธานรัฐสภาเพื่อให้
น�ำแจ้ง รัฐสภาทราบ ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป38
ชัชพล ไชยพร “พระราชอ�ำนาจและแนวคิดทางกฎหมายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ
พระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช” วารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 30 ฉบับ
ที่ 1 ปีพุทธศักราช 2555 หน้า 11
35
มาตรา 10 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
36
มาตรา 15 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
37
มาตรา 16 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
38
มาตรา 20 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
34

80

วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม 2561 - มิถุนายน 2562

				 5. พระราชอ�ำนาจในการแต่งตัง้ พระรัชทายาท ซึง่ เป็นไป
ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467 แล้วแจ้งรัฐสภาทราบ39
				 6. พระราชอ�ำนาจในการถอดถอนฐานันดรศักดิ์และ
เรียกคืนเครื่องราชอิสรยาภรณ์40
1.2.2 การใช้พระราชอ�ำนาจของพระองค์เองมิได้เป็นไปตามพระราช
อัธยาศัยเพียงล�ำพัง
เมื่อพิจารณาศึกษา “การใช้พระราชอ�ำนาจยับยั้งร่างกฎหมายของ
พระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของรัฐ” ของประเทศไทยการใช้พระราชอ�ำนาจ
ของพระมหากษัตริยใ์ นอันทีจ่ ะยับยัง้ (veto) ร่างกฎหมายทีผ่ า่ นความเห็นชอบ
ของรัฐสภาแล้ว ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
จะเป็นไปในลักษณะทีม่ บี ทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญก�ำหนดไว้โดยตรงในรัฐธรรมนูญ
ให้อ�ำนาจประมุขของรัฐในการยับยั้งร่างกฎหมาย กล่าวคือ ก�ำหนดให้ประมุข
ของรัฐเป็นองค์กรที่ใช้อ�ำนาจประกาศใช้กฎหมายโดยให้อ�ำนาจที่จะยับยั้ง
ไม่ประกาศใช้รา่ งกฎหมายดังกล่าวขึน้ บังคับใช้ได้ตามวิถที างรัฐธรรมนูญกล่าวคือ
เมื่อรัฐสภา มีมติให้ความเห็นชอบในร่างกฎหมาย 41 ฉบับใดฉบับหนึ่งแล้ว
ประธานรัฐสภาจะต้องส่งร่างกฎหมายนั้นให้แก่นายกรัฐมนตรีเพื่อให้นายก
รัฐมนตรีนำ� ขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวายให้พระมหากษัตริยท์ รงลงพระปรมาภิไธยประกาศ
ใช้เป็นกฎหมายและเมื่อนายกรัฐมนตรีน�ำร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของ
รัฐสภาขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวายพระมหากษัตริยท์ รงมีพระราชวินจิ ฉัยได้ 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 ทรงเห็นชอบซึ่งมีอยู่ 3 ขั้นตอนด้วยกัน ดังนี42้
1) นายกรัฐมนตรีน�ำร่างกฎหมายฉบับนั้นขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ภายใน
20 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างกฎหมาย43
2) พระมหากษัตริย์ทรงพระปรมาภิไธย
3) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 9 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
41
ร่างกฎหมายในที่นี้หมายถึง (1) ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติม (2) ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ (3) ร่างพระราชบัญญัติ
42
ภายใต้ มาตรา 81 ประกอบมาตรา 145 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
43
มาตรา 145 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
39
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คือ

กรณีที่ 2 ทรงไม่เห็นชอบด้วยในร่างกฎหมายฉบับนัน้ มีอยู่ 2 ประเด็น

ประเด็นที่ 1 ทรงไม่เห็นชอบด้วยในร่างกฎหมายฉบับนั้น และ
พระราชทานคืนมายังรัฐสภาภายใน 90 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีน่ ายกรัฐมนตรีทลู เกล้าฯ
ถวาย44 อันถือว่าทรงยับยั้ง45 (veto) โดยชัดแจ้ง
ประเด็ น ที่ 2 ทรงไม่ เ ห็ น ชอบด้ ว ยในร่ า งกฎหมายฉบั บ นั้ น คื อ
พระมหากษัตริย์ไม่ทรงผ่านพระราชทานร่างกฎหมายที่นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าฯ
และปล่อยให้ลว่ งพ้น 90 วัน ซึง่ เมือ่ เวลา 90 วันล่วงพ้นไปก็ถอื ว่าพระมหากษัตริย์
ทรง ยับยั้ง (veto) ร่างกฎหมายนั้นโดยปริยาย
ในกรณีที่ 2 นี้ เมื่อทรงไม่เห็นชอบด้วยในร่างกฎหมายฉบับนั้น
พระราชทานคืนมารัฐสภาทัง้ ทัง้ 2 ประเด็น รัฐสภามีทางแนวทางอยู่ 2 แนวทาง
ดังนี้
		 แนวทางที่ 1 ปล่อยให้ร่างกฎหมายฉบับนั้นตกไป
		 แนวทางที่ 2 พิจารณายืนยันด้วยเสียง 2 ใน 3 ของรัฐสภา
เสนอทูลเกล้าฯต่อพระมหากษัตริย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ภายใน 30 วัน
พระมหากษัตริยท์ รงมี 2 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 ทรงเห็นชอบก็ให้ดำ� เนินการ
เช่นเดียวในกรณีที่ 1 ข้างต้น ทางเลือกที่ 2 ทรงไม่เห็นชอบด้วยในร่างกฎหมาย
ฉบับนั้น คือ พระมหากษัตริย์ไม่ทรงผ่านพระราชทานร่างกฎหมายที่นายก
รัฐมนตรีทูลเกล้าฯ และส่งมายังรัฐสภาภายใน 30 วัน หรือ เมื่อเวลา 30 วัน
ล่วงพ้นไปก็ถือว่าพระมหากษัตริย์ทรง ยับยั้ง (veto) แต่อย่างไรก็ตามผลก็
คือ รัฐสภาสามารถไปประกาศใช้เป็นกฎหมายเสมือนหนึง่ ทรงลงพระปรมาภิไธย
มาตรา 146 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
เมื่อพิจารณาศึกษาถึง “การยับยั้งร่างกฎหมายของพระมหากษัตริย์” ของประเทศไทยนั้นมีลักษณะเช่น
เดียวกันกับประเทศนอร์เวย์ คือ อนุญาตให้ให้กษัตริยม์ พี ระราชอ�ำนาจยังยัง้ การประกาศใช้กฎหมายด้วยการ
ไม่ลงนามในร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา รัฐธรรมนูญนอร์เวย์ มาตรา 77c79 กล่าวถึง เมื่อ
รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายให้นำ� ร่างกฎหมายเสนอต่อกษัตริยเ์ พือ่ ลงนาม รัฐสภาต้องน�ำร่างกฎหมาย
นัน้ มาพิจารณาพิจารณาใหม่ หากคงยืนยันตามเดิมและกษัตริยไ์ ม่ยอมลงนามอีกให้รา่ งกฎหมายนัน้ มีผลเป็น
กฎหมาย (อ้างใน ปิยบุตร แสงกนกกุล “กษัตริยไ์ ม่ครองราชย์” เครือ่ งมือแก้ไขปัญหากรณีกษัตริยเ์ บลเยีย่ ม
ไม่ลงนามประกาศใช้พระราชบัญญัต”ิ วารสารฟ้าเดียวกัน ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ตุลาคม-ธันวาคม 2553 หน้า 51)
44

45
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วิเคราะห์การใช้พระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์ในการยับยั้งร่าง
กฎหมายภายใต้บทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญแห่งราอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
เมื่อพิจารณาศึกษาการใช้พระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์จะทรง
ยับยัง้ (veto) ร่างกฎหมายภายใต้บทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจะพบว่าจะเป็นการใช้พระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์
จะทรงยับยั้ง (veto) ร่างกฎหมายโดยชัดแจ้งในกรณีที่ 2 หรือโดยปริยาย
ในกรณีที่ 3 ก็ตามรัฐสภา (ฝ่ายนิติบัญญัติ) มีแนวทางปฏิบัติ อยู่ 2 แนวทาง
ดังนี้
1.1 รั ฐ สภาปล่ อ ยให้ ร ่ า งกฎหมายที่ พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงยั บ ยั้ ง
ร่างกฎหมายตกไป
แนวทางที่ 1 เป็นแนวทางทีร่ ฐั สภาปล่อยให้รา่ งกฎหมายทีพ่ ระมหากษัตริย์
ทรงยับยั้งร่างกฎหมายตกไปซึ่งในกรณีนี้จะเกิดขึ้น “การใช้พระราชอ�ำนาจ
ยั ง ยั้ ง (veto) ร่ า งกฎหมายของพระมหากษั ต ริ ย ์ ” ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) จะพบว่ามีอยู่ 3 ฉบับ ดังนี้46
ฉบั บ ที่ 1 ทรงยั บ ยั้ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สมัยรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน 1 ที่ให้ลงโทษปรับ
การลงโฆษณาสื่อ 20 เท่า ของโทษอาญา ซึ่งผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ
ทูลเกล้าฯ ไม่ทรงลงพระปรมาภิไธย และรัฐบาลไม่ยืนยันก็ตกไป แสดงให้เห็น
ว่าสภานิติบัญญัติที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
(รสช.) และไม่มีฝ่ายค้าน เมื่อทรงมีกฎหมายในลักษณะนี้เกิดขึ้น พระองค์ใช้
พระราชด�ำริรับฟังและคงเห็นการวิพากษ์วิจารณ์คัดค้าน พระองค์จึงทรงไม่ลง
พระปรมาภิไธยในร่างกฎหมายดังกล่าว
ฉบับที่ 2 ทรงยับยั้งร่างกฎหมายในสมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
คือ ร่างพระราชบัญญัตเิ หรียญพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถ
72 พรรษา คือ ร่างกฎหมายฉบับนีม้ ขี อ้ ความผิด ทรงพระราชทานร่างกฎหมาย
กลับคืนมา
ฉบับที่ 3 ทรงยับยัง้ ร่างกฎหมายในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
เช่นกัน คือ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา
46
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ร่างกฎหมายฉบับนี้มีข้อความผิดเช่นเดียวกับคือ ร่างพระราชบัญญัติเหรียญ
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 72 พรรษา
ข้อสังเกต ร่างกฎหมายทีพ่ ระองค์ทรงยับยัง้ ในฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3
ทรงพระราชทานร่างกฎหมายคืนมาพร้อมพระราชทานเหตุผลทีท่ รงยับยัง้ มาด้วย
1.2 รัฐสภาพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นอีกครั้งหนึ่ง
แนวทางที่ 2 เป็นแนวทางทีร่ ฐั สภาพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนั้นอีกครั้งหนึ่ง และหากรัฐสภาลงมติร่างกฎหมายนั้นด้วยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องทัง้ สองสภา นายก
รัฐมนตรีจะต้องน�ำร่างกฎหมายฉบับนั้นทูลเกล้าถวายฯอีกครั้งหนึ่ง และหาก
พระมหากษัตริย์ไม่ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยภายใน 30 วัน นายกรัฐมนตรี
จึงน�ำร่างกฎหมายฉบับนัน้ ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บงั คับ47 เสมือนหนึง่ ว่า
พระมหากษัตริย์ทรงได้ลงพระปรมาภิไธยแต่ถ้ารัฐสภา (ฝ่ายนิติบัญญัติ) มีมติ
ยืนยันร่างกฎหมาย ทีพ่ ระมหากษัตริยท์ รงยับยัง้ (veto) โดยชัดแจ้งหรือปริยาย
ด้วยคะแนนเสียงไม่ถงึ 2 ใน 3 ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ อง 2 สภา
ร่างกฎหมายฉบับนัน้ ก็ตกไปน�ำไปประกาศใช้ไม่ได้ การใช้พระราชอ�ำนาจเฉพาะ
ที่ใช้โดยพระองค์เอง ซึ่งถือว่าเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยเพียงล�ำพัง ในการ
ยับยั้งร่างกฎหมาย เหตุที่ไม่เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยเพียงล�ำพัง ก็เพราะว่า
การยับยัง้ นัน้ ไม่เป็นการยับยัง้ ทีเ่ ด็ดขาดนัน้ คือ แม้พระมหากษัตริยท์ รงไม่เห็นด้วย
กับร่างกฎหมายใด จึงไม่ลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมา รัฐสภาก็ยัง
สามารถลงคะแนนเสียงเพือ่ ยืนยันการประกาศใช้รา่ งกฎหมายทีถ่ กู ยับยัง้ ได้โดย
ไม่ต้องผ่านขั้นตอนการลงพระปรมาภิไธย พระราชอ�ำนาจยับยั้งร่างกฎหมายนี้
จึงเป็นเพียงการยับยั้งเพื่อการถ่วงเวลาเท่านั้น 48 ซึ่งในกรณีเกิดขึ้นในสมัย
พระบาทสมเด็จ ประปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 กล่าวถึง เรื่องนี้ไว้
โดยสรุปดังนี49้
ดูมาตรา 146 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ชัชพล ไชยพร เพิ่งอ้าง หน้า 26
49
ประเสริฐ ปัทมะสุคนธ์ “รัฐสภาไทยในรอบ 42 ปี (2475-2517)”
อ้างใน http://www.tamanoon.biz/tamanoon/example/king_object.htm เข้าถึงข้อมูล
วันที่ 30 ตุลาคม 2561
47
48
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กรณีที่ 1 ทรงยับยัง้ ร่าง พระราชบัญญัตเิ มือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2477 รัฐบาล
ได้เสนอ ร่างพระราชบัญญัติอากรมรดก และ การรับมรดก สภาผู้แทนราษฎร
ลงมติเห็นชอบ จึงน�ำขึ้น ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อ ทรงลงพระปรมาภิไธย แต่
ได้พระราชทาน ร่างพระราชบัญ ญัตินั้น คืนมาให้ สภาฯ พิจารณาใหม่
โดย ทรงจะให้เพิ่ม บทบัญญัติ ยกเว้น การเก็บอากรมรดก จากทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์ ให้ชดั แจ้งว่า ไม่ตอ้ งเก็บ อากรมรดก มีพระราชประสงค์ จะให้
เติมข้อความ ต่อไปนีค้ อื “พระราชทรัพย์สนิ ใด ๆ ทีเ่ ป็น พระราชมรดก ไปยังผูอ้ นื่
นอกจาก ผูส้ บื ราชสมบัติ ต้องเก็บ อากรมรดก นอกจากนัน้ เป็นพระราชทรัพย์
ฝ่ายพระมหากษัตริย์ ไม่ตอ้ งเสีย อากรมรดก” คณะรัฐมนตรี ยืนยันว่า ตามร่าง
พ.ร.บ.นี้ ทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ ไม่ต้องเสีย อากรมรดกอยู่แล้ว
ที่ประชุมสภา ได้พิจารณา และลงมติ ด้วยคะแนนลับ ยืนยัน ตามร่างเดิม
ด้วยคะแนนเสียง 132 ต่อ 89 นายกรัฐมนตรี จึงได้ทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรง
ลงพระปรมาภิไธย อีกครั้งหนึ่ง
ในการนี้ ได้ให้ ม.จ.วรรณไวทยากร วรวรรณ กราบบังคมทูล ถวาย
รายงานด้วยว่า ตามร่างพระราชบัญญัตินั้น ตรงกับ พระราชประสงค์แล้ว คือ
จะไม่เรียกเก็บ อากร จากทรัพย์สนิ พระมหากษัตริย์ และรัฐบาลจะร่างกฎหมาย
ยกเว้นอากรดังกล่าว ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในที่สุด ได้ทรงยอม ลงพระปรมาภิไธย
กรณีที่ 2 ไม่ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2477
รัฐบาล เสนอร่าง พ.ร.บ.ต่อ สภาฯ ซึ่ง มีหลักการอย่างเดียวกัน รวม 3 ฉบับ
คือ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายลักษณะอาญา, ร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา และร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขประมวลกฎหมาย
อาญาทหาร ส�ำหรับเนื้อหา ในการแก้ไข คือ เมื่อมีการตัดสินประหารชีวิต
ให้ใช้วิธีการประหาร ด้วยการยิงแทนการตัดหัวซึ่ง นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
เหตุผลว่า การประหารชีวิตโดยวิธีตัดศีรษะนั้นเป็นที่น่าสยดสยอง อย่างยิ่ง
บางครั้ง เป็นการทรมานอย่างน่าเวทนา เพชฌฆาตบางคนไม่มีความช�ำนาญ
พอมีการพลาดบ่อย ๆ บางครั้ง มีเสียงโอดครวญน่าสงสาร เพราะแทนที่จะ
ฟันคอ ไปฟันถูกศรีษะบ้างหลังบ้าง การตระเตรียมประหาร ก็เป็นเรื่องใหญ่โต
ซึ่งเป็นการทรมานมากขึ้น จนนักโทษบางคนบ้าไป หรือเกือบบ้าไปขณะที่
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ค่าใช้จา่ ยในการจ้างเพชฌฆาต และการตระเตรียมก็ใช้เงินมิใช่นอ้ ย ถ้าเปลีย่ นเป็น
วิธียิงเสียจะทุ่นค่าโสหุ้ยมาก
นอกจากนั้น ยังบัญญัติไว้ว่า “ในการลงอาญาประหารชีวิต ให้เอาตัว
ไปประหารชีวิต ณ ต�ำบล และเวลาที่เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ในการนั้นจะเห็น
สมควรแต่ห้ามมิให้เอาตัวไปประหารชีวิตภายในก�ำหนด 60 วัน นับแต่วัน
ค�ำพิพากษาถึงที่สุด”
หลังจากที่ ร่างกฎหมาย ทั้ง 3 ฉบับ ผ่านสภาแล้ว ได้น�ำขึ้นทูลเกล้าฯ
ถวาย แต่พระมหากษัตริย์พระราชทานคืนร่างกฎหมายมาให้สภาพิจารณาใหม่
โดยก�ำหนดให้แน่นอนว่า
(1) ผูต้ อ้ งค�ำพิพากษาลงโทษให้ประหารชีวติ นัน้ จะต้องให้ได้ทลู เกล้าฯ
ถวายเพื่อพระราชทานอภัยโทษและยอมให้ญาติหรือผู้ต้องค�ำพิพากษานั้น
ทูลเกล้าฯ แทนได้ด้วย
(2) ในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ พ ระราชทานพระบรมราชวิ นิ จ ฉั ย ให้ ร อ
การประหารชีวิต
(3) ต้องบัญญัติให้ชัดเจนว่าฎีกานั้น จะต้องน�ำขึ้นทูลเกล้าฯ โดยไม่
ละเลยชักช้า
วันที่ 29 กันยายน สภาฯ ลงมติด้วยคะแนนลับยืนยันตามร่างเดิม
จึงได้ทลู เกล้าฯ ถวายไปอีกครัง้ หนึง่ แต่พระมหากษัตริยไ์ ม่ทรงลงพระปรมาภิไธย
คืนมาภายในก�ำหนดเวลาในรัฐธรรมนูญจึงเป็นอันให้ใช้บงั คับร่างพระราชบัญญัติ
ทั้ง 3 ฉบับนี้เป็นกฎหมายได้
เมื่อพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ถึงพระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์
ในอั น ที่ จ ะยั บ ยั้ ง (veto) ร่ า งกฎหมายที่ ผ ่ า นความเห็ น ชอบของรั ฐ สภา
(ฝ่ายนิติบัญญัติ) แล้ว ซึ่งเป็นพระราชอ�ำนาจที่ไม่จ�ำเป็นต้องมีองค์กรใดถวาย
ค�ำแนะน�ำและไม่จำ� เป็นต้องมีองค์กรใดลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ถือเป็น
ข้อยกเว้น พระมหากษัตริย์จะทรงใช้พระราชอ�ำนาจที่ไม่จ�ำเป็นต้องสอดคล้อง
กับองค์กรอืน่ และการยับยัง้ ร่างกฎหมายของพระมหากษัตริยภ์ ายใต้บทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ จะวางหลักการใช้
พระราชอ�ำนาจการการยับยัง้ ร่างกฎหมายของพระมหากษัตริยน์ นั้ เป็น “พระราช
อ�ำนาจยับยั้งชั่วคราว” เท่านั้น
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		 สรุ ป การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์
ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
เกี่ยวกับพระราชอ�ำนาจที่จะให้ค�ำแนะน�ำ พระราชอ�ำนาจที่จะสนับสนุนและ
ให้ก�ำลังใจ พระราชอ�ำนาจที่จะทรงลงเตือนพระมหากษัตริย์ไทยทรงมีความ
ใกล้ชิดกับประชาชนและทรงใช้พระราชอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญอย่างครบถ้วน
โดยมีสาระส�ำคัญ 3 ประการ คือ50
ประการที่ 1 พระมหากษัตริย์มีพระราชอ�ำนาจเท่าที่รัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายถวายให้แก่พระองค์เท่านัน้ ในกรณีทเี่ ป็นทีส่ งสัยว่าเป็นพระราชอ�ำนาจ
ของพระมหากษัตริย์หรือไม่ต้องถือว่าไม่ใช่พระราชอ�ำนาจ
ประการที่ 2 พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะที่เป็นที่เคารพสักการะ
ผูใ้ ดละเมิดไม่ได้ ซึง่ หมายความว่าผูใ้ ดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์
ในทางใด ๆ มิได้51 ทั้งในทางรัฐธรรมนูญ ทางแพ่งและทางอาญา
ประการที่ 3 พระมหากษั ต ริ ย ์ จ ะทรงริ เ ริ่ ม ใช้ พ ระราชอ� ำ นาจที่
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใด ๆ ก็ตามถวายแด่พระองค์ด้วยพระองค์เองมิได้
พระมหากษัตริย์จะทรงริเริ่มใช้พระราชอ�ำนาจที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น ๆ
ถวายแด่ พ ระองค์ ไ ด้ ก็ แ ต่ โ ดยค� ำ แนะน� ำ และยิ น ยอมขององค์ ก รอื่ น เช่ น
พระมหากษั ต ริ ย ์ จ ะทรงใช้ พ ระราชอ� ำ นาจนิ ติ บั ญ ญั ติ ผ ่ า นทางรั ฐ สภา คื อ
ตราพระราชบัญญัติออกมาใช้บังคับแก่ราษฎรได้เฉพาะโดยค�ำ แนะน�ำและ
ยินยอมของรัฐสภา จะทรงใช้พระราชอ�ำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรี เช่น
เป็นการตราพระราชก�ำหนดออกไปใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติหรือท�ำสนธิ
สัญญากับต่างประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศหรือประกาศแต่งตั้ง
ข้าราชการประจ�ำระดับสูง ไม่วา่ จะเป็นปลัดกระทรวงหรืออธิบดีได้โดยค�ำแนะน�ำ
และยินยอมของคณะรัฐมนตรีคนใดคนหนึง่ เป็นต้น พระมหากษัตริยจ์ ะทรงใช้
พระราชอ�ำนาจทางตุลาการได้ก็โดยผ่านทางศาล ซึ่งอาจจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญ
วิษณุ เครืองาม “กฎหมายรัฐธรรมนูญ” กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์นิติบรรณการ, 2530 หน้า 305 - 326
และพรชัย เลื่อนฉวี “กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง” กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,
2544 หน้า 115
51
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 6 ก�ำหนดว่า
“มาตรา 6 องค์พระมหากษัตริย์ทรงด�ำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้
ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้”
50
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ศาลยุติธรรม ศาลทหาร หรือศาลปกครอง และศาลทั้งหลายจะพิพากษาคดี
ในพระปรมาภิไธย ของพระมหากษัตริย์ นั่นก็หมายความว่าพระมหากษัตริย์
ทรงใช้พระราชอ�ำนาจทางตุลาการทางศาล
ดังนั้น องค์กรใดที่ถวายค�ำแนะน�ำและยินยอมให้พระมหากษัตริย์
ทรงใช้พระราชอ�ำนาจทีร่ ฐั ธรรมนูญ หรือกฎหมายอืน่ ถวายแด่พระองค์ องค์กรนัน้
ต้องรับผิดชอบในทางการเมืองหรือในทางกฎหมายแทนพระมหากษัตริย์ แต่
อย่างไรก็ตาม ยังมีพระราชอ�ำนาจหนึ่งที่ถือเป็นข้อยกเว้นที่ไม่ต้องมีผู้รับสนอง
พระบรมราชโองการแทน คื อ พระราชอ� ำ นาจในการยั บ ยั้ ง ร่ า งกฎหมาย
พระราชอ�ำนาจในตราพระราชกฤษฎีกาแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และการให้
พ้นต�ำแหน่ง
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เอกสารอ้างอิง

ชัชพล ไชยพร “พระราชอ�ำนาจและแนวคิดทางกฎหมายในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช” วารสารกฎหมาย
คณะนิ ติ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ปี ที่ 30 ฉบั บ ที่ 1
ปีพุทธศักราช 2555
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ “พระราชอ�ำนาจ พระมหากษัตริย์ไทยไม่เหมือนใคร
แต่ไม่ทงั้ โลก” หนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์ วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข” ใน “การปาฐกถาพิเศษ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5
ธันวาคม 2554 เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับรัฐธรรมนูญ”
กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2555
ประเสริฐ ปัทมะสุคนธ์ “รัฐสภาไทยในรอบ 42 ปี (2475-2517)”
อ้างใน http://www.tamanoon.biz/tamanoon/example/
king_object.htm เข้าถึงข้อมูล วันที่ 30 ตุลาคม 2561
ปิยบุตร แสงกนกกุล “กษัตริยไ์ ม่ครองราชย์” เครือ่ งมือแก้ไขปัญหากรณีกษัตริย์
เบลเยี่ยมไม่ลงนามประกาศใช้พระราชบัญญัติ” วารสารฟ้าเดียวกัน
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ตุลาคม-ธันวาคม 2553
ปูนเทพ ศิรินุพงศ์ “พระราชอ�ำนาจยับยั้งร่างพระราชบัญญัติ” วิทยานิพนธ์นิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
พรชัย เลื่อนฉวี “กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง” กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2544
พระมหาถนัด อตฺถจารี เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ประธาน
อ�ำนวยการวัดไทย กรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. แสดงธรรม เรื่อง “ทศพิธ
ราชธรรม คือ ธรรมส�ำหรับพระราชาทีด่ ”ี วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ณ อุโบสถพระพุทธมงคลวิมลดีซี สหรัฐอเมริกา อ้างใน http://
t-dhamma.org/ เข้าถึงข้อมูลวันที่ 4 สิงหาคม 2560)
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 134/ ตอน 40 ก /6 เมษายน 25560 หน้า 1)
วรเจตน์ ภาคีรัตน์ “การปฏิวัติสยาม 2475 (ชั่วคราว) ? พระราชอ�ำนาจของ
พระมหากษัตริย์และอ�ำนาจตุลาการหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง” วารสาร
ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ตุลาคม - ธันวาคม 2553
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ “ทฤษฎีหลักกฎหมายมหาชน” ค�ำบรรยายในชัน้ ปริญญาโท
สาขานิ ติ ศ าสตร์ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์
ภาคการศึกษา 1/2540 (อัดส�ำเนา)
วิษณุ เครืองาม “กฎหมายรัฐธรรมนูญ” กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์นติ บิ รรณการ, 2530
สิทธิกร ศักดิแ์ สง “หลักกฎหมายมหาชน” กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์นติ ธิ รรม, 2554
สิทธิกร ศักดิ์แสง “กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง” นนทบุรี :
ภีมปริ้นติ้ง แอนด์ ดีไซน์, 2561
อมรรัตน์ กุลสุจริต “ประมุขของรัฐในระบบรัฐสภา ศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์
กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ กรณีของประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส
เยอรมั น ญี่ ปุ ่ น และไทย” วิ ท ยานิ พ นธ์ นิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541
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ความสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
ค.ศ. 2006 ของบทบัญญัติว่าด้วยคนเสมือน
ไร้ความสามารถ
Consistency of Convention on the Rights of Persons with
Disabilities 2006 and Rules on Quasi Incompetence
กุลชาติ เสริ มสมบูรณ์ *

บทคัดย่อ

ประเทศไทยได้ให้สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006
โดยอนุ สั ญ ญาดั ง กล่ า วมี ผ ลผู ก พั น ประเทศไทยตั้ ง แต่ วั น ที่ 28 สิ ง หาคม
พ.ศ. 25511 จึงมีความจ�ำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 32 ก�ำหนดเงื่อนไข
บางประการที่ท�ำให้มีการจ�ำกัดความสามารถของคนพิการบางส่วน ซึ่งอาจ
ไม่สอดคล้องกับความในข้อ 12 ของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006
เนื่องจากการจ�ำกัดความสามารถของคนพิการดังกล่าว ไม่เคารพเจตนารมณ์
และความประสงค์ของคนพิการ ทั้งยังอาจไม่สอดคล้องกับหลักเสรีภาพในการ
ตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง และหลักความเป็นอิสระของบุคคลตามความในข้อ 3
ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006
ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจ�ำเป็นต้องมีการแก้ไขประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 32 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 ต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : สิทธิคนพิการ, คนเสมือนไร้ความสามารถ
* นักกฎหมายกฤษฎีกาช�ำนาญการพิเศษ, ฝ่ายข้อมูลกฎหมาย ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
1
พชร สุขสุเมฆ. (2552). การอนุวัติการของประเทศไทยจากการเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
คนพิการ ค.ศ. 2006. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต, สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 81.
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Abstract

Thailand ratified the Convention on the Rights of
Persons with Disabilities 2006, which enter into force on
August 28, 2008, which is necessary to amend laws for the
convention consistency.
Section 32 of Thailand Civil and Commercial Code
stipulated as a criterion, which restrict some part of
disability competency and may inconsistency with Article 12
of Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006
because the restriction of disability competency is not respect
legislative intent and disabilities will and is inconsistency
with principles of the freedom to make one’s own choices
and principle of independence of persons in accordance
with Article 3 of Convention on the Rights of Persons with
Disabilities 2006.
Accordingly, it is necessary to amend Section 32 of
Thailand Civil and Commercial Code for the Convention on
the Rights of Persons with Disabilities 2006 consistency.
Keywords : Rights of Persons with Disabilities, Quasi
Incompetence person
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บทนำ�

เมื่อ พ.ศ. 2549 องค์การสหประชาชาติได้จัดท�ำอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 (Convention on the Right of Persons
with Disabilities) ซึ่งถือเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์
ในการคุม้ ครองสิทธิของคนพิการ เพือ่ ให้คนพิการมีความเสมอภาคเท่าเทียมกับ
บุคคลทั่วไปและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการทุกรูปแบบ โดยประเทศไทย
ได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ท�ำให้
อนุสัญญาดังกล่าวมีผลผูกพันประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เป็นต้นไป ประเทศไทยจึงมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามสิทธิของคนพิการที่ได้
รับรองไว้ในอนุสัญญาดังกล่าว
แม้ที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีความพยายามในการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย มาตรการ และวิธปี ฏิบตั งิ านของหน่วยต่าง ๆ เพือ่ ให้คนพิการสามารถ
ใช้สิทธิได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 ในหลายด้าน เช่น
ด้านการประกอบอาชีพ มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ก�ำหนดให้ นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าท�ำงานตามลักษณะ
ของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานของรัฐ
ด้านการได้รับสิ่งอ�ำนวยความสะดวก มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 บัญญัติให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีอ�ำนาจในการ
ออกกฎกระทรวงก�ำหนดลักษณะอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการ
สาธารณะอืน่ ทีต่ อ้ งมีอปุ กรณ์หรือสิง่ อ�ำนวยความสะดวกโดยเฉพาะแก่คนพิการ2

วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ และคณะ. (2546). รายงานวิจัยเรื่องการแก้ไขกฎหมายที่กีดกันคนพิการในการ
เข้าไปมีสว่ นร่วมในสังคม : ศึกษากรณีกฎหมาย และกฎระเบียบ ทีจ่ ำ� กัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ,
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. หน้า 22.
2
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แม้ประเทศไทยได้มีการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับตามที่กล่าวแล้ว
ข้างต้น เพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006
แต่อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่ประเทศได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
ค.ศ. 2006 บทบัญญัติว่าด้วยคนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความ
สามารถ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
กับคนพิการ ยังคงไม่มีการปรับปรุงแก้ไข ในบทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพือ่ วิเคราะห์ความสอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 ของ
บทบัญญัติว่าด้วยคนเสมือนไร้ความสามารถ
ความสอดคล้ อ งกั บ อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ค นพิ ก าร ค.ศ. 2006
ของบทบัญญัติว่าด้วยคนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ
ความหมายของ “คนพิการ”
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
ได้ให้ค�ำนิยามค�ำว่า คนพิการเอาไว้ว่า “คนพิการ หมายความว่า บุคคลซึ่งมี
ข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม
เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร
จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด
ประกอบกับมีอปุ สรรคในด้านต่าง ๆ และมีความจ�ำเป็นเป็นพิเศษทีจ่ ะต้องได้รบั
ความช่วยเหลือด้านหนึง่ ด้านใด เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวัน
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภทและ
หลักเกณฑ์ทรี่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ประกาศก�ำหนด”3
ประเภทของความพิการ
ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการซึ่งออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามความใน
มาตรา 4 และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 ได้แบ่งความพิการออกเป็น 6 ประเภท4 ดังนี้
1. ความพิการทางการเห็น
3
4
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2. ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
3. ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
4. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก
5. ความพิการทางสติปัญญา
6. ความพิการทางการเรียนรู้
ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดความพิการ
ประเภทต่าง ๆ ย่อมเป็นไปตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
พันธกรณีตามของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006
ปั จ จุ บั น บุ ค คลในหลายประเทศทั่ ว โลกยั ง คงถู ก ปฏิ เ สธในเรื่ อ ง
ความสามารถ (legal capacity) เช่น ชนกลุ่มน้อย สตรี แต่อย่างไรก็ดี
คณะอนุกรรมการว่าด้วยสิทธิของคนพิการเห็นว่า ในระบบกฎหมายต่าง ๆ
ทั่วโลก คนพิการเป็นกลุ่มบุคคลที่ถูกปฏิเสธในเรื่องความสามารถมากที่สุด
และในบรรดาคนพิการที่ถูกปฏิเสธในเรื่องความสามารถนั้น คนพิการทางจิต
และคนพิการทางสติปญ
ั ญาเป็นผูท้ ถี่ กู จ�ำกัดความสามารถมากทีส่ ดุ 5 อย่างไรก็ดี
ปัจจุบนั อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการได้รบั รองเรือ่ งความสามารถของคนพิการ
เอาไว้ในหลายข้อ โดยข้อที่ส�ำคัญ ได้แก่ ข้อ 3 และข้อ 12 ของอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิของคนพิการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ บัญญัติไว้ ดังนี้
“ข้อ 3 หลักการทั่วไป
หลักการของอนุสัญญานี้ มีดังนี้
(เอ) การเคารพในศักดิศ์ รีทมี่ มี าแต่กำ� เนิด การอยูไ่ ด้ดว้ ยตนเอง รวมถึง
เสรีภาพในการตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง และความเป็นอิสระของบุคคล...”
ความในข้อ 3 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 มุ่งเน้น
ในเรือ่ งความเป็นอิสระของบุคคล หรือเสรีภาพของบุคคล ซึง่ ความเป็นอิสระของ
บุคคล หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่ไม่อยู่ภายใต้การครอบง�ำของผู้อื่น ภาวะที่
ปราศจากการถูกหน่วงเหนี่ยวขัดขวาง โดยบุคคลจะมีอิสรภาพหรือเสรีภาพ
ก็ต่อเมื่อบุคคลไม่ถูกบังคับให้กระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่งหากตนไม่ประสงค์
Lewis, Oliver. (2015). Legal capacity in international human rights law Doctoral
Dissertation, Leiden University. p. 41.
5
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จะกระท�ำ หรือไม่ถกู ขัดขวางมิให้กระท�ำในสิง่ ทีต่ นต้องการทีจ่ ะกระท�ำ หรืออาจ
กล่าวได้วา่ อิสรภาพหรือเสรีภาพ คืออ�ำนาจของบุคคลในอันทีก่ ำ� หนดชะตากรรม
ของตนเอง (Self -determination)6
ความเสมอภาค หรือความเท่าเทียมกัน หมายถึง การปฏิบัติต่อสิ่งที่มี
สาระเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกัน และจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระส�ำคัญที่
แตกต่างกันให้แตกต่างกันไปตามลักษณะของเรื่องนั้น7
สังคมในสมัยโบราณซึ่งสภาพสังคมในขณะนั้นยังไม่เจริญมากนัก
จะมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างชนชั้นสูง และชนชั้นล่าง และชนชั้นล่าง
ต้องพึ่งพาอาศัยชนชั้นสูงในด้านความปลอดภัยในชีวิต และปัจจัยสี่ ดังนั้น
ในสังคมสมัยนั้นชนชั้นล่างจึงไม่มีอิสรภาพและมีความไม่เท่าเทียมกันอย่าง
ชัดเจน เนือ่ งจากสิทธิตา่ ง ๆ มักตกอยูก่ บั ชนชัน้ สูงเท่านัน้ ส่วนชนชัน้ ล่างต้องตก
อยูภ่ ายใต้อาณัตขิ องชนชัน้ สูง ไม่มคี วามเป็นอิสระ มีสภาพไม่ตา่ งจากทรัพย์สนิ
หรือสัตว์เลี้ยงของชนชั้นสูง เช่น การมีระบบทาส ซึ่งทาสสามารถถูกซื้อขายได้
ถูกทารุณกรรมได้ เป็นต้น และสภาพสังคมในลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นคล้ายกัน
ทั้งในสังคมตะวันตกและตะวันออก
“ข้อ 12 การยอมรับความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย
1. รัฐภาคียืนยันว่าคนพิการมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับตามกฎหมาย
ว่าเป็นบุคคล
2. ให้รฐั ภาคียอมรับว่าคนพิการสามารถใช้ความสามารถทางกฎหมาย
บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นในทุกด้านของการด�ำเนินชีวิต
3. ให้รัฐ ภาคีจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมส�ำหรับคนพิการในการ
ช่วยเหลือคนพิการ ซึง่ คนพิการอาจร้องขอเพือ่ ประโยชน์ในการใช้ความสามารถ
ทางกฎหมาย
สาโรจน์ ส�ำลีรัตน์. (2543). การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไทย ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรม
ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2539 กับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง.หน้า 19-20.
7
บรรเจิด สิงคะเนติ. (2543). หลักความเสมอภาค. สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540. (หน้า 1-15). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา. หน้า 2.
6
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4. ให้รัฐภาคีท�ำให้ม่ันใจได้ว่ามาตรการทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ความสามารถทางกฎหมายมีกลไกในการคุม้ ครองทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยกลไก
ในการคุ้มครองดังกล่าวจะต้องมั่นใจได้ว่ามาตรการทั้งหลายที่เกี่ยวกับการใช้
ความสามารถทางกฎหมายเคารพสิทธิ เคารพเจตนารมณ์และความต้องการ
ของบุคคล ปราศจากผลประโยชน์ทบั ซ้อน และปราศจากการชักจูงหรือครอบง�ำ
ทีเ่ กินสมควร อีกทัง้ ต้องได้สดั ส่วนและเหมาะสมกับสภาวการณ์ของแต่ละบุคคล
โดยจะต้องบังคับใช้ในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และจะต้องมีการ
ทบทวนเป็นระยะโดยองค์กรทีม่ คี วามเป็นอิสระและเป็นกลางหรือองค์กรตุลาการ
กลไกในการคุม้ ครองดังกล่าวต้องได้สดั ส่วนกับระดับความรุนแรงของมาตรการ
(ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความสามารถทางกฎหมาย) ที่มีผลกระทบต่อสิทธิและ
ประโยชน์ของบุคคล
5. ภายใต้บทบัญญัติของข้อนี้ ให้รัฐภาคีด�ำเนินมาตรการที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคนพิการมีสิทธิเท่าเทียมกับบุคคลอื่น
ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สนิ หรือการรับมรดก การควบคุมเรือ่ งการเงินของตนเอง
และมีความเท่าเทียมกับบุคคลอื่นในการกู้ยืมเงินจากธนาคาร การจ�ำนอง และ
สินเชื่อในรูปแบบอื่น ๆ และต้องท�ำให้มั่นใจได้ว่าคนพิการจะไม่ถูกตัดสิทธิ
ในทรัพย์สินตามอ�ำเภอใจ
ความสามารถ (legal capacity) มี 2 ประเภท คือ ความสามารถ
ในการมีสิทธิ (the capacity to hold right) และความสามารถในการ
ใช้สิทธิ (the capacity to act and exercise the right)8 โดยตาม
ข้อ 12 (1) บัญญัติรับรองสถานะความเป็นบุคคลตามกฎหมายของคนพิการ
แต่มไิ ด้บญ
ั ญัตใิ นเรือ่ งความสามารถในการใช้สทิ ธิ คณะอนุกรรมการอนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยสิทธิคนพิการเปรียบเทียบการรับรองสถานะความเป็นบุคคลให้แก่
คนพิการว่า ข้อ 12 (1) เปรียบเสมือนกับการออกสูติบัตร หรือการลงทะเบียน
เพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง9
Santos Cifuentes and other. (2014). Legal Opinion on Article 12 of CRPD.
International Disability Alliance. Available : http://www.internationaldisabilityalliance.
org/resources/legal-opinion-article-12-crpd (วันที่ค้นข้อมูล : 9 มีนาคม 2562)
9
Lewis, Oliver. Supra Note 5. p 41.
8
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ตามข้อ 12(2) ก�ำหนดให้รัฐรับรองว่าคนพิการเป็นผู้ที่มีความสามารถ
ในการใช้สิทธิในทุก ๆ ด้านของชีวิต ดังนั้น เมื่อพิจารณาจาก ข้อ 12 (2)
แล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า “ความสามารถ” (legal capacity) ตามข้อ 12 (2)
หมายรวมถึ ง ความสามารถในการมี สิ ท ธิ (passive capacity) และ
ความสามารถในการใช้สิทธิ (capacity to act or exercise one’s
rights) ด้วย10
ตามข้อ 12(3) บัญญัติว่า “ให้รัฐภาคีจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม
ส�ำหรับคนพิการในการช่วยเหลือคนพิการ ซึ่งคนพิการอาจร้องขอเพื่อให้
ประโยชน์ในการใช้ความสามารถทางกฎหมาย” ข้อ 12(3) ได้ตอกย�้ำให้เห็น
ถึงการรับรองความสามารถในการใช้สิทธิของคนพิการเอาไว้อย่างชัดเจน โดย
ก�ำหนดให้รฐั ภาคีตอ้ งมีมาตรการทีเ่ หมาะสมในการช่วยเหลือคนพิการเพือ่ ให้ใช้
ความสามารถทางกฎหมาย นอกจากนั้น ข้อ 12(3) สะท้อนให้เห็นเจตนารมณ์
ของอนุสญ
ั ญาว่า แม้จะพิการอย่างมากก็ได้รบั ความคุม้ ครองจากอนุสญ
ั ญาให้มี
11
ความสามารถตามกฎหมาย นอกจากนั้นอนุสัญญาใช้ค�ำว่า “คนพิการอาจมี
ความจ�ำเป็น” แสดงให้เห็นว่าคนพิการก็มีสถานะเช่นเดียวกับบุคคลปกติทั่วไป
กล่าวคือ มีความเป็นอิสระ (autonomy) และสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง
(self-determination) โดยรัฐจะออกมาตรการบังคับให้คนพิการต้องได้รับ
ความช่วยเหลือจากรัฐมิได้ กรณีที่รัฐจะช่วยเหลือคนพิการจะต้องเป็นกรณี
ที่มีการร้องขอเพื่อช่วยให้คนพิการใช้ความสามารถได้ นอกจากนั้นมาตรการ
ที่รัฐก�ำหนดไว้ส�ำหรับคนพิการจะต้องเป็นมาตรการที่กำ� หนดไว้เพื่อให้คนพิการ
สามารถใช้ความสามารถ มากกว่าเป็นมาตรการที่มุ่งจ�ำกัดความสามารถของ
คนพิการ สาระส�ำคัญของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการนั้นมุ่งเน้นให้เริ่มต้น
ที่ให้คนพิการมีความสามารถมากกว่าการก�ำหนดให้คนพิการเป็นผู้หย่อน
ความสามารถ นอกจากนั้น คนพิการแต่ละคนยังต้องการความช่วยเหลือที่
แตกต่างกันไป เช่น ผู้ที่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม (Alzheimer’s disease)
หรือคนที่ป่วยเป็นโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) อาจต้องการให้มี
Dinerstein, Robert D. (2012). Implementing Legal Capacity Under Article 12 of
the UN Convention on the Rights of Persons withDisabilities : The Difficult Road
From Guardianship to Supported Decision-Making. Human Rights Brief, 19(2), p. 8.
11
Dinerstein, Robert D. Ibid. p. 9.
10
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การจัดท�ำเอกสารทีว่ างแผนในเรือ่ งต่าง ๆ (planning documents) หากตน
ตกเป็นคนไร้ความสามารถในอนาคต เอกสารทีว่ างแผนในเรือ่ งต่าง ๆ อาจระบุวา่
การให้การรักษาพยาบาลเช่นใดที่ตนยอมรับหรือปฏิเสธ หรือเอกสารดังกล่าว
อาจระบุตัวบุคคลให้เป็นผู้ตัดสินใจแทนตนเองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ในเวลาทีต่ นเองไม่สามารถตัดสินใจได้ดว้ ยตนเอง ส�ำหรับบุคคลทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บ
ทางสมอง เช่น บุคคลทีป่ ระสบอุบตั ทิ างรถยนต์ การช่วยเหลืออาจอยูใ่ นรูปของ
เทคโนโลยีที่ช่วยในการสื่อสารกับบุคคลอื่น ซึ่งปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้าน
ประสาทวิทยาท�ำให้เกิดนวัตกรรมที่ช่วยให้บุคคลสามารถสื่อสารเจตจ�ำนงและ
ความประสงค์ของตนเพื่อให้บุคคลอื่นรับทราบได้ ส�ำหรับบุคคลที่พิการทาง
สติปัญญา การช่วยเหลืออาจอยู่ในรูปแบบของการช่วยเหลือด้านการตัดสินใจ
ซึ่งการช่วยเหลือด้านการตัดสินใจมีได้ในหลากหลายรูปแบบและหลากหลาย
วิธกี าร เช่น การวางแผนชีวติ ล่วงหน้า (life planning) ซึง่ อาจเป็นการวางแผน
ล่วงหน้าส�ำหรับบุตรผูเ้ ยาว์ซงึ่ พิการด้านสติปญ
ั ญา โดยการก�ำหนดเอาไว้ลว่ งหน้า
เกี่ยวกับบุคคลซึ่งจะเป็นผู้อนุบาลในอนาคต หรือก�ำหนดที่อยู่ของคนพิการ
เอาไว้ล่วงหน้า
ข้อ 12(4) ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการบัญญัติให้รัฐภาคี
ก�ำหนดให้มีกลไกในการคุ้มครองคนพิการจากมาตรการของรัฐที่ก�ำหนดขึ้น
เพื่อช่วยเหลือคนพิการในการใช้ความสามารถทางกฎหมาย โดยมาตรการ
คุ้มครองคนพิการดังกล่าวมิได้มีไว้เพื่อคุ้มครองในกรณีที่มีการตัดสินใจที่ไม่ดี
(bad decision) แต่มไี ว้เพือ่ ป้องกันมิให้มกี ารแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
จากคนพิการ หรือป้องกันมิให้มกี ารใช้ความรุนแรงต่อคนพิการ และป้องกันมิให้
การละเมิดสิทธิคนพิการ12 โดยมาตรการเกี่ยวกับการใช้ความสามารถของ
คนพิการจะต้องค�ำนึงถึงหลักการเคารพสิทธิ เคารพเจตนารมณ์และความต้องการ
ของคนพิการ กล่าวคือต้องมุง่ เน้นไปทีก่ ารช่วยเหลือให้คนพิการเจตนารมณ์และ
ความต้องการ หรือตีความความการแสดงเจตนารมณ์ของคนพิการ มากกว่าการ
ตัดสินใจแทนคนพิการ13 รวมทัง้ ต้องค�ำนึงถึงหลักแห่งความได้สดั ส่วน กล่าวคือ
มาตรการดังกล่าวต้องเป็นการจ�ำกัดสิทธิของคนพิการน้อยทีส่ ดุ หรือการเข้มงวด
12
13

Lewis, Oliver. Supra Note 5. p 43.
Lewis, Oliver. Supra Note 5. p 43
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น้อยที่สุด14 นอกจากนั้นมาตรการดังกล่าวจะต้องมีการทบทวนเป็นระยะโดย
องค์กรที่มีความเป็นอิสระและเป็นกลางหรือองค์กรตุลาการ
อย่างไรตาม ในประเด็นการคุ้มครองคนพิการจากมาตรการของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความสามารถของคนพิการนั้น มีความเห็นที่แตกต่างกัน
2 ความเห็น กล่าวคือ ความเห็นแรก เห็นว่า ข้อ 12 (4) ยอมรับโดย
ปริยายว่ายอมให้รัฐมีระบบการตัดสินใจแทนคนพิการได้ (substituted
decision-making) ความเห็ น ที่ ส อง เห็ น ว่ า กลไกในการคุ ้ ม ครอง
ตามข้อ 12 (4) ใช้กบั ระบบการช่วยเหลือในการตัดสินใจเท่านัน้ (supported
decision-making Systems)
มีข้อสังเกตว่า หากยอมรับเฉพาะระบบการช่วยเหลือในการตัดสินใจ
เท่านั้น โดยปฏิเสธระบบการตัดสินใจแทนโดยสิ้นเชิง อาจมีปัญหาว่า ในกรณี
ทีค่ นพิการทีไ่ ม่สามารถสือ่ สารหรือไม่สามารถแสดงเจตนาได้ หรือไม่มบี คุ คลใด
เข้าใจการสื่อสารหรือการแสดงเจตนาของบุคคลนั้นได้ หรือผู้ป่วยที่มีอาการ
วิกฤต (coma) ไม่มสี ติสมั ปชัญญะและมิได้ทำ� หนังสือแสดงเจตนาเกีย่ วกับการ
รักษาพยาบาลในวาระสุดท้ายของชีวิต (advance directive document)
เอาไว้ จะน�ำระบบช่วยเหลือในการตัดสินใจมาใช้กับบุคคลดังกล่าวได้อย่างไร15
ข้อ 12 (5) อนุสญ
ั ญาได้รบั รองว่าคนพิการมีสทิ ธิเท่าเทียมกับบุคคลอืน่
ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สนิ หรือการรับมรดก การควบคุมเรือ่ งการเงินของตนเอง
และมีความเท่าเทียมกับบุคคลอื่นในการกู้ยืมเงินจากธนาคาร การจ�ำนอง และ
สินเชื่อในรูปแบบอื่น ๆ
จากที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ความในข้อ 12 ของอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 รับรองสิทธิของคนพิการว่ามีความเสมอภาคเท่าเทียม
กับบุคคลอื่น โดยเฉพาะความเสมอความภาคในเรื่องการใช้ความสามารถทาง
กฎหมาย นอกจากนั้นในกรณีที่คนพิการร้องขอ รัฐภาคีมีหน้าที่ที่จะต้องให้
ความช่วยเหลือคนพิการเพือ่ ให้คนพิการสามารถใช้ความสามารถของตนได้ ทัง้ นี้
เพือ่ ให้คนพิการใช้ความสามารถทางกฎหมายของตนได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลอืน่
ได้อย่างแท้จริง นอกจากนั้นในกรณีที่รัฐภาคีมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการใช้
14
15

Dinerstein, Robert D. Supra Note 10. P 9.
Lewis, Oliver. Supra Note 5. p 44.
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ความสามารถของคนพิการ ความในข้อ 12 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
ค.ศ. 2006 ยังก�ำหนดให้รฐั ภาคีจดั ให้มกี ลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการป้องกันมิให้
คนพิการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนั้นมาตรการเกี่ยวกับการใช้ความ
สามารถของคนพิการจะต้องเคารพสิทธิของคนพิการ รวมทั้งเคารพเจตนารมณ์
และความประสงค์ของคนพิการ และกลไกดังกล่าวจะต้องได้สดั ส่วนและเหมาะสม
ข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล โดยการใช้มาตรการดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาที่สั้น
ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ และต้องมีการทบทวนความจ�ำเป็นของมาตรการเป็นระยะ
โดยองค์กรที่มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง
จากความตามข้อ 3 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006
อาจกล่าวได้ว่า หลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการมุ่งเน้นให้คนพิการ
มีความเป็นอิสระ หรือมีเสรีภาพ กล่าวคือ คนพิการจะต้องไม่อยูภ่ ายใต้การครอบง�ำ
ของผูอ้ นื่ โดยคนพิการจะต้องไม่ถกู บังคับให้กระท�ำการอย่างใดอย่างหนึง่ หากตน
ไม่ประสงค์จะกระท�ำ หรือไม่ถกู ขัดขวางมิให้กระท�ำในสิง่ ทีต่ นต้องการทีจ่ ะกระท�ำ
หรืออาจกล่าวได้ว่า อิสรภาพหรือเสรีภาพของคนพิการ คือ คนพิการจะต้อง
มีสิทธิในอันที่จะก�ำหนดชะตากรรมของตนเอง (Self-determination)
นอกจากนัน้ ตามข้อ 12 ของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006
นั้นมุ่งรับรองให้คนพิการมีความสามารถเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป โดยความ
สามารถในที่นี้หมายความรวมทั้งความสามารถในการมีสิทธิ และความสามารถ
ในการใช้สิทธิ โดยเมื่อพิจารณาตามข้อ 12 (2) (3) และ (4) ของอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 จะเห็นไว้ว่าอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
ค.ศ. 2006 มุ่งเน้นการน�ำระบบการช่วยเหลือในการตัดสินใจ (supported
decision-making Systems) มาใช้แทนระบบการตัดสินใจแทนคนพิการ
(substituted decision-making) เพราะระบบการตัดสินใจแทนคนพิการ
ท�ำให้คนพิการถูกจ�ำกัดความสามารถในการใช้สิทธิในการท�ำนิติกรรมต่าง ๆ
หากน�ำระบบการตัดสินใจแทนคนพิการมาใช้โดยไม่จ�ำเป็นอาจท�ำให้คนพิการ
มีสทิ ธิทไี่ ม่เท่าเทียมกับบุคคลทัว่ ไป ซึง่ ขัดต่อความในข้อ 12 (2) ของอนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 และระบบการตัดสินใจแทนคนพิการย่อมเป็น
มาตรการที่ไม่เคารพเจตนารมณ์และความประสงค์ของคนพิการ ซึ่งขัดต่อ
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ความในข้อ 12 (4) ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 ทั้งยังขัด
ต่อหลักเสรีภาพในการตัดสินใจด้วยตนเอง (Self - determination) และ
หลักความเป็นอิสระของบุคคล ตามข้อ 3 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
ค.ศ. 2006 แต่ในกรณีที่มีความจ�ำเป็น เช่น คนพิการไม่สามารถตัดสินใจได้
กล่าวคือ คนพิการที่ไม่รู้สาระของเรื่องที่ตนตัดสินใจ หรือไม่รู้ถึงผลที่ตามมา
จากการตัดสินใจ เช่นคนวิกลจริต คนที่ไม่มีสติสัมปชัญญะ หรือคนพิการที่ไม่
สามารถสือ่ สารเจตนารมณ์และความประสงค์ให้ผอู้ นื่ เข้าใจได้ กรณีเช่นนีอ้ าจน�ำ
ระบบการตัดสินใจแทนคนพิการมาใช้ได้
คนเสมือนไร้ความสามารถ (Quai -Incompetent Person)
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาของศาลในการสั่งให้บุคคลกลายเป็นคน
เสมือนไร้ความสามารถนั้น ประมวลกฎหมายและพาณิชย์ มาตรา 32 ได้วาง
หลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้
“มาตรา 32 บุคคลใดมีกายพิการ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือ ประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ หรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอื่นใด
ท�ำนองเดียวกันนัน้ จนไม่สามารถจะจัดท�ำการงานโดยตนเองได้หรือจัดกิจการไป
ในทางทีอ่ าจจะเสือ่ มเสียแก่ทรัพย์สนิ ของตนเองหรือครอบครัว เมือ่ บุคคลตามที่
ระบุไว้ในมาตรา 28 ร้องขอต่อศาล ศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนเสมือน
ไร้ความสามารถก็ได้
บุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถตามวรรคหนึ่ง
ต้องจัดให้อยูใ่ นความพิทกั ษ์ การแต่งตัง้ ผูพ้ ทิ กั ษ์ให้เป็นไปตามบทบัญญัตบิ รรพ
5 แห่ง ประมวลกฎหมายนี้
ให้น�ำบทบัญญัติว่าด้วยการสิ้นสุดของความเป็นผู้ปกครองใน บรรพ
5 แห่ง ประมวลกฎหมายนี้ มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุดของการเป็นผู้พิทักษ์
โดยอนุโลม
ค�ำสั่งของศาลตามมาตรานี้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าบุคคลที่อาจถูกศาลสั่งให้
เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนั้นอาจแยกพิจารณาได้ 2 ประการ ดังนี้
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(ก) มี เ หตุ บ กพร่ อ งอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ดั ง นี้ (1) กายพิ ก าร
(2) จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ (3) ประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ
(4) ติดสุรายาเมา และ (5) มีเหตุอนื่ ใดท�ำนองเดียวกันกับ (1) (2) (3) และ (4)
(ข) ไม่สามารถจะจัดท�ำการงานโดยตนเองได้หรือจัดกิจการไปในทาง
ที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว
ในทางปฏิบัติคนพิการที่ป่วยเป็นอัมพาต แม้จะเข้าใจค�ำถามและ
ตอบค�ำถามได้บ้าง ก็อาจถูกศาลสั่งให้เป็นเสมือนไร้ความสามารถ
ค�ำพิพากษาที่ 912/2520 ค.อายุ 74 ปี ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และ
เป็นอัมพาตมานานประมาณ 13 เดือน มือเท้าข้างขวาและร่างกายแถบซีก
ด้านขวาเคลื่อนไหวไม่ได้ เคลื่อนไหวได้เฉพาะแถบซีกด้านซ้าย ลุกขึ้นยังไม่ได้
นัง่ ได้ คลานไปในระยะใกล้ ๆ ได้ เข้าใจค�ำถามได้ดี สามารถตอบค�ำถามได้บา้ ง
แพทย์รกั ษาแล้วอาการไม่ดขี นึ้ จึงเป็นบุคคลไม่สามารถจะจัดการงานของตนเองได้
เพราะกายพิการ สมควรถูกสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและให้อยู่
ในความพิทักษ์ ผู้ร้องเป็นบุตรของพี่ชาย ค. ไม่ใช่ผู้สืบสันดานหรือผู้พิทักษ์
ของ ค. ส่วนผู้คัดค้านเป็นผู้พิทักษ์ตามพฤตินัยของ ค.มาก่อน ดังนี้ ผู้ร้อง
จึงไม่มีสิทธิร้องขอต่อศาลให้สั่งว่า ค.เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ และให้อยู่
ในความพิทักษ์ของผู้ร้องได้
การที่ผู้ร้องอ้างว่าผู้ร้องมีสิทธิได้รับมรดกของ ค.หาก ค. ถึงแก่
กรรม โดยได้รับมรดกแทนที่บิดาผู้ร้องที่ถึงแก่กรรมแล้ว และเป็นทายาทเพียง
ผู้เดียวของ ค.การร้องของต่อศาลเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริต ชอบด้วยกฎหมาย
อั น ว่ า ด้ ว ยความสงบเรี ย บร้ อ ยและศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน เพื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชน์สว่ นได้เสียของ ค. และของผูร้ อ้ งตามทีผ่ รู้ อ้ งฎีกานัน้ กรณีดงั กล่าว
ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้ผู้ร้องมีสิทธิร้องขอต่อศาลได้16
คนพิการที่ไม่สามารถเดินได้ แม้สามารถเขียนหนังสือได้ พูดจารู้เรื่อง
และสามารถติดต่อสื่อสารได้ เพียงแต่มีสภาพร่างกายไม่สามารท�ำนิติกรรม
บางอย่างได้ อาจถูกศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถได้
ระบบสืบค้นค�ำพิพากษา ค�ำสั่งค�ำร้องและค�ำวินิจฉัยศาลฎีกา : http://deka.supremecourt.or.th/
search. (วันที่สืบค้น : 9 มีนาคม 2562)
16
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ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี (คดีแพ่งหมายเลขแดง
ที่ 157/2556) ศาลได้ ไ ต่ ส วนผู ้ ร ้ อ งแล้ ว ได้ ค วามว่ า ผู ้ ร ้ อ งเป็ น บุ ต รของ
นายชาญศักดิ์ โกสิยานนท์ และนางบงกตรัตน์ โกสิยานนท์ บิดามารดาเสียชีวติ แล้ว
และเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับนางสาวกนกพร โกสิยานนท์ ซึ่งมี
กายพิการมาตัง้ แต่ยงั เล็ก ไม่สามารถเดินได้ พูดไม่ชดั แต่สามารถเขียนหนังสือได้
พูดจารูเ้ รือ่ งและสามารถติดต่อสือ่ สารได้ แต่จากสภาพร่างกายของ นางสาวกนกพร
จึงไม่สามารถท�ำนิติกรรมบางอย่างได้ โดยผู้ร้องได้เสนอให้ภริยาของผู้ร้อง
เป็นผู้พิทักษ์ แต่นางสาวกนกพรไม่ยินยอมและได้แสดงความประสงค์ให้
นายสยุมพร ศรีกลาง ท�ำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ดูแลตน พิเคราะห์แล้วเห็นว่า
นางสาวกนกพร โกสิยานนท์ มีร่างกายพิการไม่สามารถเดินได้ต้องนั่งรถเข็น
บางครัง้ พูดไม่ชดั แต่ยงั สามารถติดต่อสือ่ สารได้ จึงเป็นบุคคลทีไ่ ม่สามารถจัดการ
งานบางอย่างของตนเองได้ จึงเห็นควรให้ นายสยุมพร ศรีกลาง เป็นผูพ้ ทิ กั ษ์ของ
นางสาวกนกพร โกสิยานนท์ จึงมีคำ� สัง่ ว่า นางสาวกนกพร โกสิยานนท์ เป็นคน
เสมือนไร้ความสามารถ และอยู่ในความพิทักษ์ของ นายสยุมพร ศรีกลาง17
คนพิการตาบอดอาจถูกศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถได้
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร (คดีแพ่ง
หมายเลขแดงที่ 183/2556) ศาลได้ไต่สวนพยานหลักฐานของ ผู้ร้องแล้ว
ฟังได้ว่า ผู้ร้องเป็นมารดาของ นางสาวอภิญญา สากระแสร์ ซึ่งมีอาการทาง
สายตา เริ่มมองไม่เห็น ผู้ร้องน�ำไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล แพทย์ระบุว่า
ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับประสาทสายตาเสื่อม ท�ำให้ตาบอด ทั้งสองข้าง ปัจจุบัน
นางสาวอภิญญา ป่วยเป็นโรคตา โรคเบาหวาน โรคไต โรคผิวหนัง ผู้ร้อง
น�ำขึน้ ทะเบียนคนพิการทางสายตากับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ นางสาวอภิญญา ไม่สามารถ ประกอบกิจการงานได้ตามปกติ ต้องอยู่
ในความดูแลของผูร้ อ้ ง ผูร้ อ้ งเป็นมารดา สามารถดูแลรักษาผลประโยชน์ และเป็นผู้
พิทักษ์ของ นางสาวอภิญญา สากระแสร์ และไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เป็นผู้
พิทกั ษ์ จึงมีคำ� สัง่ ให้ นางสาวอภิญญา สากระแสร์ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
และให้อยู่ในความพิทักษ์ของ นางกัญจนพร โพธิ์อบ ผู้ร้อง18
17
18

ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 131 ตอนที่ 23 ง. ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557. หน้า 45.
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 131 ตอนที่ 5 ง. ลงวันที่ 16 มกราคม 2557. หน้า 43.
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ข้อสังเกต เมื่อพิจารณาจากค�ำสั่งของศาลที่สั่งให้คนพิการตกเป็นคน
เสมือนไร้ความสามารถ ศาลจะพิจารณาว่าคนพิการผูน้ นั้ สามารถประกอบกิจการ
งานของตนเองได้หรือไม่เป็นส�ำคัญ หากคนพิการผูน้ นั้ ไม่สามารถประกอบกิจการ
งานของตนเองได้ ศาลจะมีค�ำสั่งให้ผู้นั้นเป็นคนไร้ความสามารถ แม้คนพิการ
ผู้นั้นจะเป็นผู้ที่สามารถแสดงเจตนารมณ์และความประสงค์ของตนเองได้ก็ตาม
ซึ่งการใช้เกณฑ์เรื่องความสามารถในการประกอบกิจการงานของตนเองได้หรือ
ไม่นั้นเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 32
ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวนั้นมีความสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
ค.ศ. 2006 หรือไม่นั้น จะได้วิเคราะห์โดยละเอียดในหัวข้อถัดไป
วิเคราะห์ความสอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006
ของบทบัญญัติว่าด้วยคนเสมือนไร้ความสามารถ
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติตามมาตรา 32 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ จะเห็นได้วา่ “บุคคลใดมีกายพิการ ...จนไม่สามารถจะจัดท�ำการงาน
โดยตนเองได้...” อาจถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ และต้องอยู่ภายใต้
การดูแลของผู้พิทักษ์ หากคนเสมือนไร้ความสามารถต้องการท�ำนิติกรรม
ตามมาตรา 34 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะต้องได้รับความ
ยิ น ยอมจากผู ้ พิ ทั ก ษ์ เ สี ย ก่ อ น จากความตามมาตรา 32 แห่ ง ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะเห็นได้ว่า การที่คนพิการจะถูกศาลสั่งให้เป็น
คนเสมือนไร้ความสามารถหรือไม่ พิจารณาเพียงว่าคนพิการผู้นั้นสามารถ
จัดท�ำการงานด้วยตนเองได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถจัดท�ำการงานด้วยตนเองได้
ก็อาจถูกศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ และต้องตกอยู่ภายใต้
การดูแลของผูพ้ ทิ กั ษ์ แม้คนพิการผูน้ นั้ จะเป็นผูท้ สี่ ามารถแสดงเจตนารมณ์และ
ความประสงค์ของตนเองได้ก็ตาม ดังนั้น ความตามมาตรา 32 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงอาจขัดต่อความในข้อ 12 (4) ของอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 ที่ก�ำหนดว่ามาตรการที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ความสามารถของคนพิการจะต้องเคารพเจตนารมณ์และความประสงค์ของคน
พิการ แต่เมื่อคนพิการที่สามารถแสดงเจตนารมณ์และความประสงค์ได้ตกเป็น
คนเสมือนไร้ความสามารถได้นนั้ ผลทีต่ ามมาคือ เมือ่ คนเสมือนไร้ความสามารถ
ต้องการจะท�ำนิติกรรมตามที่ระบุไว้ในมาตรา 34 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์เสียก่อน ซึ่งผู้พิทักษ์
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มีสิทธิที่จะไม่ให้ความยินยอมได้ กรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นมาตรการที่เปิดโอกาสให้
มีการไม่เคารพเจตนารมณ์และความประสงค์ของคนพิการ นอกจากนัน้ การทีต่ อ้ ง
อยูภ่ ายใต้การดูแลของผูพ้ ทิ กั ษ์ ยังอาจขัดต่อหลักเสรีภาพในการตัดสินใจเลือก
ด้วยตนเอง และหลักความเป็นอิสระของบุคคลตามข้อ 3 (เอ) ของอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 อีกด้วย นอกจากนั้นความในมาตรา 32 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มงุ่ เน้นการตัดความสามารถในการใช้สทิ ธิของ
คนพิการ ซึง่ ไม่สอดคล้องกับความในข้อ 12 (3) ทีม่ งุ่ เน้นการให้ความช่วยเหลือ
คนพิการให้คนพิการใช้ความสามารถทางกฎหมาย ดังนัน้ ควรแก้ไขบทบัญญัติ
มาตรา 32 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยต้องเคารพเจตนารมณ์
และความประสงค์ของคนพิการ และมุ่งเน้นการช่วยเหลือให้คนพิการใช้ความ
สามารถทางกฎหมาย แทนที่จะมุ่งเน้นตัดความสามารถในการใช้สิทธิของคน
พิการ โดยการปรับปรุงแก้ไขอาจแก้ไขในประเด็นดังนี้ เช่น
ประเด็ น ที่ 1 กรณี บุ ค คลที่ มี ก ารพิ ก ารจนไม่ ส ามารถจั ด การงาน
ของตนเองได้ หากคนพิการยังสามารถแสดงเจตนารมณ์และความประสงค์
ของตนเองได้ หรือหากยังมีสติสัมปชัญญะและสามารถตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ
ได้เหมือนคนทั่วไป กรณีนี้จะต้องไม่ตัดความสามารถของคนพิการ แต่หาก
คนพิการต้องการความช่วยเหลือในการใช้ความสามารถทางกฎหมาย อาจให้
มีการแต่งตั้งตัวแทนเพื่อจัดการงานท�ำนิติกรรมต่าง ๆ แทนคนพิการ
ประเด็นที่ 2 คนทีม่ จี ติ ฟัน่ เฟือนไม่สมประกอบ หากไม่สามารถตัดสินใจ
เรื่องราวต่าง ๆ ได้ เนื่องจากไม่รู้สาระของเรื่องนั้น ๆ และไม่รู้ผลที่ตามมาจาก
การตัดสินใจของตน กรณีเช่นนี้อาจมีความจ�ำเป็นต้องตัดความสามารถของ
คนพิการเท่าที่จ�ำเป็น

บทสรุป

บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 32 ว่าด้วย
เรือ่ งคนเสมือนไร้ความสามารถ ยังมีเนือ้ หาบางประการทีอ่ าจจะยังไม่สอดคล้อง
กับหลักการที่ก�ำหนดไว้ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 ซึ่งควร
ต้องมีการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006
และเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้คนพิการมีสิทธิเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader)
ต้นฉบับบทความวิจัย บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 (กรกฎาคม 2561 - มิถนุ ายน 2562)
ได้ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพบทความให้ ข ้ อ เสนอแนะและตรวจแก้ ไ ขจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิดังรายนามต่อไปนี้
1. นายสัตยา อรุณธารี

อัยการอาวุโส ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
อดีต รองอัยการสูงสุด
2. นายเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปาณี พัดทอง คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
5. อาจารย์ ดร.อุกฤษฏ์ มูสิกพันธุ์
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
6. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อัคคกร ไชยพงศ์ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล มาลยารม
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์ คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9. นายธนกร พลายสา
ผู้พิพากษาอาวุโส
ประจ�ำศาลแรงงานภาค 9
10. นายพรสักก์ พิทักษ์ธรรม
เลขานุการศาลอุทธรณ์
11. นายพิพัฒน์ แก้วอ�ำไพ
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
ในศาลแรงงานภาค ๙
12. นายวรชาติ เกลี้ยงแก้ว
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น
ในศาลจังหวัดเวียงสระ
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ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง การจัดท�ำวารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจ�ำปี 2563 (รอบตีพิมพ์เผยแพร่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)
************************
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย
นักวิชาการทั่วไป และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาร่วมส่งบทความด้านนิติศาสตร์
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1. นโยบายการจัดพิมพ์
วารสารวิชาการนิติศาสตร์เป็นวารสารวิชาการรายปี (1 ฉบับต่อปี)
ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่จัดท�ำขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณและนักวิชาการทั่วไป
ได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการอันเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ
2. การจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาบทความ

ในการจัดท�ำวารสารวิชาการนิติศาสตร์นั้น มหาวิทยาลัยทักษิณ
ได้ค�ำนึงถึงคุณภาพของบทความที่จะเผยแพร่เป็นส�ำคัญ จึงได้ด�ำเนินการ
จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาบทความ (Peer Review) โดยการคัดสรร
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาต่าง ๆ จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ
จากนั้นได้ด�ำเนินการจัดประชุมและแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมพิจารณา
บทความ
.../3.
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3. ลักษณะของบทความที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการนิติศาสตร์
เป็นบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ ฎีกาวิเคราะห์
หรือบทพินจิ หนังสือ ทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับการค้นคว้า การวิจยั การวิเคราะห์วจิ ารณ์
หรือเสนอแนวคิดใหม่ด้านนิติศาสตร์
4. การเตรียมต้นฉบับ
4.1 รูปแบบและการจัดพิมพ์
		 4.1.1 ผลงานทางวิ ช าการที่ รั บ พิ จ ารณาตี พิ ม พ์ ต ้ อ งพิ ม พ์ เ ป็ น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ พิมพ์ตน้ ฉบับด้วยกระดาษขาวขนาดเอ 4 หน้าเดียว
แบ่งเป็น 2 คอลัมน์ มีความยาวไม่เกิน 15 หน้า ด้วยโปรแกรม Microsoft
Word for Windows ใช้ตัวอักษร AngsanaUpc ขนาด 16
		 4.1.2 เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษซ้าย 1.5 นิ้ว ด้านขวา 1 นิ้ว
เว้นขอบกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว และด้านล่าง 1 นิ้ว ใส่เลขก�ำกับทุกหน้า
ที่มุมขวาบน
		 4.1.3 ชื่อเรื่องพิมพ์ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ ชื่อผู้เขียนพิมพ์ไว้
มุมขวามือของหน้ากระดาษใต้ชื่อเรื่อง และท�ำเชิงอรรถด้วยเครื่องหมาย *
บอกต�ำแหน่ง/ ต�ำแหน่งวิชาการ (ถ้ามี) และสถานที่ท�ำงานไว้ด้านล่างของ
หน้ากระดาษนั้น ๆ
4.2 ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องมีส่วนประกอบทั่วไป ดังนี้
		 4.2.1 บทความวิชาการ ประกอบด้วย ชือ่ เรือ่ งมีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ควรเป็นชื่อเรื่องที่สั้น กะทัดรัด ได้ใจความตรงกับเนื้อหาและ
ต้องมีบทคัดย่อ (abtract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษความยาวประมาณ
200 ค�ำและค�ำส�ำคัญ โดยให้จัดโครงสร้างตามล�ำดับดังนี้คือ บทน�ำ เนื้อหา
บทสรุปและเอกสารอ้างอิง (บรรณานุกรม)
		 4.2.2 บทความวิจัย ประกอบด้วย ชื่อเรื่องมีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ควรเป็นชื่อเรื่องที่สั้น กะทัดรัด ได้ใจความตรงกับเนื้อหาและ
ต้องมีบทคัดย่อ (abtract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษความยาวประมาณ
200 ค�ำและค�ำส�ำคัญ โดยให้จดั โครงสร้างตามล�ำดับดังนีค้ อื บทน�ำ วิธกี ารศึกษา
ผลการศึกษา อภิปรายผล สรุป ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง (บรรณานุกรม)
.../ทั้งนี้
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ทัง้ นีถ้ า้ หากมีตารางหรือรูปประกอบ ต้องแยกออกจากเนือ้ เรือ่ งหน้าละ
รายการ รูปถ่ายอาจเป็นภาพสไลด์ ภาพสี ภาพขาวด�ำก็ได้ แต่ควรให้มีความ
ขาว-ด�ำชัดเจน (มี contrast สูง) ภาพวาดควรวาดด้วยหมึกอินเดียน หรือ
พิมพ์จากเครื่องพิมพ์เลเซอร์
5. การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
กรณีทผี่ เู้ ขียนต้องการระบุแหล่งทีม่ าของข้อมูลในเนือ้ เรือ่ ง ให้ใช้วธิ กี าร
อ้างอิงในส่วนของเนือ้ เรือ่ งแบบ foot note โดยระบุ ชือ่ ผูแ้ ต่ง และปีพมิ พ์ของ
เอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังข้อความที่ต้องการอ้าง เพื่อบอกแหล่งที่มาของ
ข้อความนั้นและอาจระบุเลขหน้าของเอกสารที่อ้างด้วยก็ได้หากต้องการ และ
ให้มีการอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม (reference citation) โดยการรวบรวมรายการ
เอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงานนั้น ๆ จัดเรียงรายการ
ตามล�ำดับอักษรชื่อผู้แต่ง ภายใต้หัวข้อ เอกสารอ้างอิง ส�ำหรับผลงานวิชาการ
ภาษาไทยหรือ Reference ส�ำหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ โดยใช้รปู แบบ
การเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ foot note ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงมีดงั นี้
5.1 ชื่อหนังสือ
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. (ฉบับพิมพ์). สถานที่พิมพ์ :
ผูจ้ ดั พิมพ์. พรพิมล ตรีโชติ. (2542). ชนกลุม่ น้อยกับรัฐบาลพม่า. กรุงเทพฯ :
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
5.2 บทความ/เรื่อง/ตอน ในหนังสือรวมเรื่อง
ชือ่ ผูแ้ ต่ง. (ปีทพี่ มิ พ์). ชือ่ บทความ. ในชือ่ บรรณาธิการ (บรรณาธิการ),
ชื่ อ เรื่ อ ง (ฉบั บ พิ ม พ์ , หน้ า ที่ ป รากฏบทความ). สถานที่ พิ ม พ์ :
ผู้จัดพิมพ์. เสรี ลีลาภัย. (2542). เศรษฐกิจชาตินิยมในประเทศก�ำลังพัฒนา
และสถานการณ์ในประเทศไทย.ใน ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ (บรรณาธิการ), 1999
จุดเปลี่ยนแห่งยุคสมัย. (หน้า 90-141). กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์
การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
5.3 บทความในวารสาร
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่(ล�ำดับที่),
เลขหน้าทีป่ รากฏในบทความวารสาร. พุทธชาด โปธิบาลและธนานันท์ ตรงดี.
(2541). สถานะของภาษาตากใบในภาษาถิ่น. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ
สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, 4(2), 167-187.
.../5.4
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5.4 สาระสังเขปจากฐานข้อมูล CD-ROM
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ (ซีดี-รอม). ชื่อวารสาร, ปีที่
(ล� ำ ดั บ ที่ ) , เลขหน้ า ที่ ป รากฏบทความในวารสาร, สาระสั ง เขปจาก :
ชื่อฐานข้อมูลและหมายเลขเอกสารเพื่อการค้น. Preston, W. (1982).
PoetryideasinteachingIiteratureandwritingtoforeignstudent
(CD-ROM) .TESOLQuarterly, 16,489-502,Abstractfrom : DialogFile :
ERICItem : EJ274529.
5.5 บทความในหนังสือพิมพ์
ผู้เขียนบทความ. (วันที่ เดือน ปี) .ชื่อบทความ.ชื่อหนังสือพิมพ์,
เลขหน้า. คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.. (12 มกราคม 2537). ข้าวไกลนา.
สยามรัฐ, หน้า 3.
5.6 วิทยานิพนธ์
ผู้เขียนวิทยานิพนธ์. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์ .ระดับวิทยานิพนธ์,
สาขาวิชา คณะมหาวิทยาลัย. กนกวรรณ ภิบาลสุข. (2534). ปัจจัยทีผ่ ล
ต่อความเต็มใจทีจ่ ะจ่ายค่าบริการบ�ำบัดน�ำ้ เสียของประชาชนในกรุงเทพมหานคร.
วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาสิง่ แวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล.
5.7 แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ (ถ้ามี), ชื่อเรื่อง. (ประเภทของ
แหล่งข้อมูล). แหล่งที่มา : ชื่อแหล่งที่ให้บริการบนอินเตอร์เน็ต.
(วันเดือนปีที่สืบค้นข้อมูล).
Daniel, R.T. (1995). The History of Western Music.
In Britannica Online : Macropaedia. (Online). Available :
http//www.ed.com : 180/cgi-bin/g : ocF=macro/5004/45/0.
html. (วันที่ค้นข้อมูล : 1995, June 14).
.../6.
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6. การส่งต้นฉบับ
6.1 ส่ ง ต้ น ฉบั บ จ� ำ นวน 2 ชุ ด พร้ อ มแนบไฟล์ ข ้ อ มู ล ส่ ง ในนาม
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการนิตศิ าสตร์ คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ถนนกาญจนวนิ ช ต� ำ บลเขารู ป ช้ า ง อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด สงขลา 90000
อีเมล์ : suphavee_k@hotmail.com ชื่อเรื่องใน E-mail ให้ระบุว่า
ส่งบทความวิชาการนิติศาสตร์
6.2 พิมพ์ชื่อผู้เขียนพร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสารและ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่สามารถติดต่อกับผู้เขียนได้สะดวก
แนบมากับต้นฉบับบทความด้วย
7. ค่าตอบแทนผู้เขียนบทความ
บทความทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ผเู้ ขียนจะได้รบั ค่าตอบแทนเรือ่ งละ
5,000 บาท พร้อมวารสารวิชาการนิตศิ าสตร์ฉบับทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่จำ� นวน 2 เล่ม
8. ขั้นตอนด�ำเนินการจัดท�ำวารสารวิชาการนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2563
ล�ำดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
1
2
3
4
5

6
7

ประกาศหลักเกณฑ์และรับต้นฉบับจากผู้เขียนบทความ ก.ค.62-พ.ย.62
ตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของต้นฉบับ
ก.ค.62-พ.ย.62
จัดส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
อ่านประเมินต้นฉบับ
จ�ำนวน 2 ท่านต่อเรื่อง
ก.ค.62-ม.ค.63
ส่งให้ผู้เขียนแก้ไขตามผลการอ่านประเมินของ
ก.พ.63
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
ตรวจสอบความถูกต้องและจัดพิมพ์ต้นฉบับ
มี.ค.63

ด�ำเนินการจัดท�ำรูปเล่ม
ด�ำเนินการเผยแพร่
ประกาศ ณ วันที่ มิถุนายน พ.ศ. 2562

					
					

เม.ย.63
พ.ค.-มิ.ย.63

รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค
คณบดีคณะนิติศาสตร์
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