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The Way of Behaving Connected with Law as 
Exhibited in Local Literary Works of Southern Thailand

พชัลินจ์  จีนนุ่น*
Phatchalin  Jeennoon

บทคัดย่อ
 บทความน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิถีแห่งการปฏิบัติตนที่เชื่อมโยงกับ
กฎหมายจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ผลของการศึกษาพบว่า วรรณกรรม 
ท้องถ่ินภาคใต้น�าเสนอให้เหน็หลกัปฏบิตัขิองกษตัริย์ ราชเสวก สตรี และคนทัว่ไป 
ที่สอดรับกับกฎหมายอย่างเด่นชัด โดยวรรณกรรมท้องถ่ินภาคใต้ที่แต่งหลัง  
พ.ศ. 2475 มุ ่งกล่าวถึงหลักปฏิบัติของประชาชนที่สอดรับกับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญเป็นส�าคัญเช่น ให้เคารพกฎหมาย ไม่เลี่ยงภาษี รักษาไว้ซึ่งชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยผู้แต่งใช้กลวิธีต่าง ๆ  จ�านวน 5 วิธี เพื่อโน้มน้าว 
ผู ้อ ่านให ้ปฏิบัติตามกฎหมาย ได้แก ่ การบอกผลที่จะได ้ รับจากการ 
ท�าผิดกฎหมาย การเปรียบเทยีบให้เหน็สภาพความแตกต่างระหว่างผู้ท�าผิดและ 
ไม่ท�าผิดกฎหมาย การน�าความเชื่อในพระพุทธศาสนามาเน้นย�้าความผิดของ 
ผู้ไม่ปฏิบตัติามกฎหมาย การเน้นย�า้ให้ผู้อ่านเหน็อ�านาจของกฎหมายทีส่่งผลกระทบ 
ต่อคนที่เรารักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และการโน้มน้าวผู้อ่านให้เห็นความเจริญ
ของชาติบ้านเมืองหากปฏิบัติตามกฎหมายการน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย
ในวรรณกรรมท�าให้เห็นบทบาทของวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ที่นอกเหนือจาก
การให้ความเพลิดเพลินใจแก่ผู้อ่านแล้ว ยังแสดงบทบาทในการช่วยควบคุม
พฤตกิรรมของคนในสงัคมอกีด้วย ซึง่จะช่วยให้สงัคมเกดิความสงบสขุมากยิง่ขึน้

ค�ำส�ำคัญ : วิถีแห่งการปฏิบัติตนกฎหมาย วรรณกรรมท้องถ่ินภาคใต้
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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 เขยีนขึน้จะใช้รูปแบบใดกไ็ด้หรือเพือ่ความมุง่หมายอย่างใดกไ็ด้ เช่น 
กวนิีพนธ์ นวนิยาย เร่ืองสัน้ บทภาพยนตร์ สารคด ีรวมถงึวรรณกรรมท้องถิน่  
วัตถุประสงค์หลักในการแต่งวรรณกรรม คือ การมุ่งให้ความเพลิดเพลิน แต่
ก็มักสอดแทรกความรู้ด้านสภาพสังคมในสมัยที่แต่งไว้ด้วย เช่น ประเพณี 
เหตุการณ์บ้านเมือง เป็นต้น ส�าหรับวรรณกรรมท้องถิ่นเป็นประเภทหน่ึงของ
วรรณกรรมที่ถือก�าเนิดขึ้นมาจากภูมิปัญญาของคนในท้องถ่ิน ถูกน�ามาใช้โดย
คนในท้องถิ่น ผู้แต่งมักใช้ภาษาถิ่นในการถ่ายทอด ใช้รปูแบบหรือฉนัทลักษณ์
ท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามลักษณะความนิยมของท้องถิ่นน้ัน ๆ เช่น วรรณกรรม 
ท้องถิน่ภาคใต้ ผู้แต่งมักแต่งด้วยค�าประพนัธ์ประเภทกาพย์ ภาคเหนือนิยมแต่งด้วย
ค�าประพนัธ์ประเภทโคลงสาร เป็นต้น วรรณกรรมท้องถิน่มรูีปแบบทีห่ลากหลาย  
มีทั้งวรรณกรรมลายลักษณ์ที่บันทึกเป็นตัวหนังสือและมุขปาฐะที่ถ่ายทอดจาก
ปากต่อปากมีทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง และมีหลากหลายประเภท เช่น 
วรรณกรรมประวัติศาสตร์ วรรณกรรมนิทาน วรรณกรรมค�าสอน เป็นต้น
 วรรณกรรมท้องถิ่นมีคุณค่าทั้งด้านการให้ความบันเทิง การสั่งสอน 
การให้ความรู้ต่าง ๆ  เช่น ค่านิยม ความเชื่อ กฎหมาย รวมถึงการบันทึกหลักฐาน
ทางประวตัศิาสตร์ ดงัทีธ่วชั ปณุโณทก1 กล่าวถึงคณุค่าของวรรณกรรมท้องถิน่ 
ว่ามีอิทธิพลต่อการก�าหนดระเบียบปฏิบัติและพฤติกรรมของคนในท้องถิ่น  
สื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของบุคคล และท�าให้เห็นค่านิยมในสังคมนั้น ๆ 
 ในกรณีของการสอดแทรกความรู้ต่าง ๆ  เป็นประเด็นที่น่าสนใจ ทั้งนี้ 
ผู้เขียนพบว่า วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ที่แต่งก่อน พ.ศ. 2475 จนกระทั่งหลัง
พ.ศ. 2475 มีการสอดแทรกประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายไว้ไม่น้อย โดยเฉพาะ 
วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทค�าสอนที่แต่งหลัง 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�ารากฎหมายทีมุ่่งน�าเสนอข้อเทจ็จริงเป็นส�าคัญท�าให้น่าสนใจว่านอกจาก
การให้ความรู้เร่ืองกฎหมายในต�าราที่พบเห็นกันโดยทั่วไปแล้ว ในวรรณกรรม 
มกีารน�าเสนอกฎหมายในแง่มุมใดบ้าง ผู้แต่งใช้กลวิธใีดในการน�าเสนอเร่ืองราว 
ดังกล่าว ในการศึกษาคร้ังน้ี นอกจากผู้อ่านจะได้รับความบันเทิงจากการ 
ใช้ภาษาถ้อยค�าแล้ว ยังจะท�าให้เห็นบทบาทของวรรณกรรมท้องถิ่นที่ท�าหน้าที ่
ในการแนะน�าสัง่สอนหรือช่วยจัดระเบยีบสงัคมด้วย ซึง่สงัคมอาจน�าวธิกีารต่าง ๆ   
ไปประยุกต์ใช้ต่อไป เช่น สอดแทรกไว้ในหนังสืออ่านเล่น หนังสือเรียนที่เป็น
วรรณคดี วรรณกรรม หรือหนังสืออ่านนอกเวลาเพื่อขัดเกลาความประพฤติ
ของคนรุ่นใหม่ดังการน�าเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับกฎหมายและกลวิธีการโน้มน้าว
ให้ปฏิบัติตาม ต่อไปนี้

 วิถีแห่งก�รปฏิบัติตนท่ีสอดรับกับกฎหม�ยจ�กวรรณกรรม 
ท้องถิ่นภาคใต้
 วรรณกรรมที่ผู ้ศึกษาน�ามาวิเคราะห์น้ีมี 2 กลุ ่ม กลุ ่มแรก คือ 
วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ที่น�ามาจากเอกสารโบราณ โดยมากเป็นประเภท
วรรณกรรมค�าสอนที่สอนการปฏิบัติตนของคนกลุ่มต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับ
กฎหมายและแนวคดิทางพระพทุธศาสนาอย่างชัดเจนวรรณกรรมกลุม่น้ีแต่งก่อน 
พ.ศ. 2475 ต่อมามีการน�าไปปริวรรตและพิมพ์เผยแพร่ให้คนรุ่นหลังมีโอกาส
ศึกษาต่อไป ทัง้น้ี เน้ือหาส่วนใหญ่กค็ล้ายคลงึกบัวรรณกรรมของราชส�านักด้วย
ผู้ศึกษาพบ 3 เรื่อง ได้แก่ สุภาษิตสอนหญิงค�ากาพย์ โลกนิติสุภาษิตค�ากาพย์ 
และอัษฎาพานรค�ากาพย์ ส่วนวรรณกรรมอีกกลุ่มพิมพ์ในรูปแบบของหนังสือ 
เล่มเล็ก ปรากฏปีที่พิมพ์ว่าหลัง พ.ศ. 2475 เป็นต้นไป มีการระบุปีที่แต่ง  
ทีพ่มิพ์อย่างเด่นชดั แต่เป็นร้อยกรอง ส่วนใหญ่จัดเป็นประเภทวรรณกรรมค�าสอน  
กลุ่มที่ 2 น้ีผู้แต่งนิยมสอดแทรกตัวบทกฎหมายไว้โดยมากต่างจากกลุ่มแรก  
ซึง่การยกตวัอย่างส่วนใหญ่จะมาจากวรรณกรรมกลุม่น้ี ได้แก่ พลเรือนสอนบตุร 
มงคลประชาราษฎร์ ลุงสอนสอนหลานสินธุ์ ค�ากลอนสอนใจ ค�ากลอนสอนใจ 
คนจน ศีลห้าภาษิต สุรายาเสพติด หลายเรื่องหลากรส ประวัติการณ์เตือนไทย  
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สุภาษิตสอนชู้ชายโสด และคติค�ากลอนเตือนเพื่อนบ้างก็เป็นวรรณกรรมนิราศ
ได้แก่ นิราศเรือนจ�าหรือนิราศชื่น วรรณกรรมทั้ง 2 กลุ่มกล่าวถึงวิถีแห่งการ
ปฏิบัติตนหรือแนวทางในการปฏิบัติตนของคนกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับ
กฎหมายไว้อย่างเด่นชัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. กำรปฏิบัติตนของกษัตริย์ รำชเสวก และสตรีสมัยโบรำณ
 วรรณกรรมท้องถ่ินภาคใต้สมัยโบราณหรือที่แต่งก่อน พ.ศ. 2475  
น�าเสนอหน้าทีข่องกษตัริย์ ราชเสวก และสตรีตามสถานภาพและบทบาททีไ่ด้รับ
อย่างชัดเจน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 1.1 กำรบริหำรบ้ำนเมืองของกษัตริย์ผู้ทรงธรรม
 วรรณกรรมภาคใต้สมัยโบราณกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของกษัตริย์ไว้
อย่างชดัเจน โดยเน้นทีก่ารปกครองคน ดังเร่ืองอษัฎาพานรค�ากาพย์สอนกษตัริย์
เร่ืองการให้รางวัลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ท�าความดีความชอบว่ามี 5 ประการ 
ประการแรก ให้แก่ผู้ที่อาสาท�าศึก ไล่ข้าศึกจนพ่าย หรือชนะศึก ประการที่สอง 
ให้แก่ผู้ที่พาพลอาสาออกศึกจนตัวตาย ประการที่สาม ให้แก่ผู้ที่ป้องกันกรุง 
ไว้ได้ ประการที่สี่ ให้แก่ผู้ที่ตัดสินความอย่างยุติธรรม และประการที่ห้า ให้แก่
ผู้ที่ประมูลทรัพย์มาไว้ที่กองพระคลังโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นดังตัวอย่างต่อไปนี้
  ลักษณะบ�าเหน็จเสร็จสาร  มีห้าประการ
 จงทราบพระญาณราชา
  ปฐมบาทคือผู้ปรารถนา  พาพลโยธา
 อาสาไปท�าสงคราม
  รบศึกมีชัยในสนาม  แพ้พ่ายไล่ลาม
 จนข้าศึกขามเดชา
  ที่สองคือผู้ส้องหา   เอาพรรคพวกมา
 อาสารบศึกฮึกไป
  สู้เสียชีวิตตัดษัย   บ่กลัวเกรงภัย
 ในการณรงค์สงคราม
  หนึ่งเล่าค�ารบที่สาม  คือผู้พยายาม
 ป้องกันรักษาธานี
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  เอาไว้มิให้บุรี   เสียแก่ไพรี
 อันมาย�่ายีกรุงไกร
  หนึ่งเล่าค�ารบสี่ไซร้   ได้แก่มหาดไทย
 แลผู้กล่าวไขถ้อยความ
  ส�าหรับปรับปรุงไต่ถาม  พิพากษาความ
 มิได้ล�าเอียงเพลี่ยงพล�้า
  บ่เอื้ออามิศร์ผิดถล�า  ว่าตามทางธรรม
 กระษัตรบัญญัติสืบมา
  เว้นจากฉันทาโทษา  โมหาไภยา
 ล่วงอคติสี่ประการ
  ไม่รักไม่โกรธหักหาญ  ไม่หลงตามการ
 ไม่กลัวภัยพาลผู้ใด
  ว่าความตามสารวินิจฉัย  ไม่ล�าเอียงใคร
 ว่าไปตามทางธรรมา
  หนึ่งเล่าค�ารบที่ห้า   คือผู้ปัญญา
 ประมูลทรัพย์มาในคลัง
  ให้พูนบริบูรณ์มั่งคั่ง  ทั้งสิบสองคลัง
 โดยทางธรรมาอารี
  มิได้เบียดเบียนเสียดสี  ลวงล่อต่อตี
 เอาด้วยวิธีฉันทา
  ประสมกันแต่บรรพ์โกฏฐา  เป็นห้าธรรมา
 เรียกว่าบ�าเหน็จราชการ2

 การบ�าเหน็จรางวลัแก่ผู้ท�าความดคีวามชอบสอดรับกบักฎมนเทยีรบาล 
ซึง่เป็นบทบญัญตัต่ิาง ๆ  เก่ียวกบัพระมหากษตัริย์และพระราชวงศ์ และเร่ืองอืน่ ๆ   
บทบัญญัติที่ปรากฏ เช่น การบ�าเหน็จรางวัลแก่ผู้มีความชอบ การลงโทษผู้ที่มี
ความผิดในราชการต่าง ๆ เช่น ราชการสงคราม การปฏิบัติตน การรักษาวินัย
ของข้าราชการ และการลงโทษข้าราชการที่กระท�าผิด โดยนักประวัติศาสตร์
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม,อัษฎาพานร, (สมุดไทยขาว อักษรไทย 
เส้นหมึก ภาษาไทย,ม.ป.ท).
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สันนิษฐานว่า กฎมนเทียรบาลคงมีมาแต่สมัยอยุธยาตอนต้น เป็นกฎหมาย 
ทีแ่สดงให้เหน็ถึงรากฐานขนบธรรมเนียมประเพณ ีและวฒันธรรมไทยทีส่ร้างสม 
สืบต่อกันมายาวนาน3

 1.2 กำรท�ำหน้ำที่ของรำชเสวกหรือข้ำรำชกำร
 ราชเสวกคือผู้รับใช้พระเจ้าแผ่นดิน เป็นค�าเรียกข้าราชการพลเรือนใน
ราชส�านักในสมัยก่อน ดงัปรากฏในกฎหมายตราสามดวงทีก่ล่าวถงึข้าราชส�านัก
ต่าง ๆ ว่า “พร้อมด้วยหมู่มุกขมนตรีกระวีชาติราชเสวกากรมาตยามหาราช 
ครูบโรหติบณัฑิตยาจารย” ทัง้น้ี พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั ได้ทรง 
พระราชนิพนธ์บทเสภาสามคัคีเสวก มีเน้ือหากล่าวถงึหน้าทีแ่ละความส�าคญัของ
ราชเสวกหรือข้าราชบริพารในราชส�านักว่า “ถอืเอาความภักดีพโีรดม ในบรมบรุุษ
รัตน์ขัตติยา”4 วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้มีการกล่าวถึงหน้าที่ของราชเสวกไว้
หลายประการ เช่น ต้องมคีวามจงรักภกัด ียามมีศกึสงครามกแ็สดงความกล้าหาญ 
หรืออาสาเจ้าจนตวัตาย ให้มีความขยนัหม่ันเพยีร มคีวามซือ่สตัย์ ไม่ตตีนเสมอนาย  
มีความสงบเสงี่ยม สุภาพเรียบร้อยเมื่ออยู่ต่อหน้าพระพักตร์ ไม่ลักลอบคบหา 
ผู้หญิงของพระราชา เป็นต้น ดังปรากฏในเร่ืองโลกนิติสุภาษิตที่สอนเร่ือง 
การเข้าเฝ้าพระราชาที่เน้นความส�ารวมเป็นที่ตั้ง ดังนี้
  เป็นข้าท้าวพึงบัญญัติ จะกินนอนอย่าครื้นเครง
 อย่าเยี่ยงอย่างนักเลง  ขอมหอมทัดบุดมาลัย
  อากัปกิริยา  อันนุ่งห่มทุกสิ่งไป
 เครื่องประดับแห่งตนไซร้  อย่าเทียมด้วยท้าวพญา
  เป็นราชเสวก  จงตั้งจิตให้ตรงนา
 ว่าท้าวแลพญา   มิได้เป็นสหายตน
   ดูดีให้ปรีชา  ว่าอาตมาเป็นข้าคน

  ไม่รู้ว่าตัวตน   ไม่สมควรจะลวนลาม
3 สารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน.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�านักงานราชบัณฑิตยสภา, ราชเสวก, (สืบค้นจาก http://www.royin.go.th/?knowledges, วันที่
ค้นข้อมูล : 2562, กุมภาพันธ์ 28).
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  ควรที่จะละเสีย  โทษทั้งหกเป็นใจความ
 เฝ้าไกลก็ไม่งาม   หนึ่งเข้าใกล้ก็ไม่ควร
  เฝ้าในที่สูงหนึ่ง  เฝ้าต�าหนักไม่น�้านวล
 หนึ่งเฝ้าเหนือลมทวน  หนึ่งเฝ้าตรงคงไม่ดี
  ส�ารวมจิตดังหนึ่งคน อันเข้าใกล้องค์อัคคี
 โพยภัยจึงไม่มี   เพราะไม่หมินประคินการ5

 บทบาทของราชเสวกสอดคล้องกับหลักกฎหมายหลายประการ ดังใน
พระราชก�าหนดเก่าทีก่�าหนดขึน้ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก
กล่าวถงึคณุสมบตัขิองขนุนางไทยสมัยโบราณทัง้ทีเ่ป็นทหารและพลเรือนว่าต้องม ี
คุณสมบัติของอธิบดี 4 ความว่า 
 อน่ึงผู้จะเปนพระหลวงขุนหม่ืนย่อมประกอบด้วยอะธิบดีสี่ประการ 
คือ ฉันทาธิบดี คือ วิริยาธิบดี คือ จิตาธิบดี คือ วิมังสาธิบดี ฉันทาธิบดีนั้น
ล้นเกล้าล้นกระหม่อมต้องพระราชประสงค์สิ่งใดผู้น้ันน�าซึ่งสิ่งน้ันมาทูลเกล้า 
ทูลกระหม่อมถวาย วิริยาธิบดีนั้นคือ กอปรด้วยความเพียรในราชการมิได้ขาด 
จิตาธบิดีน้ันคือ มนี�า้ใจกล้าแขงในการณะรงค์สงคราม วมิงัสาธบิดีน้ันคือ ฉลาด
ในที่พิภากษาความ แลอุบายในราชการต่าง ๆ6

 ในกฎมณเฑียรบาลกล ่าวถึงหน ้าที่ของเจ ้าหน ้าที่ ในโรงเรียน
มหาดเล็กหลวงที่สอดคล้องกับวรรณกรรม ใจความหนึ่งกล่าวถึงการปฏิบัติตน 
ของราชเสวกว่าต้องไม่ประพฤติตนให้เป็นที่รังเกียจ มีความสุภาพเรียบร้อย  
ไม่ให้พระมหากษัตริย์ทรงเสื่อมเสียพระเกียรติยศได้ ดังนี้
 อันเหล่าเสวามาตย์ราชบริพารผู้ที่มีน่าที่รับราชการในกระทรวงและ
กรมในพระราชส�านักน้ันย่อมเปนผู้ที่ปฏิบัติราชการอยู่ในน่าที่ใกล้ชิดพระองค ์ 
เพราะฉะน้ันจึงสมควรทีจ่ะเปนผู้ทีด่ไีม่เปนทีท่รงรังเกยีจ และทัง้เปนผู้ประพฤติ
สัมมาจารี ไม่ควรที่จะให้มีผู้ติฉินนินทาได้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
ชุบเลีย้งตัง้แต่งคนทีไ่ม่ดไีว้ในทีใ่กล้ชดิพระองค์ ทัง้อาจจะทีจ่ะมีผลให้เสือ่มเสยี
พระเกียรติยศได้ด้วย7

5 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม, โลกนิติสุภาษิต, (สมุดไทยขาว อักษรไทย 
ภาษาไทย, ม.ป.ท.)
6 กฎหมายตรา 3 ดวง. เล่ม 5. (ม.ป.ท.), น. 150.  
7 กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชส�านัก, (ราชกิจจานุเบกษา 31, 1 (สิงหาคม 
2457), น. 277 - 308.
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 1.3 บทบำทท�ำหน้ำที่ของสตรีสมัยโบรำณ
 วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของสตรีสมัยโบราณ
ที่มีฐานะเป็นภรรยาว่าจะต้องซื่อสัตย์ต่อสามี ไม่คบชู้สู่ชาย และท�าหน้าที่ของ
ภรรยาทีด่ ีมกีารก�าหนดบทลงโทษสตรีทีค่บชู ้โดยเชือ่มโยงกบักฎหมายและคติ
ความเชือ่ของคนในสงัคม ดังเร่ืองสภุาษิตสอนหญงิค�ากาพย์กล่าวว่าหญงิทีม่สีามี
แล้ว แต่กลับคบชู้สามารถให้กฎหมายลงโทษได้ เช่น เฆี่ยนตี หรือประจาน
  อย่าสอดลอดท�าชู้  ชายนี่นู่ท�าเฉิดฉาย
 ผัวรู้จักวุ่นวาย   จับส่งนายจะติดคา
  เขาเฆี่ยนและทุบตี  ร้องเสียงมี่ทั้งสองรา
 เฆี่ยนถามกลางศาลา  ขายหน้าตาอย่าควรท�า8

 ใจความข้างต้นสอดคล้องกับกฎหมายสมัยโบราณที่กล่าวว่า “มาตรา
หน่ึง สามีภิริยาอยู ่ด้วยกันภิริยามีความผิดสามีจะปราบปรามตีโบยหญิง  
หญิงจะโทษแก่สามีนั้นมิได้ ถ้าภิริยาด่าว่าหยาบช้าแก่สามี ให้ภิริยาเอาข้าวตอก
ดอกไม้ขอโทษแก่สามีจึงควร”9

2. กำรปฏิบัติตนของประชำชนในยุคหลังเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ. 2475 
 วรรณกรรมท้องถิน่ภาคใต้ส่วนหน่ึงแต่งหลงั พ.ศ. 2475 เป็นต้นไป ซึง่
เป็นช่วงทีส่งัคมไทยเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย์
เป็นประชาธปิไตย มีการประกาศใช้กฎหมายราชธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
อย่างกว้างขวาง ผู้แต่งซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นจึงน�าข้อมูลเก่ียวกับกฎหมาย 
มาแทรกไว้ในเน้ือหาของเร่ืองด้วย เพือ่เป็นเคร่ืองมอืในการควบคมุคนในสงัคม
ทางหน่ึง โดยผู้แต่งเน้นปลูกฝังประชาชนโดยทั่วไปมากกว่าการสอนกษัตริย์
หรือขุนนางเหมือนสมัยโบราณ ค�าสอนที่ปรากฏอย่างสม�่าเสมอ เช่น ไม่ควร
ท�าผิดกฎหมายให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ป้องกันประเทศ เข้ารับ
การศึกษาในการศึกษาภาคบังคับ รับราชการทหาร เคารพและไม่ละเมิดสิทธิ

8 เทพ บณุยประสาท [ปริวรรต], สภุาษิตสอนหญงิ, (พระนคร : โรงพมิพ์ราษฎร์เจริญ ส�าเพง็, 2500), น.102.
9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง, ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้ว
การพิมพ์, 2529), น. 60.

วารสารวิชาการนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม 2561 - มิถุนายน 2562

9



และเสรีภาพของบุคคลอื่น ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติ เสียภาษีอากร 
เป็นต้น ดังข้อความที่ปรากฏในวรรณกรรม เช่น “เกิดมาเป็นมนุษย์ให้สุจริต
อย่าได้คิดทรยศต่อกฎหมาย”10 “อยู่ตามกฎรัฐธรรมนูญให้เพิ่มพูนสูงศักด์ิ 
เป็นหลักใหญ่”11 “เราเป็นไทยต้องสมัครรักชาติไทยเอาใจใส่ต่อชาติศาสนา”12 
และหลายเรื่องหลากรสที่กล่าวถึงหน้าที่ของพลเมือง ดังนี้
  หนึ่งกฎหมายมีมาเดิม  ใช่แสร้งแกล้งเสริม
 ต่อเติมโทษให้ภายหลัง
  ถูกผิดย่อมไม่ปิดปัง  ต้องคอยระวัง
 อย่าพลั้งผิดบทกฎหมาย
  อันนี้สิทธิหญิงชาย   เนื่องในกฎหมาย
 ย่อมได้เสมอภาคกัน
  สองกิจประเทศเขตขัณฑ์  ราษฎร์รัฐจัดชั้น
 ทั่วกันได้รับปรับปรุง
  การงานแห่งรัฐบ�ารุง  สมัครหมายมุ่ง
 ผดุงชีวีปรีดา
  เสมอภาคในการรับภาร์  กิจราชตามตรา
 พระราชบัญญัติจัดวาง
  สามอากรเป็นหลักกลาง  ทุกคนจักอ้าง
 ขัดขวางการเสียภาษี
  เสมอภาคสิ่งนี้ยังมี   จ�าต้องยินดี
 หน้าที่นี้จึงชอบเชิง
  เพราะเพื่อบ�ารุงส�าเริง  แห่งรัฐด�าเกิง
 ถูกเชิงแห่งความเจริญ
  สี่ประเทศชาติจักเมิน  ผิดลู่ทางเดิน
ก็เหินห่างจากรุ่งเรือง
  ฉนั้นบรรดาพลเมือง  เสมอภาคเนื่อง

10 แดง  ประพันธ์บัณฑิต, มงคลประชาราษฎร์. (ม.ป.ท,ม.ป.ป.), น. 2
11 อินทร์  ทองอยู่, ศีลห้าภาษิต, พิมพ์ครั้งที่ 3, (พัทลุง : โรงพิมพ์ครูชาญ, 2504), น. 26
12 แหล่งเดิม. 
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 ในการทหารชาญไชย
  ต้องเป็นทหารตามสมัย  ประชาธิปไตย
 หลักไชยของรัฐบุรี
  ห้าเกี่ยวกับการเปล่งพะจี  มอบหมายหน้าที่
 โดยมีเสียงเลือกผู้แทน
  ในการเลือกตั้งตามแผน  ประชาธิปฯ แปลน
 ให้แทนเข้าร่วมประชุม
  ความเสมอภาครัดกุม  ทุกคนแก่หนุ่ม
 ประชุมเพื่อบอกออกเสียง13

 กลวธิกีารโนม้นา้วให้ปฏิบตัติามกฎหมายจากวรรณกรรมทอ้งถิน่
ภาคใต้ที่แต่งหลัง พ.ศ. 2475
 กลวิธีคือเทคนิคที่ผู้แต่งเลือกน�ามาใช้ในการสร้างสรรค์วรรณกรรม
เพื่อให้บรรลุผลตามที่ตนต้องการ ซึ่งช่วยให้วรรณกรรมเร่ืองน้ัน ๆ มีคุณค่า
น่าสนใจมากยิง่ขึน้ ผู้แต่งทีรู้่จักเลอืกใช้วธิกีารทีเ่หมาะสมจะสามารถโน้มน้าวให้
ผู้อ่านคล้อยตามได้ ทั้งนี้ ผู้ศึกษาพบว่า วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ที่แต่งหลัง 
พ.ศ. 2475 มกีารใช้กลวธิต่ีาง ๆ  ทีห่ลากหลายเพือ่ผู้จูงใจหรือโน้มน้าวให้ผู้อ่าน
ซึ่งเป็นคนโดยทั่วไปหรือเป็นคนกลุ่มใหญ่ในสังคมคล้อยตาม และเข้าใจเจตนา
ของผู้แต่งอย่างลึกซึ้ง ต่างจากวรรณกรรมที่แต่งก่อนหน้าน้ีซึ่งมุ่งสื่อสารไปที่
กลุ่มชนชั้นสูงหรือชนชั้นขุนนาง ไม่เน้นสอนคนธรรมดาสามัญ ผู้ศึกษาจึงมุ่ง 
ยกตัวอย่างการใช้กลวิธีของผู้แต่งวรรณกรรมกลุ่มนี้เป็นส�าคัญ ดังนี้

1. กำรบอกผลที่จะได้รับจำกกำรท�ำผิดกฎหมำย
 การบอกผลทีจ่ะได้รับจากการกระท�าผิดกฎหมายปรากฏโดยทัว่ไป ดังน้ี
 1.1 ต้องคอยหลบซ่อนผู้คน
 ผู้แต่งกล่าวว่าผู้ทีท่�าผิดกฎหมายจะได้รับแต่ความทกุข์ทรมานทัง้กายใจ  
จะต้องคอยหลบซ่อนตัวจากเจ้าหน้าที่ต�ารวจ ไม่ได้รับความสุขสบายในชีวิต  
มีชีวิตเหมือนคนป่า ดังนี้
13 กลิ่น ศรนรินทร์, หลายเรื่องหลากรส, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, 2481), น. 6-9.
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 ทิ้งวินัยกฎหมายคล้ายกับเงาะ เทีย่วสบืเสาะหาลาภกาบกล้วยเถือ่น
เที่ยวนอนซุ่มพุ่มไม้ไม่เย้าเรือน อยู่เสมือนกับเงาะเหมาะอย่างไร14

 1.2 ต้องพลัดพรำกจำกคนรัก 
 ผู้แต่งโน้มน้าวให้เห็นว่าการท�าผิดกฎหมายมีผลท�าให้ต้องพลัดพราก
จากคนทีรั่ก ทัง้พ่อแม่พีน้่อง ลกูเมีย มีชวีติทีย่ากล�าบากจนกว่าจะหมดลมหายใจ 
ดังข้อความต่อไปนี้
 ต้องหลบตัวกลัวภัยในกฎหมาย ตรากตร�ากายใจตรอมผอมผิดสี
ต้องพลัดพรากจากลูกเมียเสียน้องพี่ เมื่อชีวีล่วงลับดับชีวัง15

 ผู้แต่งเร่ืองนิราศเรือนจ�ากล่าวว่า ก่อนกระท�าความผิดควรคิดไตร่ตรอง
ให้รอบคอบ มิเช่นน้ัน จะพบแต่ความสูญเสียนานัปการ ดังตัวนายชื่นที่เห็น
ภรรยาอยู่กับชายอื่นก็รีบเข้าไปตัดแขนชายชู้ กลายเป็นว่าตนเองทั้งถูกปรับ  
ทั้งติดคุก ฝ่ายภรรยากลับไปอยู่กับชู้อย่างมีความสุข มิหน�าซ�้า ลูกก็ต้องไปอยู่
กับภรรยาด้วย ผลที่ได้รับจึงมีแต่ด้านลบทั้งนั้น ดังนี้ 
  จบค�าตัดสินเหมือนหินถ่วง ทีใ่นทรวงเหลอืจะหนกัหกัไม่หาย
 ภรรยาของเราเขาก็ได้  กับชู้ชายชิดชมภิรมย์เชย
 ทรัพย์ก็เสียเมียก็สูญพูนแต่โศก ชะตาโชคกรรมเกิดไม่ปิดเผย
 น�้าตาตนหล่นตกโอ้อกเอย  แต่ก่อนเคยผลกรรมคงท�าไว้16

 1.3 ต้องสูญเสียเงินทอง ขำดอิสรภำพ และสูญเสียชีวิต
 ผู้แต่งโน้มน้าวให้เหน็การการท�าผิดกฎหมายต้องได้รับโทษ ซึง่มตีัง้แต่
ถูกปรับ ต้องวางเงินค่าปรับ หากไม่มีเงินก็ต้องไปหยิบยืมจากผู้อื่น บางคนไป
ลกัขโมยของเขา ศาลตดัสนิให้ตดิคุกดงัน้ี “ศาลสอบสวนพพิากษาคดีด�า จ�าคกุ
ท�าโทษตามความเสยีหาย”17 ส่วนบางคนกถ็กูตดัสนิให้ประหารชวีติ เช่น ฆ่าคน
โดยเจตนา หรือค้ายาเสพติด ดังตัวอย่างต่อไปน้ี “ถ้าแกล้งฆ่าเจ้าทรัพย ์
14 แดง ประพันธ์บัณฑิต, อ้างแล้ว, น. 28.
15 ส. พยอมไพร, ฆาตกรรมค�ากลอน, (พัทลุง : โรงพิมพ์พัทลุง, 2507), น. 3.
16 ชื่น เกื้อสกุล, นิราศเรือนจ�า, (นนทบุรี : ธารบัวแก้ว, 2544), น. 205.
17 ชัย จันรอดภัย, ชัยภาษิต, (สงขลา : โรงพิมพ์สมบูรณ์, ม.ป.ป.), น. 17. 
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ถึงกับตายตามกฎหมายประหารผลาญชวี”ี18 และ“พระราชบญัญตัยิาเสพตดิโทษ 
ถึงตายทัง้ผู้ขายผู้ส่งน้ันตรงกนั”19 และบ้างกไ็ปจ้างทนายมาสูค้ด ีต้องเสยีเงินอกี 
จ�านวนมาก 
 บ้างคดีที่ท�ากรรมอันหนัก เที่ยวปล้นลักฆ่าฟันกันมิถอย
ถูกสักรายจ่ายเงินตั้งหลายร้อย มิใช่น้อยเอาเงินตรามาสู้ความ20

 ทั้งนี้ ผู้แต่งได้เน้นย�้าให้เห็นว่า กฎหมายตัดสินผู้กระท�าความผิดด้วย
ความยุตธิรรม ดังกรณขีองนายชืน่ ตวัละครในเร่ืองนิราศเรือนใจทีบ่นัดาลโทสะ
ตัดแขนชายชู้จนขาด เพราะโกรธที่ไปเป็นชู้กับภรรยาเขา เมื่อมีการด�าเนินคดี 
จ�าเลยรับสารภาพว่าได้กระท�าผิดจริง ศาลก็ลดโทษเหลือกึ่งหนึ่ง
 ศาลตัดสินพอสมไม่ข่มขี่ โทษสามปีก�าหนดตามกฎหมาย
ฐานได้รับสารภาพไม่หยาบคาย ศาลจึงให้กรุณาลงผ่ากึ่ง21

 1.4 เมื่ออยู่ในคุกได้รับแต่ควำมทุกข์ทรมำน
 ผู้แต่งโน้มน้าวให้เห็นว่าการอยู่ในคุกมีแต่ความทุกข์ ทั้งทุกข์กายและ
ทุกข์ใจ ไม่ได้มีชีวิตที่สุขสบาย บางครั้งก็มีปัญหากับเจ้าพนักงานต้องถูกโบยตี 
ถกูใช้ใหท้�างานหนกั บางคนประสบปญัหาเกดิแผลพุพองตามร่างกาย ได้รบัแต่
ทุกขเวทนา การติดคุกจึงเหมือนการตกนรก ดังนี้
 แข้งก็เปื่อยพุพองทั้งสองข้าง จะเดินย่างเสดสาน่าสงสาร
ตีนตีตรวนแล้วไม่หน�าต้องท�างาน ใครเกียจคร้านถูกหวายทุกรายไป
ตั้งแต่เช้าหยุดได้ราวบ่ายสาม มีแต่ความเวทนาน�้าตาไหล
สู้บากบั่นกลั้นกลืนขืนแข็งใจ ท�าอย่างไรมีกรรมต้องจ�าเป็น22

ทุจริตจิตคดต่อกฎหมาย เขาจับได้ติดคุกเป็นทุกข์ใหญ่
นั้นแหละคือนรกตกทันใด เพราะอาศัยค�าสอนตอนพาลา23

18 แหล่งเดิม.
19 พลอย อักษรพันธ์, สุรายาเสพติด, (พัทลุง : โรงพิมพ์พัทลุง, ม.ป.ป.), น.16.
20 ชัย จันรอดภัย, อ้างแล้ว, น. 18.
21 ชื่น เกื้อสกุล, อ้างแล้ว, น. 204.
22 ชื่น เกื้อสกุล, อ้างแล้ว, น. 211.
23 แดง ประพันธ์บัณฑิต, พลเรือนสอนบุตร, (ม.ป.ท,ม.ป.ป.), น. 2
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 1.5 ท�ำให้คนในสังคมได้รับควำมเดือดร้อนไปด้วย
 ผู้แต่งโน้มน้าวให้เห็นว่าการท�าความผิด นอกจากผู้กระท�าจะได้รับบท
ลงโทษแล้ว ยังส่งผลต่อสังคมด้วย เช่น รัฐจัดสรรงบประมาณมายังท้องถิ่น
เพื่อให้สร้างถนน แต่ผู้รับเหมาน�าเงินหลวงมาใช้เพื่อประโยชน์โดยไม่เกรงกลัว
กฎหมาย ท�าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนดังนี้ 
 รัฐบาลงบประมาณส่งมาให้  ค่าใช้จ่ายเข้ามาสู่หมู่ท้องถิ่น
พวกที่เมาปากอ้านั่งถ้ากิน   ตลอดสิ้นเหล็กสูญหินปูนทราย
คอรัปชั่นเช่นนี้ยังมิขาด   เมาอาฆาตเสยีหมดลมืกฎหมาย
ผลที่สร้างภายหลังพังทลาย   เงินที่ได้มาทั้งมูลก็สูญเปล่า
นบก็พังลูกท่อแตกแหกสลาย  ได้เงินจ่ายฟรีฟรีพวกมีเหา
เมากอบโกยโกงกินปลิ้นเมืองเรา  คดโกงเอาของหลวงไม่ห่วงใจ24

2. กำรเปรียบเทียบให้เห็นสภำพควำมแตกต่ำงระหว่ำงผู้ท�ำผิดและไม่ท�ำผิด
กฎหมาย
 การเปรียบเทยีบความแตกต่างท�าได้ด้วยการบรรยายให้เหน็สภาพของ
ผู้ทีป่ระพฤตผิิดกฎหมายว่าจะมชีวีติทีเ่ป็นทกุข์ เหมือนอยูใ่นนรก เม่ือเข้าไปอยู่
ในคุกแล้วไม่ได้รับความสะดวกสบายถกูพศัดีบงัคับให้ท�างานจนสายตวัแทบขาด 
แต่หากไม่ประพฤติผิดกฎหมาย ทั้งกฎหมายแพ่งและอาญาจะมีชีวิตที่เป็นสุข  
ไม่ต้องหวั่นเกรงต่อข้อครหาใด ๆ ดังตัวอย่าง
 ถ้าถูกของคนยาวคราวนี้แหละ เมยีได้ตามไปแลไม่รูอ้ยูห่รางไหน
ขานกยางไม่ใช่แหวนขาไก่   โซ่เส้นใหญ่ไม่ใช่สายสร้อยคอ
ในโรงพักไม่ใช่โรงน�้าชา   ผู้ต้องหาเข้านอนถอนใจผรอ
ในเรือนจ�าไม่ใช่เรือนแม่พ่อ   ใครมายอว่าบายฉันไม่เชื่อฟัง
พัสดีไม่ใช่พี่แต่พ่อเฒ่า   ถ้าผิดเข้าที่ไหนไฟกลุ้มหลัง
เราท�างานตรางจนสตางค์จัง   เขาได้ขังเพราะเราผิดลองคิดดู
อยู่ในคุกไม่ใช่สนุกเหมือนอยู่บ้าน  ถูกท�างานต่อยหินไม่ใช่กินหมู
ถูกบังคับทุกด้านการกินอยู่   เหมือนลงรูนรกกายตกลึก
เข้าอยู่หรางผิดกับอย่างเข้าอยู่วัด  นายเขาดัดเราคู้ควรรู้สึก
24 พลอย อักษรพันธ์, อ้างแล้ว, น.23.
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เหตุเพราะเราท�าผิดจงคิดนึก   ควรรู้สึกว่าไม่เรื่องเปลืองเวลา25

แม้ประพฤติตามบทของกฎหมาย  คงสบายกายใจในวันหน้า
ไม่ผิดแพ่งกระทั่งทั้งอาญา   เจ้านายมาเชิญตัวกลัวอะไร
ไม่ผิดศีลกฎหมายก็ไม่ผิด   คดีติดแก้ได้สบายใหญ่
จงถือมั่นในธรรมประจ�าใจ   ข้อต่อไปสิ่งควรเว้นเห็นมากมี26

3. กำรน�ำควำมเชื่อในพระพุทธศำสนำมำเน้นย�้ำควำมผิดของผู้ไม่ปฏิบัติตำม
กฎหมาย
 การน�าความคิดความเชื่อในพระพุทธศาสนามาสนับสนุนผลที่ได้รับ
จากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็เพื่อให้การสอนน่าเชื่อถือมากย่ิงขึ้น ส่วนใหญ่
ผู้แต่งมกักล่าวนรกกนัว่าผู้ทีท่�าผิดกฎหมายนอกจากจะถกูปรับ ถกูจับขงัคกุหรือ
ถูกประหารชีวิตแล้ว เมื่อตายไปจะตกนรก ไม่ได้ขึ้นสวรรค์ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้อ่าน
เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าท�าความผิดมากยิ่งขึ้น ดังข้อความต่อไปนี้
 ถ้าว่าเจ้าพนักงานท่านปราบปราม จับตัวถามจ�าตรวนพวนระเสง
ต้องเข้าอยู่ในคุกฉุกใจเอง   เพราะไม่เกรงกฎหมายฝ่ายอาชญา...
ผู้ที่กรรมหนักมักเช่นนี้   อเวจีแกวกช่องต้องเปิดเผย
ปิดทางไปสวรรค์นั้นแน่เลย   ต้อง ๆ  ไปเชยเมืองนรกถกูหมกไฟ27

 อน่ึง การสอนโดยบอกผลของการกระท�าที่อิงทั้งคติทางศาสนาและ
ระบบกฎหมายน้ีน่าจะช่วยควบคุมคนในสงัคมได้บ้าง เน่ืองจากทัง้ 2 ทางเป็นของ 
คู่กัน ดังที่พระนิติธารณ์พิเศษ28 กล่าวว่าศีลธรรมกับกฎหมายต่างก็มุ่งหมาย 
ให้มนุษย์เป็นคนดี หรือประพฤตใินทางทีดี่ กฎหมายใช้กบัทางโลก แต่ศีลธรรม
อาจใช้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรม เช่น ศีลข้อที่ 1 ห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ เพราะผิด
พุทธบัญญัติ แต่หากฆ่าเพราะตนเป็นเจ้าของก็ไม่ผิดกฎหมาย การรู้ทั้ง 2 ทาง
ช่วยให้มนุษย์ปฏิบตัติามท�านองคลองธรรมได้ แต่หากต้องให้รู้อย่างใดอย่างหน่ึง 
การรู้เพียงศีลธรรมก็ยังดีกว่ารู้เพียงกฎหมาย เพราะหากศีลธรรมอยู่กับฝ่ายใด 
25 อินทร์  ทองอยู่, อ้างแล้ว, น. 29.
26 ปรีชา เทพรักษ์, สร้างความดีหนีความชั่ว, (พัทลุง : โรงพิมพ์ครูชาญ, 2505), น. 9.
27 ชัย จันรอดภัย, อ้างแล้ว, น. 22-23.
28 พระนิติธารณ์พิเศษ, ศีลธรรมกับกฎหมาย, ใน พัทลุงร�าลึก หนังสือร�าลึกงานปีใหม่จังหวัดพัทลุง 2479, 
(พระนคร : ธรรมพิทยาคาร, 2478), น. 99-109.
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ก็กลายเป็นผู้ที่ประพฤติชอบ เปรียบเหมือนศีลธรรมเป็นตัวเรือน กฎหมาย 
เป็นเครื่องประกอบที่ท�าให้เรือนมั่นคง

4. กำรเน้นย�้ำให้ผู้อ่ำนเห็นอ�ำนำจของกฎหมำยที่ส่งผลกระทบต่อคนที่เรำรัก
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 ผู้แต่งโน้มน้าวให้เห็นว่ากฎหมายน้ันมีอ�านาจต่อผู้คนไม่น้อย ผู้ที่ 
ไม่ปฏิบตัติามกฎหมาย นอกจากจะท�าให้ตนเองทกุข์แล้ว ยงัท�าให้คนใกล้ชดิหรือ
คนทีเ่รารักพลอยทกุข์ร้อนไปด้วย ต้องด้ินรนหาวธิช่ีวยเหลอือย่างหลกีเลีย่งไม่ได้  
เช่น การวิ่งเต้นไปหาทนาย หาพยาน ท�าให้เห็นผลจากการกระท�าความผิดที่ส่ง
อิทธิพลถึงผู้อื่น ดังตัวอย่างการดิ้นรนของญาติพี่น้องต่อไปนี้
 พ่อกับแม่ต้องตั้งแต่วิ่งเต้น เที่ยวเข้าเส้นเช้าและเย็นส่งเสีย
เพื่อนดูถูกหมดทั้งลูกทั้งเมีย ชื่อดังเสียพ่อแม่เมียพลอยอาย29

ท่านสืบดูรู้ชัดถนัดแน่ จับขังแย่ไม่ลดตามกฎหมาย
ส่วนพ่อแม่อยู่ข้างหลังเดินวังนาย ไปบนให้หมอความตั้งสามพัน
หมอตอบว่าสู้ได้จะไม่ติด คุณไปคิดพยานพามาให้ฉัน
เพียงแต่หมอว่าความเอาสามพัน ยังสอดสันให้พยานหาหลักฐานที่อยู่
กลับมาบ้านเที่ยวหาพยานทิพย์ เที่ยวซุบซิบตามเส้นสายฝ่ายพวกหมู่
เที่ยววิ่งเช้าวิ่งเย็นน่าเอ็นดู จ�าน�านาขายหมูเอาสู้ความ30

5. กำรโน้มน้ำวผู้อ่ำนให้เหน็ควำมเจริญของชำตบ้ิำนเมืองหำกปฏบิตัติำมกฎหมำย
 ผู้แต่งโน้มน้าวให้ผู้อ่านเห็นว่าผู้ที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
จะส่งผลกระทบต่อชาติบ้านเมือง พลเมืองที่ปฏิบัติตามกฎหมายจะท�าให้ชาติ 
บ้านเมอืงมีแต่ความร่มเยน็เป็นสขุ เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วดงัทีว่่า “ถ้าพวกเรา 
กลับจิตไม่ผิดคลองในแหลมทองคงเจริญชื่นใจเอย”31 แต่หากพลเมืองพากัน
ละเมดิกฎหมาย การพฒันาบ้านเมืองกจ็ะเกดิความล่าช้า คนจะฆ่าฟันกันมากขึน้  
ศาสนาก็พลอยเสื่อมถอยลงไปด้วย ผู้แต่งจึงตักเตือนให้ผู้อ่านปฏิบัติตาม

29 สภุรณ์ ศรวัีชราภรณ์, สมบตัพ่ิอบ้านค�ากลอน, (นครศรีธรรมราช : โรงพมิพ์กระจ่างภาษิต, 2503), น. 3-4.
30 อินทร์ ทองอยู่, อ้างแล้ว, น. 23-24.
31 ทอง นวลศรี, ค�ากลอนสอนใจ, พิมพ์ครั้งที่ 11, (สงขลา : โรงพิมพ์เมืองสงขลา, 2511), น. 23.
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กฎหมาย ช่วยรัฐบริหารบ้านเมือง ดังที่ว่า “ราษฎร์กับรัฐผลัดกันช่วยอ�านวยชัย  
ก�าจัดภัยใหญ่น้อยคอยแผ้วพาล”32

 บทสรุป
 การศึกษาวิถีแห่งการปฏิบัติตนของคนกลุ่มต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับ
กฎหมายจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้สะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายเข้าไป 
มีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนและแทรกซึมแม้กระทั่งในวรรณกรรมที่เป็นผลงาน 
การสร้างสรรค์ของคนในสังคม การศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าวรรณกรรม 
มคีวามสมัพนัธ์กบัสงัคม แม้กระทัง่สงัคมท้องถ่ิน มกีารน�ากฎหมายในสงัคมไทย
มาน�าเสนอในวรรณกรรมอย่างชัดเจนโดยเฉพาะ การสอดแทรกในวรรณกรรม
ค�าสอนทีแ่ต่งหลงั พ.ศ. 2475 ปรากฏมากเป็นพเิศษทัง้น้ี การทีว่รรณกรรมภาคใต้ 
ประเภทค�าสอนมุ่งโน้มน้าวให้คนปฏิบัติตามกฎหมายมากกว่าวรรณกรรม
ประเภทอืน่ ๆ  เกดิจากผู้แต่งวรรณกรรมกลุม่น้ีมวีตัถปุระสงค์ส�าคัญในการแต่ง 
คือ เพื่อแนะน�าสั่งสอนผู้อ่านโดยตรง การกระตุ้นให้คนปฏิบัติตามกฎหมาย 
กเ็พือ่ให้คนในสงัคมน�าไปเป็นแนวทางในการด�าเนินชวีติต่อไปโดยผู้แต่งใช้กลวธิี
ต่าง ๆ  เพือ่โน้มน้าวให้ผู้อ่านคล้อยตาม ทัง้การอ้างบทลงโทษตามกฎหมายโดยตรง
ส�าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และการโน้มน้าวให้เห็นผลของการกระท�า 
ตามความคดิความเชือ่ในพระพทุธศาสนา ทัง้น้ี การปรากฏบทบญัญตัทิางกฎหมาย
โดยมากหลงั พ.ศ. 2475 อาจสะท้อนให้เหน็ว่าภาคใต้ประสบปัญหาหลากหลาย  
เช่น ปัญหาการลักขโมย ปัญหายาเสพติด และปัญหาความเสื่อมถอย 
ด้านคุณธรรมของคน ท�าให้เห็นว่า แม้ว่าวรรณกรรมเป็นงานเขียนที่เน้นความ
เพลดิเพลนิเป็นส�าคัญ แต่กแ็สดงบทบาทส�าคัญในการอบรมสัง่สอนคนในสงัคม
หรือช่วยท�าหน้าที่ในการจัดระเบียบสังคมด้วย

32 ปรีชา เทพรักษ์, อ้างแล้ว, น. 21.
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การระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยโดย
อนุญาโตตุลาการ

Arbitration Mechanism in Insurance Dispute Settlement

ศธุาเทพ  รตันชยั*

บทคัดย่อ
 เม่ือมีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาประกันภัย บุคคลที่มีสิทธิเรียกร้อง
ตามสัญญาประกันภัยมีสิทธิเลือกที่จะระงับข้อพิพาทโดยการฟ้องคดีต่อศาล 
หรือระงับข้อพิพาทโดยการเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสริมการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) 
ซึ่งการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาประกันภัยโดยอนุญาโตตุลาการมีข้อดี
หลายประการ เช่น สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
 กระบวนการระงับข ้อพิพาทที่ เ ก่ียวกับสัญญาประกันภัยโดย
อนุญาโตตุลาการเป็นไปตามระเบียบส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ 
ส่งเสริมการประกอบธรุกจิประกนัภยั ว่าด้วยอนุญาโตตลุาการ พ.ศ. 2551 และ 
พระราชบญัญตัอินุญาโตตลุาการ พ.ศ. 2545 ซึง่วางข้อก�าหนดต่าง ๆ  ไว้เพือ่ให้ 
การระงับข้อพิพาทเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม เช่น ก�าหนดให้ผู้ท�าหน้าที่
อนุญาโตตุลาการต้องมีความเป็นอิสระและเป็นกลาง การรับฟังพยานหลักฐาน
จากคู่พิพาททั้งสองฝ่าย ก�าหนดให้มีกระบวนการประนอมข้อพิพาท ก�าหนดให้
อนุญาโตตุลาการจะต้องท�าค�าชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน1 เป็นต้น
 การระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาประกันภัยโดยอนุญาโตตุลาการ  
ซึง่มกีระบวนการพจิารณาชีข้าดทีร่วดเร็วและเป็นธรรม นอกจากจะเป็นประโยชน์
แก่คู่พิพาทแล้ว ยังเป็นการแบ่งเบาภาระในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 
ท�าให้การพจิารณาพพิากษาคดีของศาลเป็นอย่างรวดเร็วขึน้ ซึง่กจ็ะเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนในภาพรวมต่อไป 

ค�ำส�ำคัญ : อนุญาโตตุลาการ, ประกันภัย
* ทนายความ, ส�านักงานกฎหมาย แอล เอ็น เอส อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา.
1 ข้อ 32 ของระเบียบส�านักงาน 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
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 บทนำ�
 การระงับข้อพพิาททางแพ่งอาจแบ่งเป็น 2 ประเภท2 คอื (1) การระงบั
ข้อพพิาทโดยศาล  และ (2) การระงับข้อพพิาททางเลอืกโดยการระงับข้อพพิาท
ทั้ง 2 ประเภทต่างก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียมากน้อยแตกต่างกันไป เช่น การระงับ 
ข้อพิพาทโดยศาลแม้จะมีข้อดีในแง่มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระและ 
เป็นกลางสามารถให้ความยุติแก่คู่ความได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ดี การระงับ 
ข้อพิพาทโดยศาลก็มีข้อเสีย เช่น มีกระบวนพิจารณาที่ยุ่งยาก เคร่งครัด
ไม่ยืดหยุ่น ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาและพิพากษาคดียาวนาน และ 
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เป็นต้น ส่วนการระงับข้อพิพาททางเลือกนั้น มีข้อดีในแง่  
มกีระบวนการพจิารณาทียื่ดหยุ่น ประหยัด และสะดวกรวดเร็ว เป็นต้น ส่วนการ 
ระงับข้อพิพาททางเลือกก็มีข้อเสีย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการระงับข้อพิพาท
โดยอนุญาโตตุลาการ เช่น ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่ประชาชน 
ประชาชนบางส่วนอาจมีข้อสงสัยในความเป็นอิสระและความเป็นกลางของผู้ที่
ท�าหน้าที่อนุญาโตตุลาการ เป็นต้น ส่วนข้อดีของการระงับข้อพิพาททางเลือก 
เช่น สะดวก รวดเร็ว ประหยัด3 มีความเป็นธรรม สามารถรักษาความลับของ
คู่ความได้ สามารถความตึงเครียดและรักษาสัมพันธภาพของคู่กรณี4 เป็นต้น 
อย่างไรก็ดี การที่จะระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการน้ัน คู่กรณีจะต้องมี
ตกลงยินยอมด้วยกันทั้งสองฝ่ายว่าจะระงับข้อพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ  
ซึ่งโดยปกติกรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับจะระบุให้สิทธิแก่บุคคลที่มีสิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย ในการเลือกที่จะระงับข้อพิพาทโดย
อนุญาโตตลุาการ ทีจั่ดตัง้ขึน้ตามข้อบงัคบัของคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสริม
การประกอบธรุกจิประกนัภยั หรือจะใช้สทิธทิางศาลกไ็ด้ ดงัน้ัน ผู้ทีมี่สทิธเิรียกร้อง 
ตามสัญญาประกันภัยรายใดที่ต้องการระงับข้อพิพาทตามสัญญาประกันภัย 

2 ณัฐวุฒิ จันทร์ศรีบุตร. (2556). ปัญหาทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ : ศึกษา
เฉพาะกรณกีฬีาฟตุบอลอาชพี, วทิยานิพนธ์ปริญญานิตศิาสตรมหาบณัฑติ, สาขานิตศิาสตร์ คณะนิตศิาสตร์
ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, หน้า 40-42. 
3 ณัฐวุฒิ จันทร์ศรีบุตร. เพิ่งอ้าง, หน้า 42.
4 อานนท์ ไทยจ�านง. (2548). ปัญหาและแนวทางการใช้สญัญาอนุญาโตตลุาการเพือ่ระงับ ยตุข้ิอพพิาทในงาน
ก่อสร้าง กรณสีญัญาก่อสร้างงานราชการ, วทิยานิพนธ์ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวศิวกรรม
โยธา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, หน้า 13.
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ให้เสร็จสิน้ไปอย่างรวดเร็วอาจเลอืกใช้วธิกีารระงับข้อพพิาทโดยใช้กระบวนการ
ทางอนุญาโตตุลาการก็ได้ 
 การระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยโดยอนุญาโตตุลาการ
 ควำมหมำย
 อนุญาโตตุลาการ คือ วิธีการระงับข้อพิพาทที่คู่กรณีตกลงกันเสนอ
ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้บุคคลภายนอกซึ่งเรียกว่า 
อนุญาโตตุลาการ ท�าการพิจารณาชี้ขาด โดยคู่กรณีผูกพันที่จะปฏิบัติตามค�า
ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ5

 ควำมเป็นมำ
 กฎหมายลายลักษณ ์อักษรที่ เกี่ ยวข ้องกับอนุญาโตตุลาการ 
ในประเทศไทยนั้นมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยบัญญัติไว้ใน พระไอยการ
ลักษณะตระลาการ ซึ่งกฎหมายฉบับน้ีใช้บังคับต่อเน่ืองมาจนถึงรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ซึ่งพระองค์ได้โปรดเกล้าให้ช�าระ
กฎหมายและได้น�าพระไอยการลักษณะตระลาการมาบัญญัติไว้ในกฎหมาย 
ตราสามดวง โดยบญัญตัไิว้มสีาระส�าคญัว่า อนุญาโตตลุาการ เป็นประเภทหน่ึง 
ขอตุลาการที่คู่ความทั้งสองฝ่ายตั้งขึ้นเอง และจะตัดสินความผิดถูกอย่างไร 
ก็ไม่มีโทษ คู่ความที่ไม่เห็นด้วยกับค�าตัดสินก็จะอุทธรณ์ไม่ได้ 
 ต่อมาในสมัยรัชการที่ 5 มีการปฏิรูปกฎหมายเพื่อให้ทัดเทียมกับ
นานาอารยประเทศจึงได้น�ากฎหมายที่เก่ียวด้วยอนุญาโตตุลาการไปบัญญัติ 
ไว้ในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง และหลงัจากน้ันกไ็ด้มีการปรับปรุง
แก้ไขเรื่อยมา
 อย่างไรก็ดี เน่ืองจากกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการที่บัญญัติไว้
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ยังมีความไม่เหมาะสมบางประการ 
ประกอบกับประเทศไทยได้เป็นภาคีในอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับอนุญาโตตุลาการหลายฉบับ เช่น โปรโตคอล ว่าด้วยข้อตกลงการมอบให้
อนุญาโตตลุาการชีข้าด ค.ศ. 1923 อนุสญัญาว่าด้วยการบงัคับตามค�าชีข้าดของ
อนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ฉบับเจนีวา ค.ศ. 1927 และอนุสัญญาว่าด้วย

5 วรวุฒิ ศรีศศิ. (ม.ป.พ.). การอนุญาโตตุลาการ (Arbitration). http://www.thaibma.or.th/pdf/
Article/Arbitration.pdf. (วันสืบค้นข้อมูล : 9 มีนาคม 2562).
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การยอมรับนับถือและการใช้บังคับค�าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ฉบับ 
นครนิวยอร์ค ค.ศ. 1958 ประเทศไทยจึงได้ตราพระราชบญัญตัอินุญาโตตลุาการ 
พ.ศ. 2530 ขึ้นเพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศดังกล่าว  
ซึ่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 เป็นบทบัญญัติว่าด้วย
อนุญาโตตลุาการนอกศาล ซึง่น�ามาใช้บงัคับแทนบทบญัญตัใินประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง 
 หลังจากที่พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 ใช้บังคับ
ประมาณ 10 ปีเศษ คณะกรรมกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Commission on International 
Trade Law-UNCITRAL) ได้ท�ากฎหมายแม่แบบว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
ทางพาณชิย์ระหว่างประเทศ (Model Law on International Commercial  
Arbitration) ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการตรากฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
ส�าหรับประเทศต่าง ๆ  ประกอบกบัพระราชบญัญตัอินุญาโตตลุาการ พ.ศ. 2530  
ยังมีความไม่เหมาะสมบางประการ ประเทศไทยจึงได้ตราพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ขึ้น เพื่อให้กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการของ
ไทยมีความทันสมัยยิ่งขึ้น6

 การเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ
 ผู้มีสิทธิเสนอข้อพิพำท บุคคลที่มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาสัญญา
ประกันภัย (ข้อ 3.7 ของระเบียบส�านักงาน ค.ป.ภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
พ.ศ. 2551) ได้แก่ ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้ที่มีสิทธิเรียกร้อง 
ตามสัญญาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู ้รับประกันภัยรับผิด 
ตามสัญญาประกันภัย
 ค�ำเสนอข้อพิพำท ค�าเสนอข้อพิพาทต้องท�าตามแบบที่ก�าหนด  
กล่าวคือ ต้องท�าเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องมีรายละเอียดตาม ข้อ 9 ของ
ระเบียบส�านักงาน ค.ป.ภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551 เช่น ชื่อและ 
ที่อยู ่ของคู่พิพาท สัญญาหรือข้อตกลงให้ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญา 
โตตุลาการ ข้อเท็จจริงและรายละเอียดแห่งข้อพิพาท หากข้อพิพาทน้ันเกี่ยว
6 สวัลลัคน์ อินพรม. (2556). การก�าหนดให้มีอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทในทางปกครอง. วิทยานิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, หน้า35-36.
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กับจ�านวนเงิน ให้ระบุจ�านวนเงินที่เรียกร้องด้วย ค�าขอให้ชี้ขาด จ�านวน
อนุญาโตตุลาการหน่ึงหรือสามคน ลงลายมือชื่อผู้เสนอข้อพิพาท พร้อมยื่น
สัญญาประกันภัย หรือเอกสารที่แสดงข้อเท็จจริงอันเป็นฐานแห่งสิทธิเรียกร้อง 
เป็นต้น 
 วำงหลักประกันค่ำป่วยกำรอนุญำโตตุลำกำร และค่าใช้จ่ายในการ
ด�าเนินกระบวนพิจารณา ในวันยื่นค�าเสนอข้อพิพาท ผู้เสนอข้อพิพาทต้องยื่น 
ค�าเสนอข้อพิพาท พร้อมวางเงินหลักประกันค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการและ 
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินกระบวนพจิารณาตามอตัราทีค่ณะกรรมการ คปภ. ก�าหนด  
เช่น จ�านวนทุนทรัพย์ไม่เกินหนึ่งล้านบาท ผู้เสนอข้อพิพาทต้องวางหลักประกัน
ค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายหน่ึงหมื่นบาท จ�านวนทุนทรัพย์เกินหน่ึงล้านบาทแต ่
ไม่เกนิสองล้านบาท ผู้เสนอข้อพพิาทต้องวางหลกัประกนัค่าป่วยการและค่าใช้จ่าย
สองหม่ืนสองพนัห้าร้อยบาท ทนุทรัพย์เกนิว่าสองล้านบาท แต่ไม่เกนิห้าล้านบาท  
ผู้เสนอข้อพิพาทวางหลักประกันค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายไม่ต�่ากว่าเก้าหมื่นบาท  
เป็นต้น (ข้อ 4 ของประกาศอนุญาโตตุลาการ เรื่อง อัตราการวางเงินเป็นหลัก 
ประกันค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินกระบวน
พิจารณา พ.ศ. 2559)
 กำรย่ืนค�ำเสนอข้อข้อพิพำท การยื่นค�าเสนอข้อพิพาทของผู้มีสิทธิ 
เรียกร้องตามสัญญาประกันภัยต่ออนุญาโตตุลาการของส�านักงาน คปภ.  
ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าที่สังกัด ส�านักงาน คปภ. ซึ่งผู้เสนอข้อพิพาทมีภูมิล�าเนา
อยู่ในเขต ดังนี้
 (1) ผู้เสนอข้อพิพาทมีภูมิล�าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อ
ส�านักงาน คปภ. 
 (2) ผู ้ เ สนอข ้อพิพาทมี ภูมิ ล� า เนาอยู ่ ใน จั งหวัดอื่ นนอกจาก
กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อส�านักงาน คปภ. จังหวัด หรือส�านักงาน คปภ.ภาค
 อย่างไรก็ดี หากผู้เสนอข้อพิพาทมีความสะดวก อาจยื่นค�าเสนอข้อ
พิพาทตามสถานที่เกิดเหตุ หรือที่ออกกรมธรรม์ประกันภัย หรือที่ท�าสัญญา
ประกันภัยที่อยู ่ในเขตตาม (1) หรือ (2) ก็ได้ โดยให้ผู้เสนอข้อพิพาท 
แสดงเหตุผลของความสะดวกและเงื่อนไขในการยื่นค�าเสนอข้อพิพาทนั้นด้วย 
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 กำรตรวจค�ำเสนอข้อพิพำท เม่ือส�านักงาน คปภ. ได้รับค�าเสนอ 
ข้อพิพาทให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของค�าเสนอ
ข้อพิพาท ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าค�าเสนอข้อพิพาทไม่ถูกต้องครบถ้วน 
พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีค�าสั่งคืนค�าเสนอข้อพิพาทให้ท�ามาใหม่ หรือแก้ไข
เพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน (ข้อ 10 ของระเบียบส�านักงาน ค.ป.ภ. ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551) 
 การแจ้งเสนอข้อพิพาท
 เมือ่พนักงานเจ้าหน้าทีต่รวจค�าเสนอข้อพพิาทของผู้เสนอข้อพพิาทแล้ว
เห็นว่าถูกต้อง พนักงานเจ้าหน้าที่จะรับเรื่องเข้าสู่สารบบความและแจ้งข้อพิพาท 
ให้ผู้คัดค้านทราบต่อไป โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งการเสนอข้อพิพาท 
เป็นหนังสือและส่งส�าเนาค�าเสนอข้อพิพาทไปยังผู ้คัดค้านโดยไม่ชักช้า  
ณ ภูมิล�าเนา หรือสถานที่ประกอบธุรกิจหรือถิ่นที่อยู่ข้อผู้คัดค้านนั้น โดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยวิธีอื่นตามที่เลขาธิการ คปภ. ก�าหนด  
(ข้อ 11 ของระเบียบส�านักงาน ค.ป.ภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551)
 กำรยื่นค�ำคัดค้ำนและค�ำเรียกร้องแย้ง
 ผู้คดัค้านต้องยืน่ค�าคดัค้าน และค�าเรียกร้องแย้ง (ถ้าม)ี ภายใน 15 วนั  
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเสนอข้อพิพาทและส�าเนาค�าเสนอข้อพิพาทน้ัน  
แต่ในกรณีมีเหตุจ�าเป็นผู้คัดค้านอาจยื่นค�าร้องขอขยายเวลายื่นค�าคัดค้าน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่อาจมีค�าสั่งให้ขยายเวลายื่น 
ค�าคัดค้านได้ตามสมควรแต่ทั้งนี้ไม่เกิน 15 วัน (ข้อ 12 ของระเบียบส�านักงาน 
ค.ป.ภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551)
 ในกรณีที่มีการยื่นค�าเรียกร้องแย้ง ระเบียบที่เก่ียวกับการท�าค�าเสนอ
ข้อพิพาทมาใช้บังคับเกี่ยวกับการท�าค�าเรียกร้องแย้งโดยอนุโลม เช่น การแจ้ง
ค�าเรียกร้องแย้งให้ผู้เสนอข้อพิพาททราบและท�าค�าแก้ค�าเรียกร้องแย้ง การยื่น 
ค�าแก้ค�าเรียกร้องแย้ง (ข้อ 13 ข้อ 14 และข้อ 15 ของระเบยีบส�านักงาน ค.ป.ภ. 
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551)
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 กำรแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพื่อช่วยเหลือในกำรด�ำเนินกระบวน
พิจารณา
 คูพ่พิาทอาจแต่งตัง้ผู้แทนหรือบคุคลใด เพือ่ช่วยเหลอืตนในการด�าเนิน
กระบวนการระงับข้อพพิาทกไ็ด้ โดยให้คู่พพิาทแจ้งชือ่ และทีอ่ยูข่องผู้แทน หรือ
บุคคลซึ่งตนแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเหลือ โดยท�าเป็นหนังสือตามแบบที่เลขาธิการ 
คปภ. ก�าหนดแล้วยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ข้อ 16 ของระเบียบส�านักงาน 
ค.ป.ภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551)
 กำรตกลงและกำรประนีประนอมยอมควำม
 เม่ือพนักงานเจ้าหน้าทีไ่ด้รับค�าคัดค้านภายในก�าหนดแล้ว ก่อนคูพ่พิาท
ตกลงตัง้อนุญาโตตลุาการ หากเลขาธกิาร คปภ. เหน็สมควร หรือคู่พพิาทฝ่ายใด 
ฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายประสงค์จะให้ส�านักงาน คปภ. จัดให้มีการตกลงหรือ
ประนีประนอมยอมความ โดยในเบื้องต้นพนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ท�าหน้าที่ 
ประนอมข้อพิพาทในเบื้องต้นก่อน หากคู่พิพาทไม่อาจตกลงกันได้ในชั้น 
การประนอมข้อพพิาทในชนัพนักงานเจ้าหน้าที ่และคู่พพิาทประสงค์ทีจ่ะให้มีการ
ตั้งผู้ประนอมข้อพิพาท ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งผู้ประนอมข้อพิพาทที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนของส�านักงาน คปภ. เพื่อด�าเนินการประนอมข้อพิพาท (ข้อ 3 ของ
ระเบยีบส�านักงาน คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพพิาทประกนัภัยในกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2553) 
 กระบวนการประนอมข้อพพิาท การประนอมข้อพพิาทจะกระท�าด้วยวธิี
การใด เวลาใด และสถานที่ใด ให้เป็นไปตามที่ส�านักงาน คปภ. ก�าหนด และ 
ผู้ประนอมข้อพิพาทต้องแจ้งให้คู่พิพาททั้งสองฝ่ายทราบถึงการด�าเนินการ
ประนอมข้อพิพาทที่คู ่พิพาทฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดมิได้เข้าร่วมให้คู่พิพาทฝ่ายน้ัน 
ทราบด้วย (ข้อ 11 ของระเบียบส�านักงาน คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท
ประกันภัยในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2553) 
 ในการประนอมข้อพพิาทต่อหน้าคูพ่พิาท หากผู้ประนอมข้อพพิาทเหน็
เป็นการจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ในการประนอมข้อพิพาท ผู้ประนอมข้อพิพาทอาจ
อนุญาตให้เฉพาะแต่ตัวคู่พิพาททั้งสองฝ่ายหรือเพียงแต่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอยู่ใน
การประชุมการประนอมข้อพิพาทก็ได้ (ข้อ 12 ของระเบียบส�านักงาน คปภ.  
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ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาทประกันภัยในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  
พ.ศ. 2553) 
 ผู้ประนอมข้อพิพาทต้องด�าเนินการประนอมข้อพิพาทให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วันนับแต่วนัตัง้ผู้ประนอมข้อพพิาท โดยคูพ่พิาทอาจร้องขอให้ขยาย
เวลาในการด�าเนินการประนอมข้อพพิาทได้อีกไม่เกนิ 2 คร้ัง ๆ  ละไม่เกนิ 7 วนั 
แต่ถ้าผู้ประนอมข้อพพิาทเหน็ว่า ข้อพพิาทใกล้ทีจ่ะบรรลคุวามตกลงในการระงับ
ข้อพพิาทและมเีหตสุมควร ผู้ประนอมข้อพพิาทมีดุลพนิิจในการขยายเวลาได้อกี
ตามที่เห็นสมควร (ข้อ 15 ของระเบียบส�านักงาน คปภ. ว่าด้วยการประนอม
ข้อพิพาทประกันภัยในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2553) 
 กรณีกำรประนอมข้อพิพำทส�ำเร็จ
 ให้คู่พิพาทท�าสัญญาตกลงหรือประนีประนอมยอมความเป็นหนังสือ 
และให้คู ่พิพาทลงลายมือชื่อในสัญญาดังกล่าว และหากคู่พิพาทประสงค์ 
ที่จะให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดตามสัญญาประนีประนอมยอมความก็ให้ 
แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อไป  
(ข้อ 26 วรรคสองและวรรคสาม ของระเบียบส�านักงาน คปภ. ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส�านักงาน คปภ.  
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553) 
 กรณีการประนอมข้อพิพาทไม่ส�าเร็จ คู่พิพาทตั้งอนุญาโตตุลาการ 
ตามระเบยีบส�านักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตลุาการ พ.ศ. 2551 เพือ่พจิารณา 
ข้อพิพาทและท�าค�าชี้ขาดต่อไป 
 กำรตั้งอนุญำโตตุลำกำร 
 การเลือกอนุญาโตตุลาการ คู่พิพาทมีสิทธิเลือกอนุญาโตตุลาการ 
เพื่อท�าหน้าที่พิจารณาและชี้ขาดข้อพิพาท จ�านวน 1 คน หรือ 3 คน แล้วแต่
กรณี กล่าวคือ กรณีเป็นข้อพิพาทที่ไม่มีทุนทรัพย์ หรือข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์
ไม่เกินสองล้านบาท ให้อนุญาโตตุลาการ จ�านวน 1 คน แต่กรณีเป็นข้อพิพาท
ที่มีทุนทรัพย์เกินสองล้านบาท ให้มีอนุญาโตตุลาการจ�านวน 3 คน เว้นแต ่
คู่พิพาทตกลงกันให้มีอนุญาโตตุลาการจ�านวน 1 คน ก็ได้ โดยในการเลือก
อนุญาโตตุลาการ พนักงานเจ้าหน้าที่จะเสนอรายชื่ออนุญาโตตุลาการใน
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ทะเบียนอนุญาโตตุลาการของส�านักงาน คปภ. พร้อมประวัติย่อ ให้คู่พิพาท
เลือกอนุญาโตตุลาการจากรายชื่อในทะเบียนดังกล่าว (ข้อ 17 และข้อ 18 ของ
ระเบียบส�านักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551)
 วิธีพิจำรณำชั้นอนุญำโตตุลำกำร
 การสืบพยาน ในวันพิจารณานัดแรก ให้คู่พิพาทยื่นบัญชีระบุพยาน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนข้ออ้าง หรือค�าคัดค้าน หรือค�าเรียกร้องแย้ง หรือ 
ค�าแก้ค�าเรียกร้องแย้งของตนต่ออนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่อนุญาโตตุลาการ
เห็นสมควร อนุญาโตตุลาการมีอ�านาจสั่งให้คู่พิพาทท�าบันทึกค�าพยานหรือ 
ส่งเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทล่วงหน้าก็ได้ 
 การสืบพยานบุคคลให้กระท�าต่อหน้าอนุญาโตตุลาการ โดยให้
อนุญาโตตุลาการบันทึกค�าพยานโดยย่อ เพื่ออ่านและให้พยานลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน แล้วเก็บรวบรวมไว้ในส�านวนความ โดยขณะน่ังพิจารณา 
อนุญาโตตลุาการจะให้พนักงานเจ้าหน้าที ่ทีไ่ด้รับมอบหมายจากส�านักงาน คปภ. 
ช่วยบันทึกพยานแทนก็ได้ 
 การสืบพยานต้องกระท�าโดยเปิดเผย เว้นแต่คู่พิพาทฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด 
จะต้องขอหรืออนุญาโตตุลาการเห็นสมควรให้ด�าเนินกระบวนพิจารณาลับ  
(ข้อ 28 ของระเบียบส�านักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551)
 หน้าที่น�าสืบ คู่พิพาทฝ่ายใดกล่าวอ้างข้ออ้างใด ต้องเป็นฝ่ายมีหน้าที่ 
น�าสืบให้ประจักษ์ตามข้ออ้างของตน (ข้อ 29 ของระเบียบส�านักงาน คปภ.  
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551)
 กำรออกหมำยเรียกพยำนบุคคลหรือพยำนเอกสำร คณะอนุญาโต 
ตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการคนใดคนหน่ึง หรือคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
โดยความยินยอมของคณะอนุญาโตตลุาการเสยีงข้างมาก อาจยืน่ค�าร้องต่อศาล
ทีม่เีขตอ�านาจให้ออกหมายเรียกพยาน หรือมคี�าสัง่ให้ส่งเอกสารหรือวตัถใุดกไ็ด้ 
(มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545) 
 การขาดนัดพจิารณา ถ้าผู้เสนอข้อพพิาทไม่มาตามก�าหนดนัดพจิารณา
นัดแรกโดยมิได้ยื่นค�าร้องขอเลื่อนการพิจารณาหรือมิได้แจ้งเหตุขัดข้อง 
อนุญาโตตุลาการอาจสั่งจ�าหน่ายข้อพิพาทเสียก็ได้ แต่หากผู้คัดค้านไม่มา 
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ตามก�าหนดนัดพจิารณานัดแรก โดยมิได้ย่ืนค�าร้องขอเลือ่นการพจิารณาหรือมิได้
แจ้งเหตขุดัข้อง อนุญาโตตลุาการอาจให้ด�าเนินการพจิารณาไปแต่ฝ่ายเดยีวกไ็ด้ 
 คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่มาตามก�าหนดพิจารณาในนัดต่อ ๆ ไป  
โดยมิได้ยืน่ค�าร้องขอเลือ่นการพจิารณาหรือมิได้แจ้งเหตขุดัข้องก่อนเร่ิมพจิารณา 
อนุญาโตตุลาการอาจให้ด�าเนินการพิจารณาไปแต่ฝ่ายเดียวก็ได้ (ข้อ 31 ของ
ระเบียบส�านักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551)
 กำรเลื่อนคดี คู่พิพำทอาจย่ืนค�าร้องขอเลื่อนคดีได้ โดยต้องแสดง
เหตุผลในการขอเลื่อนให้ชัดแจ้ง และให้เป็นดุลพินิจของอนุญาโตตุลาการ 
 กำรปิดกำรพจิำรณำและนัดชีข้ำด เม่ือคู่พพิาทไม่มีพยานอืน่ใดมาเสนอ
ต่ออนุญาโตตุลาการอีก ให้อนุญาโตตุลาการสั่งปิดการพิจารณาและนัดชี้ขาด  
(ข้อ 31 ของระเบียบส�านักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551)
 ค�ำชี้ขำด
 ระยะเวลำในกำรท�ำค�ำชีข้ำด เม่ือด�าเนินกระบวนการตัง้อนุญาโตตลุาการ
เสร็จสิ้นแล้ว อนุญาโตตุลาการจะต้องด�าเนินกระบวนพิจารณาและจัดท�า 
ค�าชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน แต่ถ้ามีเหตุจ�าเป็นให้เป็นดุลยพินิจของ
อนุญาโตตุลาการที่จะขยายเวลาออกไปได้อีกตามสมควร (ข้อ 32 ของระเบียบ
ส�านักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551)
 ขอบเขตในกำรท�ำค�ำชี้ขำด อนุญาโตตุลาการจะชี้ขาดเกินขอบเขต 
แห่งสญัญาอนุญาโตตลุาการหรือค�าขอของคู่พพิาทมิได้ เว้นแต่จะเป็นการก�าหนด
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินกระบวนพจิารณา หรือค่าป่วยการอนุญาโตตลุาการ หรือ
เป็นการชี้ขาดให้เป็นไปตามข้อตกลง หรือประนีประนอมยอมความกันระหว่าง 
คู่พิพาท (ข้อ 33 ของระเบียบส�านักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ  
พ.ศ. 2551)
 หลักเกณฑ์ในกำรท�ำค�ำชี้ขำด อนุญาโตตุลาการต้องท�าค�าชี้ขาดให้เป็น
ไปตามหลักกฎหมาย และความยุติธรรมในการตีความสัญญาประกันภัย ให้
ค�านึงถึงสภาพความเป็นไปได้และแนวทางปฏิบัติทางการค้าของสัญญาประกัน
ภัยนั้น ๆ ด้วย (ข้อ 34 ของระเบียบส�านักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
พ.ศ. 2551)
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 แบบของค�ำชี้ขำด ค�าชี้ขาดต้องท�าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของ
อนุญาโตตุลาการ ระบุ วัน เดือน ปี และสถานที่ที่ท�าค�าชี้ขาดไว้โดยชัดแจ้ง 
ในกรณทีีอ่นุญาโตตลุาการคนใดไม่ลงลายมอืชือ่ไว้ ให้อนุญาโตตลุาการอืน่หรือ
เลขาธกิาร คปภ. จดแจ้งเหตขุดัข้องไว้ โดยค�าชีข้าดต้องเป็นไปตามเสยีงข้างมาก 
พร้อมระบุเหตุผลแห่งข้อวินิจฉัยทั้งปวงไว้โดยชัดแจ้ง
 กำรเปิดเผยค�ำชี้ขำด ค�าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ส�านักงาน 
คปภ. เปิดเผยต่อสาธารณชนได้ เว้นแต่เป็นกระบวนพจิารณาลบัต้องได้รับความ
ยินยอมจากคู่พิพาท
 ค�ำชีข้ำดผูกพนัคูพ่พิำท ค�าชีข้าดย่อมมีผลผูกพนัคูพ่พิาทนับแต่วนัอ่าน
ค�าชีข้าด เว้นแต่คูพ่พิาทไม่มาฟังค�าชีข้าด กใ็ห้รีบส่งส�าเนาค�าชีข้าดไปถงึคูพ่พิาท
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและให้ถือว่าค�าชี้ขาดมีผลผูกพันคู่พิพาทนับแต่วันที่ส�าเนา 
ค�าชี้ขาดไปถึงคู่พิพาทฝ่ายนั้น 
 อน่ึง ค�าชีข้าดของอนุญาโตตลุาการย่อมถือเป็นทีส่ดุ คูพ่พิาทจะอทุธรณ์
ฎีกาค�าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่อไปอีกไม่ได้7

 กำรคัดค้ำนค�ำชี้ขำด
 แม้ค�าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการย่อมถือเป็นที่สุด คู่พิพาทจะอุทธรณ์
ฎีกาต่อไปมไิด้ เน่ืองจากศาลจะแทรกแซงกระบวนการอนุญาโตตลุาการโดยการ
เข้ามาตรวจสอบการใช้ดลุพนิิจของอนุญาโตตลุาการหรือแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือ
ท�าลายค�าชี้ขาดไม่ได้ เว้นแต่กฎหมายให้อ�านาจไว้อย่างชัดแจ้ง เพราะมิฉะน้ัน
แล้วระบบอนุญาโตตลุาการย่อมไม่อาจบรรลผุลสมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายที่
ต้องให้การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตลุาการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว
และเป็นธรรม 
 อย่างไรก็ดี คู่พพิาทฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจขอให้เพิกถอนค�าชีข้าดได้ โดย
ยื่นค�าร้องต่อศาลที่มีเขตอ�านาจภายในเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับส�าเนาค�าชี้ขาด 
หรือถ้าเป็นกรณมีกีารขอให้คณะอนุญาโตตลุาการแก้ไขหรือตคีวามค�าชีข้าด หรือ
ช้ีขาดเพิม่เตมิ นับแต่วนัทีค่ณะอนุญาโตตลุาการได้แก้ไขหรือตคีวามค�าชีข้าดหรือ
ท�าค�าชี้ขาดเพิ่มเติมแล้ว ให้ศาลเพิกถอนค�าชี้ขาดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

7 ณัฐวุฒิ จันทร์ศรีบุตร. อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 1, หน้า 72.
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 (1) คู่พิพาทฝ่ายที่ขอให้เพิกถอนค�าชี้ขาดสามารถพิสูจน์ได้ว่า
  (ก) คู่สัญญาตามสัญญาอนุญาโตตุลาการฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็น 
ผู้บกพร่องในเรื่องความสามารถตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่คู่สัญญาฝ่ายนั้น
  (ข) สัญญาอนุญาโตตุลาการไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายแห่ง
ประเทศที่คู่พิพาทได้ตกลงกันไว้ หรือตามกฎหมายไทยในกรณีที่ไม่มีข้อตกลง
ดังกล่าว
  (ค) ไม่มีการแจ้งให้คู ่พิพาทฝ่ายที่ขอให้เพิกถอนค�าชี้ขาด 
รู้ล่วงหน้าโดยชอบถึงการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการหรือการพิจารณา
ของคณะอนุญาโตตุลาการ หรือบุคคลดังกล่าวไม่สามารถเข้าต่อสู้คดีในชั้น
อนุญาโตตุลาการได้เพราะเหตุประการอื่น
  (ง) ค�าชี้ขาดวินิจฉัยข้อพิพาทซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญา
อนุญาโตตุลาการหรือค�าชี้ขาดวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอ 
ข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ แต่ถ้าค�าชี้ขาดที่วินิจฉัยเกินขอบเขตน้ัน
สามารถแยกออกได้จากค�าชี้ขาดส่วนที่วินิจฉัยในขอบเขตแล้วศาลอาจเพิกถอน
เฉพาะส่วนที่วินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือข้อตกลงน้ัน
ก็ได้ หรือ
   - กรณทีีอ่นุญาโตตลุาการชีข้าดข้อพพิาทภายในขอบเขตของ
สัญญาอนุญาโตตุลาการศาลจะเพิกถอนค�าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการมิได้ 
   ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 4750-4751/2561 ศาลจะเพิกถอน 
ค�าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตาม พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 
มาตรา 40 วรรคสาม (1) (ง) ได้ เมื่อคู่พิพาทฝ่ายที่ขอให้เพิกถอนค�าชี้ขาด
สามารถพิสูจน์ได้ว่า ค�าชี้ขาดวินิจฉัยข้อพิพาทน้ันไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญา
อนุญาโตตุลาการหรือค�าชี้ขาดวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอ
ข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ เมื่อสัญญาจ้างเหมางานโครงสร้างและงาน
สถาปัตยกรรมระบวุ่า หากคู่สญัญามีข้อพพิาท ข้อขดัแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ   
ซึ่งเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับสัญญา รวมทั้งปัญหาการผิดสัญญา การเลิกสัญญา 
หรือความสมบูรณ์ของสัญญา ให้ท�าการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ 
โดยสัญญาอนุญาโตตุลาการดังกล่าวมิได้มีข้อก�าหนดจ�ากัดขอบเขตอ�านาจของ
คณะอนุญาโตตุลาการเอาไว้ ดังนั้น เมื่อผู้ร้องและผู้คัดค้านมีข้อพิพาทเกี่ยวกับ
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สัญญาจ้างเหมางานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม และได้เสนอข้อพิพาทให้
คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาด การที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยข้อพิพาทจาก
พยานหลกัฐานของผู้ร้องและผู้คัดค้านทีน่�าสบืจึงเป็นการวนิิจฉัยข้อพพิาทภายใน
ขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ8

  (จ) องค์ประกอบของคณะอนุญาโตตลุาการหรอืกระบวนพจิารณา
ของคณะอนุญาโตตลุาการมิได้เป็นไปตามทีคู่่พพิาทได้ตกลงกนัไว้ หรือในกรณทีี ่
คูพ่พิาทไม่ได้ตกลงกนัไว้เป็นอย่างอืน่องค์ประกอบดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายน้ี
 (2) มีกรณีปรากฏต่อศาลว่า
  (ก) ค�าชี้ขาดน้ันเก่ียวกับข้อพิพาทที่ไม่สามารถจะระงับโดยการ
อนุญาโตตุลาการได้ตามกฎหมาย หรือ
  (ข) การยอมรับหรือการบังคับตามค�าชี้ขาดน้ันจะเป็นการขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
   - ค�าชีข้าดของอนุญาโตตลุาการทีก่�าหนดค่าสนิไหมทดแทน
ให้แก่ผู้รับประโยชน์เกินกว่าความเสียหายที่แท้จริง ซึ่งขัดต่อประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 877 ย่อมถือเป็นค�าชี้ขาดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
   ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 732/2559 ...เมื่ออนุญาโตตุลาการ 
ใช้ดุลพินิจก�าหนดค่าเสียหายที่แท้จริงแก่ผู้คัดค้านทั้งสองคนละ 25,000 บาท 
แต่ชี้ขาดให้ผู้ร้องเพียงรายเดียวต้องช�าระค่าสินไหมทดแทนจ�านวนดังกล่าวโดย
ไม่ได้ค�านึงว่าผู้คัดค้านทั้งสองได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท ส. แล้ว
จ�านวนเท่าใด ท�าให้ผู้คัดค้านทั้งสองจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจ�านวน
วินาศจริง จึงเป็นค�าชี้ขาดที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย การยอมรับหรือการบังคับตาม
ค�าชี้ขาดจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
ศาลย่อมมอี�านาจเพกิถอนค�าชีข้าดได้ตาม พ.ร.บ. อนุญาโตตลุาการ พ.ศ. 2545 
มาตรา 40 วรรคสาม (2) (ข)9

8 ระบบสบืค้นค�าพพิากษา ค�าสัง่ค�าร้อง และค�าวนิิจฉัยศาลฎีกา. แหล่งทีม่า : http://deka.supremecourt.
or.th/search. (วันที่ค้นข้อมูล : 9 มีนาคม 2562)
9 ระบบสบืค้นค�าพพิากษา ค�าสัง่ค�าร้อง และค�าวนิิจฉัยศาลฎีกา. แหล่งทีม่า : http://deka.supremecourt.
or.th/search. (วันที่ค้นข้อมูล : 9 มีนาคม 2562)
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 ในการพิจารณาค�าร้องให้เพิกถอนค�าชี้ขาด ถ้าคู่พิพาทย่ืนค�าร้องและ
ศาลพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลสมควร ศาลอาจเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปตาม
ที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะอนญุาโตตุลาการพิจารณาอีกครัง้หนึง่หรอืด�าเนินการ
อย่างใดอย่างหน่ึงทีค่ณะอนุญาโตตลุาการเหน็สมควร เพือ่ให้เหตแุห่งการเพกิถอน
นั้นหมดสิ้นไป (มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545)
 - หากไม่เห็นด้วยกับดุลยพินิจในการวินิจฉัยข ้อเท็จจริงของ
อนุญาโตตุลาการ คู ่พิพาทจะร ้องขอต่อศาลให ้ เพิกถอนค�าชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการมิได้ 
 ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 1465/2560 ...ค�าคัดค้านของผู้คัดค้านที่ว่า  
ค�าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการขัดแย้งต่อพยานหลักฐานในส�านวน  
จึงเป็นการโต้แย้งดุลพินิจการวินิจฉัยข้อเท็จจริงของคณะอนุญาโตตุลาการ  
ซึ่งไม่มีบทบัญญัติตาม พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ให้ผู้คัดค้าน 
ขอเพิกถอนหรือไม่ปฏิบัติตามค�าชี้ขาดได้10

 กำรบังคับตำมค�ำชี้ขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร
 ให้ศำลมีค�ำพิพำกษำบังคับตำมค�ำชี้ขำด เม่ือคู่พิพาทฝ่ายใดประสงค์
จะให้มีการบังคับตามค�าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ให้คู่พิพาทฝ่ายน้ัน 
ยื่นค�าร้องต่อศาลที่มีเขตอ�านาจภายในก�าหนดเวลาสามปีนับแต่วันที่อาจ
บังคับตามค�าชี้ขาดได้เมื่อศาลได้รับค�าร้องดังกล่าวให้รีบท�าการไต่สวน และมี 
ค�าพพิากษาโดยพลนั (มาตรา 42 แห่งพระราชบญัญตัอินุญาโตตลุาการ พ.ศ. 2545)
 การอทุธรณ์ค�าพพิากษาบงัคบัตามค�าชีข้าด ห้ามมใิห้อทุธรณ์ค�าสัง่หรือ
ค�าพิพากษาของศาลตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่
  (1) การยอมรับหรือการบังคับตามค�าชี้ขาดน้ันจะเป็นการขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
  (2) ค�าสั่งหรือค�าพิพากษาน้ันฝ่าฝืนต่อบทกฎหมายอันเกี่ยวด้วย
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน
  (3) ค�าสั่งหรือค�าพิพากษาน้ันไม่ตรงกับค�าชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ
10 ระบบสบืค้นค�าพพิากษา ค�าสัง่ค�าร้อง และค�าวนิิจฉัยศาลฎีกา. แหล่งทีม่า : http://deka.supremecourt. 
or.th/search. (วันที่ค้นข้อมูล : 9 มีนาคม 2562)
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  (4) ผู้พพิากษา หรือตลุาการซึง่พจิารณาคดีน้ันได้ท�าความเหน็แย้ง
ไว้ในค�าพิพากษา หรือ
  (5) เป็นค�าสั่งเก่ียวด้วยการใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ ้มครอง
ประโยชน์ของคู่พิพาทตามมาตรา 16
 การอุทธรณ์ค�าสั่งหรือค�าพิพากษาของศาลตามพระราชบัญญัติน้ี  
ให้อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี (มาตรา 45 แห่ง
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545)
  - หากไม่เข้าเหตตุามมาตรา 45 แห่งพระราชบญัญตัอินุญาโตตลุาการ 
พ.ศ. 2545 คู่พิพาทจะอุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลต่อศาลฎีกามิได้ 
 ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 5417/2560 ...การโต้แย้งการชั่งน�้าหนักพยาน
หลักฐานและดุลพินิจในการวินิจฉัยฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานในส�านวน
ของอนุญาโตตุลาการและศาลชั้นต้น โดยคดีไม่ปรากฏว่ามีการวินิจฉัยคดีผิด
จากวิธีพิจารณาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ 
ศลีธรรมอันดขีองประชาชน แตอ่ย่างใด อุทธรณ์ฉบับแรกของผูร้้องจึงต้องหา้ม 
ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 มาตรา 45 วรรคหน่ึง  
ศาลฎีกาไม่รับอุทธรณ์ฉบับแรกของผู้ร้องไว้วินิจฉัย11

 บทสรุป
 เมื่อมีข้อพิพาทตามสัญญาประกันภัย ผู้ที่มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญา
ประกันภยั เช่น ผู้เอาประกนัภยั หรือผู้รับประโยชน์อาจระงับข้อพพิาทได้ 2 วธิี 
กล่าวคือ (1) การระงับข้อพิพาทโดยศาล และ (2) การระงับข้อพิพาททางเลือก
โดยการระงับข้อพิพาท เช่น การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น 
หากผู้ทีม่สีทิธเิรียกร้องตามสญัญาประกันภัยเลอืกระงับพิพาทโดยน�าข้อพิพาทขึน้
สูก่ระบวนการอนุญาโตตลุาการ กระบวนการพจิารณาของอนุญาโตตลุาการย่อม 
เป็นไปตามระเบยีบของส�านักงานก�ากบัและส่งเสริมการประกอบธรุกจิการประกนัภยั 
โดยการระงับข้อพิพาทโดยศาลและการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
ย่อมมีทัง้จุดอ่อนและจุดแขง็ในประเดน็ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่ผู้ทีม่สีทิธเิรียกร้องตาม
สัญญาประกนัภยัควรเลือกวธิีการระงบัข้อพิพาทใหเ้หมาะสมกบัแตล่ะบคุคลซึ่ง
มีความต้องการที่แตกต่างกันไป
11 ระบบสบืค้นค�าพพิากษา ค�าสัง่ค�าร้อง และค�าวนิิจฉัยศาลฎีกา. แหล่งทีม่า : http://deka.supremecourt. 
or.th/search. (วันที่ค้นข้อมูล : 9 มีนาคม 2562)
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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  โกมลวานิช*

บทคัดย่อ
 พระราชบญัญตัคุ้ิมครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีวตัถปุระสงค์ 
เพือ่ให้ผู้ประสบภัยจากรถได้รับการชดใช้ค่าเสยีหายและได้รับค่าเสยีหายเบือ้งต้น 
ที่แน่นอนและทันท่วงที จึงบังคับให้รถทุกคันต้องจัดให้มีการท�าประกันภัย 
เพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติยกเว้นให้ 
ไม่ต้องจัดให้มีการท�าประกันภัย
 เมือ่มผู้ีประสบภยัจากรถและมผู้ีได้รับบาดเจ็บ ทพุพลภาพ หรือเสยีชวีติ  
ผู้ประสบภยัจากรถจะได้รับค่าเสยีหายเบือ้งต้นตามจ�านวนทีก่ฎหมายก�าหนดจาก
ผู้รับประกนัภัย ไม่ว่าจะมีคู่กรณหีรือไม่ และไม่ว่าผู้ประสบภยัจะเป็นฝ่ายผิดหรือ
ไม่ก็ตาม ในกรณีที่ไม่มีคู่กรณีหรือมีคู่กรณีแต่ผู้ประสบภัยจากรถเป็นฝ่ายผิด  
ผู้ประสบภัยจะมสีทิธไิด้รับเฉพาะค่าเสยีหายเบือ้งต้นเท่าน้ัน แต่ในกรณทีีม่คีูก่รณ ี
และคู่กรณีเป็นฝ่ายผิดผู้ประสบภัยจากรถสามารถเรียกให้ผู้รับประกันภัยชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นได้อีกด้วย
 รถทุกคันควรจัดให้มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ ้มครอง 
ผู้ประสบภยัจากรถฯ เพราะนอกจากจะเป็นการปฏิบตัติามกฎหมายแล้ว 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�
 นับตัง้แต่ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา เจ้าของหรือผู้เช่าซือ้รถทกุคันต้องจัด
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ให้มีการท�าประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เว้นแต่รถบางประเภทที่
ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดท�าประกันภัย ซึ่งมีจ�านวนไม่มาก โดยกฎหมายที่บังคับ
ให้รถทุกคันต้องจัดให้มีประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ประสบภัยจากรถอย่างมาก แต่พบว่าปัจจุบันยังมีผู้ประสบภัยจากรถเป็น
จ�านวนมากทีไ่ม่ทราบว่า พระราชบญัญตัคุ้ิมครองผู้ประสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535  
ให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยเอาไว้อย่างไร ท�าให้เสียสิทธิตามที่กฎหมาย
รับรองไว้ไปอย่างน่าเสียดาย ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎหมายหมายล�าดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติ
คุม้ครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเตมิหลายคร้ัง ดังน้ัน  
ในบทความน้ีจะกล่าวถงึสาระส�าคญัของพระราชบญัญตัดิงักล่าวโดยจะให้ข้อมลู
ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนน

 ความเป็นมา และสาระสำาคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
 1. ควำมเป็นมำ
 ก่อน พ.ศ. 2535 เจ้าของหรือผู้เช่าซื้อรถทุกชนิดที่ใช้ขับข่ีสัญจร 
ไปมาไม่ต้องท�าประกันภัย เน่ืองจากกฎหมายมิได้บังคับให้ผู้ครอบครองรถ 
ต้องจัดให้มีการท�าประกันภัย ส่งผลให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บ หาก 
ผู้ขับขี่ซึ่งเป็นผู้ท�าละเมิดและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไม่สามารถตกลงกันได้ ผู้ที่ได้รับ 
บาดเจ็บหรือผู้ถูกท�าละเมิดจะต้องฟ้องคดีต่อศาลซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการ
พิจารณาคดียาวนานกว่าศาลจะพิจารณาและพิพากษาคดีแล้วเสร็จ ท�าให้ผู้ถูก
ท�าละเมดิไม่ได้รับการค่าสนิไหมทดแทนอย่างทนัท่วงท ีท�าให้ผู้ประสบภยัจากรถ 
ที่ได้รับบาดเจ็บบางรายอาจไม่มีเงินเพื่อใช้ในการช�าระค่ารักษาพยาบาล
 รัฐบาลในขณะน้ันได้พยายามหาทางแก้ไขปัญหาดงักล่าวโดยมแีนวคดิ
ที่จะให้บริษัทประกันภัยเข้ามาเป็นผู้ท�าหน้าที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ 
เสียหายที่เกิดจากรถ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงที ทั้งยังได้พยายาม 
ผลักดันให้รัฐสภาตรากฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องจัดให้มีการท�าประกัน 
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เพื่อคุ้มครองผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถมาตั้งแต่ พ.ศ. 2510 แต่การผลักดันให้
มีการตรากฎหมายดังกล่าวเป็นไปอย่างยากล�าบากเน่ืองจากหลักการที่ก�าหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยังเป็นเร่ืองใหม่และส่งผล 
กระทบต่อประชาชนเป็นจ�านวนมาก จึงท�าให้หลายฝ่ายยังไม่เห็นด้วย อย่างไร
ก็ดี ในสมัยรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุนเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการผลักดัน 
ให้น�าร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู ่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
(ท�าหน้าที่รัฐสภา) จนในที่สุดสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ตราพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ขึ้นเป็นกฎหมายโดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2536 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน แม้พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 จะมีผลใช้บังคับมาเป็นเวลานานเกิน  
20 ปีแล้ว แต่ยังมีเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถจ�านวนมากที่ยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงไม่ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับ 
การจัดให้มีประกันรถยนต์ ท�าให้เมื่อประสบภัยจากรถอาจต้องช�าระค่ารักษา
พยาบาลเอง เน่ืองจากผู้ประสบภัยจากรถที่ไม่จัดให้มีประกันภัยตามพระราช 
บัญญัติคุ ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 นอกจากจะไม่มีสิทธิ 
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยแล้ว ยังไม่สามารถเบิกค่ารักษา
พยาบาลโดยใช้สิทธิของข้าราชการ และไม่สามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล
จากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ได้อีกด้วย
 2. สำระส�ำคัญของพระรำชบัญญัติคุ ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ  
พ.ศ. 2535
 หลักการส�าคัญของพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
พ.ศ. 2535 คือ ก�าหนดให้รถทุกคันต้องจัดให้มีการประกันภัย เพื่อให้ความ
คุ้มครอง หรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพลภาพ หรือ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถเท่าน้ัน ในกรณีที่รถประสบอุบัติเหตุและท�าให้รถ 
ได้รับความเสียหาย การประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย 
จากรถ พ.ศ. 2535 จะไม่คุ้มครอง จึงมีผู้กล่าวว่า ประกันภัยตามพระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 น้ัน “ซ่อมคน ไม่ซ่อมรถ” 
ซึ่งเน้ือหาสาระของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  
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มีรายละเอียด ดังนี้ 
  2.1 ก�ำหนดให้รถที่มีไว้เพื่อใช้ต้องท�ำประกันภัย
   พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
มาตรา 7 ก�าหนดให้ “เจ้าของรถ”1 ซึง่ใช้รถหรือมรีถไว้เพือ่ใช้ต้องจัดให้มีการท�า
ประกันภัยไว้กับบริษัทประกนัภยัเพือ่ประกนัความเสยีหายทีอ่าจกบัผู้ประสบภยั 
จากรถ โดยรถที่ต้องจัดให้มีประกันภัยได้แก่ รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
และรถตามกฎหมาย ว่าด้วยการขนส่งทางบก ซึ่งหมายถึงรถที่ขับเคลื่อน
ด้วยก�าลังเคร่ืองยนต์ หรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานอื่น เช่น  
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถยนต์กระบะ รถสามล้อเคร่ือง รถยนต์โดยสาร 
รถยนต์บรรทุก เป็นต้น

 บทลงโทษกรณีรถไม่มีประกันภัย
 กรณทีีเ่จ้าของรถ ผู้เช่าซือ้รถ หรือผู้ทีน่�ารถเข้ามาในราชอาณาจักรซึง่มี 
หน้าที่ต้องท�าประกันภัยรถฝ่าฝืนไม่จัดให้มีการท�าประกันภัยรถต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหน่ึงหมืน่บาท ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองผู้ประสบภยั 
จากรถ พ.ศ. 2535 นอกจากน้ันผู้น�ารถที่ไม่ได้จัดให้มีประกันภัยออกมาใช้
หรือน�าออกมาขับขี่จะมีความผิดตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 นอกจากน้ัน รถทีไ่ม่จัดให้มกีารประกนัภัยยงัไม่สามารถจดทะเบยีนรถ  
หรือช�าระภาษีรถประจ�าปีได้ ทั้งนี้ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ในประเด็นน้ีท�าให้มีประชาชนจ�านวนมาก
เข้าใจผิดคิดว่า รถที่มิได้ช�าระภาษีรถประจ�าปีจะไม่สามารถจัดท�าประกันภัย 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ ได้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว  
รถที่มิได้ช�าระภาษีรถประจ�าปีสามารถจัดท�าประกันภัยตามพระราชบัญญัติ

1 มำตรำ 4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
 “มำตรำ 4 ในพระราชบญัญตัน้ีิ “เจ้าของรถ” หมายความว่า ผู้ซึง่มกีรรมสทิธิใ์นรถหรือผู้มสีทิธคิรอบครอง
รถตามสัญญาเช่าซื้อ และหมายความรวมถึงผู้น�ารถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวด้วย”
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คุม้ครองผู้ประสบภยัจากรถฯ ได้ เพราะรถทกุคันทีมี่ไว้เพือ่ใช้สามารถท�าประกนัภยั 
ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองผู้ประสบภยัจากรถฯ ได้เสมอ ซึง่ต่างจากการช�าระ
ภาษีรถประจ�าปีจะต้องมีการท�าประกันภัยเสียก่อน
 ข้อสงัเกต ในกรณทีีม่กีารเช่าซือ้รถผู้ทีมี่หน้าทีต้่องจัดให้มีการท�าประกันภยั  
คือ ผู้เช่าซื้อ ไม่ใช่ผู้ให้เช่าซื้อซึ่งเจ้าของรถ เพราะผู้เช่าซื้อเป็นผู้ใช้รถหรือ 
มีรถไว้เพื่อใช้ ส่วนผู้ให้เช่าซื้อแม้เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถ แต่มิได้เป็นผู้ใช้รถ 
หรือมีรถไว้เพื่อใช้
 ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 17167/2555 ผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถถือเป็น 
ผู้หน่ึงที่เป็นเจ้าของรถตามความหมายของมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครอง 
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 นอกจากน้ีผู้มีสิทธิครอบครองรถก็ถือว่าเป็น
เจ้าของรถด้วยซึ่งหาได้จ�ากัดเฉพาะแต่ผู้มีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเช่าซื้อ
เพียงอย่างเดียวไม่ แต่ผู้เป็นเจ้าของรถที่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหาย
ส�าหรับผู้ประสบภัยนั้น ต้องเป็นเจ้าของรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้ หากเป็น
เจ้าของรถแต่ไม่ได้ใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้ ก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา 7  
ที่จะต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายส�าหรับผู้ประสบภัย คดีน้ีจ�าเลย  
ขายรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุให้ พ. ตามสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไขบังคับ
โดยมีข้อสัญญาว่ากรรมสิทธิ์ในรถจะโอนไปยังผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อผ่อนช�าระราคา 
ครบถ้วน และจ�าเลยมอบรถให้ พ. ไปครอบครองเป็นผู้ใช้แล้ว พ. ย่อมเป็น
ผู้มีสิทธิครอบครองรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้ที่ต้องจัดให้มีการประกันความ
เสยีหายส�าหรับผู้ประสบภัย หาใช่จ�าเลยผู้ขายซึง่มิได้ใช้รถหรอืมีรถไว้เพือ่ใช้แต่
อย่างใดไม่ ดังน้ัน จ�าเลยมิใช่ผู้มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหาย
ส�าหรับผู้ประสบภัย จึงไม่ต้องช�าระเงินค่าเสียหายเบื้องต้นแก่กองทุนทดแทน 
ผู้ประสบภัย2

 อย่างไรกดี็ มีรถบางประเภททีไ่ด้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้มกีารท�าประกนั
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้แก่รถยนต์
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  
เช่น รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวดั สขุาภบิาล  
2 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 17167/2555. แหล่งที่มา : http://deka2007.supremecourt.or.th/deka/
web/docdetail.jsp (วันที่ค้นข้อมูล : 1 มีนาคม 2562).
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กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกชื่อย่างอื่นและ
รถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร หรือรถส�าหรับเฉพาะองค์ 
พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท และรถส�าหรับผู้ส�าเร็จราชการแทน
พระองค์รถของส�านักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเคร่ืองหมายตามระเบียบ 
ที่เลขาธิการพระราชวังก�าหนด เป็นต้น
 2.2 ผู้รับประกันภัย
 ผู้ที่มีหน้าที่รับท�าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย 
จากรถ พ.ศ. 2535 คือ บริษัทประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกัน
วินาศภัยที่ ได ้ รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการประกันภัยรถยนต์จาก 
คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  
(พระราชบัญญัติคุ ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 10)  
ซึ่งกฎหมายบังคับให้บริษัทประกันภัยจะต้องรับประกันภัยรถทุกคันโดยไม่มี
ข้อยกเว้น จะปฏิเสธไม่ยอมรับประกันภัยไม่ได้ แม้จะเป็นรถเก่าใหม่เพียงใด
เจ้าของรถจะขบัรถช�านาญหรือไม่ และเจ้าของรถเป็นบคุคลทีม่ปีระวตักิารขบัรถ 
ไม่ดี บริษัทกต้็องรับประกนัภัย บริษัทประกนัภัยจะปฏเิสธไม่รับประกนัภัยไม่ได้  
แต่ทั้งน้ีการรับประกันภัยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนด 
ในกฎกระทรวง ซึ่งกฎกระทรวงจะก�าหนดเกี่ยวกับจ�านวนเงินที่เอาประกัน  
เบีย้ประกนั ก�าหนดเวลาเร่ิมต้นและสิน้สดุของการเอาประกันภัย และ หากบริษทั
ประกันภัยไม่ยอมรับการประกันรถยนต์ตามที่กฎหมายก�าหนดจะมีความผิด 
ตามกฎหมายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 500,000 บาท  
ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
 2.3 บริษัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
 เมื่อ พ.ศ. 2540 มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติ
คุม้ครองผู้ประสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 เพือ่ให้มีการจัดตัง้บริษัทกลางคุม้ครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด ขึ้นท�าให้หน้าที่หลัก 2 ประการ คือ 
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 (1) ให้บริกำรเกี่ยวกับกำรรับค�ำร้องขอและกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน
หรือเงินอื่น ๆ ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535 
ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษัทประกันภัยผู้รับประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 บางบริษัทมีสาขาในส่วนภูมิภาคไม่ครบทุก
จังหวัด ท�าให้ผู้ประสบภัยจากรถอาจต้องเดินทางไปย่ืนค�าขอรับเงินค่าสินไหม
ทดแทนในจังหวงัใกล้เคียงทีมี่สาขาของบริษัทประกนัภยัตัง้อยู ่ท�าให้ผู้ยืน่ค�าร้อง
ขอค่าสินไหมทดแทนไม่ได้รับสะดวกในการติดต่อประสานงาน แต่บริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีสาขาตั้งอยู่ครบทุกจังหวัด ซึ่งสามารถรับค�าร้อง 
ขอค่าสินไหมทดแทนหรือเงินอื่นแทนบริษัทประกันอื่นที่ไม่มีสาขาในจังหวัด 
นั้น ๆ ได้ ท�าให้ผู้ประสบภัยได้รับความสะดวกมากขึ้น 
 (2) ประกอบธุรกิจประกันวินำศภัยเฉพำะกำรประกันภัยรถตำม 
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535 โดยบริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจากรับท�าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เฉพาะรถจักรยานยนต์เท่านั้น ส่วนรถประเภท
อื่น ๆ ต้องไปจัดท�าประกันภัย ณ บริษัทประกันภัยอื่น ๆ ทั้งนี้เนื่องจากการ
ประกันภัยรถจกัรยานยนต์มีความเสี่ยงสูงกว่ารถประเภทอื่น ๆ  จงึมีความเสี่ยง
ในทางธุรกิจค่อนข้างสูง
 2.4 อัตรำเบี้ยประกัน 
 อัตราเบี้ยประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู้สบภัยจากรถ  
พ.ศ. 2535 น้ัน ผู้รับประกันภัยไม่สามารถก�าหนดได้ โดยอัตราเบี้ยประกัน
จะต้องเป็นไปตามค�าสั่งของนายทะเบียน (เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและ 
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) โดยอัตราเบี้ยประกันตามค�าสั่ง 
นายทะเบียนที่ 1/2551 เร่ืองก�าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยส�าหรับประกันภัยรถ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 25353 ซึ่งเป็นอัตราที่ยัง
ไม่รวมภาษี เช่น รถจักรยานยนต์ไม่เกิน 125 ซี.ซี. เบี้ยประกัน 300 บาทต่อปี 
รถยนต์นั่งไม่เกินเจ็ดคน (รถเก๋ง) เบี้ยประกัน 600 บาทต่อปี รถบรรทุกส่วน
บุคคล (รถกระบะ) น�้าหนักไม่เกิน 3 ตัน เบี้ยประกัน 900 บาทต่อปี เป็นต้น 
3 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 (วนัที่ค้นข้อมลู : 2 มนีาคม 2562).
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 2.5 จ�ำนวนเงินที่เอำประกัน 
 จ�านวนเงินทีเ่อาประกนั หมายถงึจ�านวนเงินค่าสนิไหมทดแทนทีบ่ริษทั
ประกันภยัตกลง จะช�าระเม่ือมผู้ีประสบภยัจากรถ โดยค่าสนิไหมทดแทนทีผู้่รับ
ประกันภัยจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
 (1) ค่ำเสียหำยเบื้องต้น
 ค่าเสยีหายเบือ้งต้น หมายถงึ ค่าสนิไหมทดแทนตามจ�านวนทีก่ฎหมาย
ก�าหนด ทีผู้่รับประกนัภัยจ่ายให้แก่ผู้ประสบภยัจากรถ ไม่ว่าผู้ประสบภยัจากรถ 
จะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูก และไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่ โดยตามกฎหมาย
ก�าหนดจ�านวนค่าเสียหายเบื้องต้นเอาไว้ ดังนี้
 1. กรณบีำดเจ็บ จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามทีจ่่ายจริง แต่ไม่เกนิ 30,000 บาท
 2. กรณสีญูเสยีอวยัวะ ได้รับความเสยีหายต่อร่างกายอย่างหน่ึงอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจ�านวน 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�านวน 35,000 บาท   
  อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บาดเจ็บและต่อมาเสียชีวิต หรือกรณี 
บาดเจ็บและต่อมาสูญเสียอวัยวะ หรือกรณีสูญเสียอวัยวะและต่อมาเสียชีวิต  
จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 65,000 บาท4

 (2) ค่ำเสียหำยส่วนที่เกินกว่ำค่ำเสียหำยเบื้องต้น 
 ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น หมายถึง ค่าสินไหม
ทดแทนทีจ่่ายเฉพาะในกรณทีีม่คีูก่รณ ีและรถคนัทีผู้่รับประกนัรับประกนัภัยไว้ 
เป็นฝ่ายผิด โดยจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ เพิ่มเติมจากค่าเสียหายเบื้อง  
4 ข้อ 3 ของกฎกระทรวง ก�าหนดความเสยีหายทีจ่ะให้ได้รับค่าเสยีหายเบือ้งต้น จ�านวนเงินค่าเสยีหายเบือ้งต้น  
การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557.
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ในนามของผู้ท�าละเมิด ตามจ�านวนที่กฎหมายก�าหนด โดยตามค�าสั่งของนาย
ทะเบียนก�าหนดค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นเอาไว้ ดังนี้
 1. กรณีบำดเจ็บ จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง เม่ือรวมกับ 
ค่าเสียหายเบื้องต้นแล้ว ไม่เกิน 80,000 บาท 
 2. กรณีสูญเสียอวัยวะ จ่ายจ�านวนเงินคุ ้มครอง เม่ือรวมกับ 
ค่าเสียหายเบื้องต้นแล้ว จ�านวน 200,000 บาท ถึง 300,000 บาท แล้วแต่กรณี
 3. กรณีเสียชีวิต จะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาท
 อน่ึง กรณผู้ีประสบภัยจากรถเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน  
ให้ผู้รับประภัยจ่ายค่าชดเชยรายวัน เพิ่มเติมจากกรณีดังกล่าวข้างต้นอีก 
วันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน
 อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บาดเจ็บและต่อมาสูญเสียอวัยวะ ให้จ่ายตาม
หลักเกณฑ์ในเรื่องการสูญเสียอวัยวะ คือ 200,000 บาท ถึง 300,000 บาท
แล้วแต่กรณี แต่ในกรณทีีบ่าดเจ็บและต่อมาเสยีชวีติ หรือทัง้สญูเสยีอวัยวะและ 
เสียชีวิตผู้รับประกันภัยจ่าย 300,000 บาทต่อคน5

 2.6 ประกันภัยตำมพระรำชบัญญัติคุ ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ  
พ.ศ. 2535 กับสวัสดิกำรด้ำนสุขภำพอื่น ๆ 
 ระบบสวสัดกิารด้านสขุภาพของไทยทีส่�าคัญมีอยูด้่วยกนั 3 ระบบ คอื 
1. ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (30 บาทรักษาทุกโรค) 2. ระบบประกัน
สังคม และ 3. สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ซึ่งมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า  
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิในการรักษาพยาบาลตามระบบใดระบบหน่ึงดังกล่าวข้างต้น
เป็นผู้ประสบภัยจากรถและมีค่ารักษาพยาบาล ผู้ประสบภัยจะใช้สิทธิเบิกทั้ง 
ค่ารักษาพยาบาลจากระบบสวัสดิการของตนและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2539 ได้หรือไม่ หรือ 
ผู้ประสบภยัจะเลอืกใช้สทิธเิบกิค่ารักษาพยาบาลจากระบบสวัสดกิารของตนอย่างเดยีว 
โดยไม่ใช้สทิธเิรียกร้องค่าสนิไหมทดแทนตามพระราชบญัญตัคุ้ิมครองผู้ระสบภยั 
จากรถ พ.ศ. 2539 ได้หรือไม่ ในประเด็นนี้สามารถแยกพิจารณาได้ ดังนี้
5 ค�าสั่งนายทะเบียน ที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัย 
จากรถและกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ. แหล่งทีม่า : 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
บญัญตัคุ้ิมครองผู้ประสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 เสยีก่อน หากค่ารกัษาพยาบาล
เกินกว่าจะจ�านวนค่าเสียหายเบื้องต้น คือ 30,000 บาท จึงจะสามารถใช้สิทธิ
ตามระบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าได้ และหากรถของผู้ประสบภยัมไิด้จัดให้
มีการท�าประกันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ ผู้ประสบภัย 
จะต้องรับผิดชอบช�าระค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง ภายในวงเงิน 30,000 บาทแรก  
ส่วนที่เกินจาก 30,000 บาท จึงจะสามารถใช้สิทธิจากระบบหลักหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติได้ ทั้งน้ีตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2544 หมวด 4 ว่าด้วยการรับบริการทางการแพทย์  
ซึ่งค่าบริการทางการแพทย์สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มที่ได้รับ 
ความคุ้มครอง และ 2. กลุ่มที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง โดยผู้ประสบภัย
จากรถตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้รับ 
ความคุ้มครอง6 

 กรณทีี ่2 ระบบประกันสงัคม ในกรณทีีผู้่มสีทิธติามระบบประกนัสงัคม
เป็นผู้ประสบภัยจากรถ โดยได้รับบาดเจ็บและมีค่ารักษาพยาบาล ผู้ประสบภัย
จากรถสามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งสองทาง กล่าวคือ สามารถ
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากผู้รับประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ ้มครอง 
ผู้ประสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 และยงัสามารถเบกิค่ารักษาพยาบาลจากกองทนุ
ประกันสังคมได้อีกด้วย ทั้งน้ีตามนัยค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2040/2539 โดย
ศาลฎกีาให้เหตผุลว่า สทิธขิองผู้ประสบภยัจากรถทีจ่ะได้รับเงินทดแทนค่ารักษา
พยาบาลจากผู้รับประกันภัย เป็นสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย 
จากรถ พ.ศ. 2535 ที่บังคับให้เจ้าของรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้ต้องจัด 
ให้มีการประกันความเสียหายส�าหรับผู้ประสบภัยจากรถ โดยการจัดให้มีการ
ประกนัภยั และต้องเสยีเบีย้ประกนัภยั ส่วนสทิธขิองผู้ประสบภัยจากรถทีจ่ะได้ 

6 ธนากร โกมลวานิช, กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี, และศราวุธ อินทราพงษ์. (2557). รายงานการวิจัยปัญหา
เกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ในจังหวัด
พัทลุง, หน้า 23. 
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รับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์จากกองทุนประกันสังคมเป็นสิทธิตาม 
พระราชบญัญตัปิระกันสงัคม พ.ศ. 2533 ซึง่บงัคับให้ลกูจ้างต้องเป็นผู้ประกนัตน 
และส่งเงินเข้ากองทุนสมทบ เมื่อเป็นสิทธิของผู้ประสบภัยจากรถตามกฎหมาย
แต่ละฉบบั โดยผู้ประสบภยัจากรถต้องเสยีเบีย้ประกนัภยัและส่งเงินเข้ากองทนุ
สมทบแล้วแต่กรณีตามที่กฎหมายแต่ละฉบับดังกล่าวก�าหนดไว้ ซึ่งต้องช�าระ 
ทั้ง 2 ทาง และเมื่อพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ไม่มีบทบัญญัติ 
ตัดสิทธิมิให้ผู้ที่ได้รับเงินทดแทนตามกฎหมายอื่นแล้วมารับเงินจากกองทุน
ประกันสังคมอีก ผู้ประสบภัยจากรถแม้จะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากผู้รับ
ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ แล้วก็ยังมีสิทธิ 
ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคมอีกทางหนึ่งด้วย7

 กรณีที่ 3 สวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร ในกรณีที่ผู ้มีสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเป็นผู้ประสบภัยจากรถได้รับบาดเจ็บ และ 
มค่ีารักษาพยาบาล จะต้องใช้สทิธเิบกิจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลจากพระราชบญัญตัิ 
คุม้ครองผู้ประสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 เสยีก่อน หากค่ารักษาพยาบาลเกนิกว่าจะ
จ�านวนค่าเสยีหายเบือ้งต้น คือ 30,000 บาท จึงจะสามารถใช้สทิธสิวสัดกิารรักษา
พยาบาลข้าราชการได้ และหากรถของผู้ประสบภัยมิได้จัดให้มีการท�าประกัน
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ ผู้ประสบภัยจากรถจะต้อง 
รับผิดชอบช�าระค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง ภายในวงเงิน 30,000 บาทแรก 
ทัง้น้ี ตามพระราชกฤษฎกีาเงินสวสัดกิารเกีย่วกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553  
มาตรา 11 ก�าหนดว่า ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิข้าราชการท�าสัญญาประกันภัยซึ่งให้
ความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล ให้ผู้ใช้สทิธข้ิาราชการเบกิค่ารักษาพยาบาล
จากบริษัทประกันภัยก่อน หากสิทธิที่จะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามสัญญา
ประกันภัยต�า่กว่าค่ารักษาพยาบาลในคราวน้ัน ผู้ใช้สทิธข้ิาราชการจึงจะมสีทิธไิด้
รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิข้าราชการได้8    

7 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 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 (วนัที่ค้นข้อมลู : 2 มนีาคม 2562).
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 2.7 อำยุควำมในกำรเรียกค่ำสินไหมทดแทนจำกผู้รับประกันภัย
 อายุความในการเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยอาจแยก
พิจารณาออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
 กรณทีี ่1 อำยุควำมในกำรเรียกค่ำเสยีหำยเบือ้งต้น ค่ำเสยีหำยเบือ้งต้น
ถอืเป็นส่วนหน่ึงของเงินค่าสนิไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 25 วรรคสอง  
โดยพระราชบญัญตัคิุม้ครองผู้ประสบภยัจากรถฯ ก�าหนดอายคุวามในการเรียกว่า 
เสียหายเบื้องต้นเอาไว้โดยเฉพาะโดยต้องร้องขอภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้นตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถฯ
 กรณีที่ 2 อำยุควำมในกำรเรียกค่ำเสียหำยส่วนที่เกินกว่ำค่ำเสียหำย
เบื้องต้น ต้องฟ้องคดีภายใน 2 ปีนับแต่วันวินาศภัย ตามมาตรา 882 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 2.8 กำรร้องขอรับค่ำเสียหำยเบื้องต้นจำกกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
 (1) เหตุแห่งการร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทน 
ผู้ประสบภัย เป็นไปตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 ดังนี้
  - รถที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่ได้จัดให้มีการกันภัย และ 
เจ้าของรถไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่ายค่าเสียหาย 
เบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจ�านวน
  - รถที่ก่อให้เกิดความเสียหาย มิได้อยู่ในความครอบครองของ
เจ้าของรถในขณะทีเ่กดิเหตเุพราะ ถกูยกัยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลกัทรัพย์ รีดเอาทรัพย์  
ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ และได้มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
  - รถทีก่่อให้เกดิความเสยีหาย ไม่มผู้ีแสดงตนเป็นเจ้าของรถและ
มิได้จัดให้มีการประกันความเสียหาย
  - รถที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ผู้ขับหลบหนีไปหรือไม่อาจทราบ
ได้ว่าความเสียหายเกิดจากรถคันใด
  - บริษัทผู้รับประกันภยัไม่จ่ายค่าเสยีหายเบือ้งต้น ให้แก่ผู้ประสบภยั 
หรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจ�านวน
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  - รถทีก่่อให้เกดิความเสยีหายเป็นทีไ่ด้รับยกเว้นต้องต้องจัดให้มี
การประกันภัย ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 เช่น รถของส�านักพระราชวัง  รถของส่วนราชการ เป็นต้น
 2.9 ระยะเวลำในกำรจ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้นของผู้รับประกันภัย หรือ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจำกรถ
 ผู้รับประกันภัย หรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถต้องจ่าย 
ค่าเสยีหายเบือ้งต้นแก่ผู้ร้องขอภายใน 7 วนันับแต่วนัทีไ่ด้รับค�าร้องขอ โดยไม่ต้องรอ
การพสิจูน์ความรับผิด และต้องจ่ายค่าเสยีหายเบือ้งต้นเป็นเงินสด หรือเป็นเชค็ 
ทีม่ไิด้ลงวนัทีล่่วงหน้า หากผู้รับประกนัภยัไม่จ่ายเงินค่าเสยีหายเบือ้งต้นภายใน 
7 วัน นับแต่วันที่ได้รับค�าร้องขอ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาท  
- 50,000 บาท ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย 
จากรถ พ.ศ. 2535
 2.10 กองทนุทดแทนผู้ประสบภัยจำกรถเรียกเงินคนืจำกเจ้ำของรถหรือ
ผู้รับประกันภัย 
 ในกรณทีีเ่จ้าของรถหรือบริษัทผู้รับประกันภัยไม่จ่ายค่าเสยีหายเบือ้งต้น 
แก่ผู้ประสบภยัหรือจ่ายค่าเสยีหายเบือ้งต้นไม่ครบจ�านวน เมือ่ส�านักงานกองทนุ
ทดแทนผู้ประสบภัยจากรถได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว 
นายทะเบียนมีอ�านาจเรียกเงินตามจ�านวนที่ได้จ่ายไปคืนจากเจ้าของรถ หรือ
บริษัทผู้รับประกันภัย และให้เรียกเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบของจ�านวน 
ค่าเสียหายเบื้องต้นที่จ่ายจากกองทุนส่งเข้าสมทบกองทุน ตามมาตรา 26 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 26  
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
 2.11 นำยทะเบียนยึดรถที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำย 
 ในกรณีที่รถที่ก่อให้เกิดความเสียหายมิได้จัดให้มีการประกันภัย 
และเจ้าของรถไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ หรือจ่าย 
ค่าเสยีหายเบือ้งต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจ�านวน หรือในกรณทีีร่ถทีก่่อให้เกดิ
ความเสียหายไม่มีผู้แสดงตนว่าเป็นเจ้าของรถและเป็นรถที่ไม่ได้จัดให้มีการ
ประกันภัย นายทะเบียนมีอ�านาจยึดที่ก่อให้เกิดความเสียหายไว้ได้ จนกว่า

วารสารวิชาการนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม 2561 - มิถุนายน 2562

52



เจ้าของรถจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจนครบจ�านวน หรือ 
จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถภายใน 7 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับค�าสั่งจากนายทะเบียน และหากมีการยึดรถน้ันตามกฎหมาย
อื่นอยู่ก่อนแล้ว ให้ส�านักงานก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
มีสิทธิขอเข้าเฉลี่ยทรัพย์นั้นหากมีการขายทอดตลาด ตามมาตรา 28 พระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
 เมื่อนายทะเบียนยึดรถที่ก่อให้เกิดความเสียแล้ว หากเจ้าของรถที่ก่อ
ให้เกดิความเสยีหายไม่จ่ายเงินค่าเสยีหายเบือ้งต้นคืนให้แก่กองทนุภายในเจ็ดวนั 
นับแต่วันที่ได้รับค�าสั่งจากนายทะเบียน หรือกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของรถ 
ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และนายทะเบียนได้ประกาศหาตัวเจ้าของรถ โดย
ปิดประกาศไว้ ณ ที่ท�าการของนายทะเบียนซึ่งได้ยึดรถที่ก่อให้เกิดความ 
เสียหายไว้ และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่จ�าหน่ายในท้องถิ่นที่เกิดเหตุ 
อย่างน้อย 2 วัน ติดต่อกัน แต่เจ้าของรถไม่ปรากฏตัวต่อนายทะเบียน  
ซึ่งได้ยึดรถน้ันไว้ภายในสามสิบวันนับแต่วันแรกที่ประกาศในหนังสือพิมพ์  
ตามมาตรา 29 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
 วิธกีารยดึรถและการขายทอดตลาดรถให้ปฏบิตัติามประมวลกฎหมาย
วิธพีจิารณาความแพ่งโดยอนุโลม  เงินทีไ่ด้จากการขายทอดตลาดรถ ให้หกัเป็น
ค่าใช้จ่ายในการยดึและการขายทอดตลาด และจ่ายเป็นค่าเสยีหายเบือ้งตนให้แก่
ผู้ประสบภยัหรือจ่ายคนืให้แก่กองทนุแล้วแต่กรณ ีถ้ามเีงินเหลอืเท่าใดให้คืนแก่ 
เจ้าของรถ ในกรณีที่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถที่ก่อให้เกิดความเสียหาย  
ให้ส�านักงานก�ากบัและส่งเสริมการประกอบธรุกจิการประกนัภยัเกบ็รักษาเงินน้ันไว้  
และถ้าเจ้าของรถไม่เรียกเงินน้ันคืน ภายใน 5 ปีนับจากวันที่ขายทอดตลาด 
ให้เงินน้ันตกเป็นของกองทนุทดแทนผู้ประสบภยัจากรถตามมาตรา 30 พระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
 2.12 กำรโอนรถที่มีกำรประกันภัย ในกรณีที่รถซึ่งเจ้าของรถได้เอา
ประกันภัยไว้โอนไปยังบุคคลอื่น โดยผลของกฎหมายว่าด้วยมรดก หรือโดย
บทบัญญัติของกฎหมายแห่งกฎหมายอื่นให้ผู้ได้มาซึ่งรถที่มีประกันภัยมีฐานะ
เสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ัน และผู้รับประกันภัย 
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ต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์
ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่ มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535
 2.13 กำรบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทประกันภัยหรือ 
เจ้าของรถผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามกฎหมายน้ี 
ก่อนครบก�าหนดความคุ้มครองไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้รับประกันภัยจะต้องแจ้ง 
การบอกเลิกน้ันให้นายทะเบียนทราบ ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

 บทสรุป
 พระราชบญัญตัคิุม้ครองผู้ประสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมาย 
ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผู้ประสบภยัจากรถอย่างมาก แต่อย่างไรกดี็ ผู้ประสบภยัจากรถ 
จะมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ อย่างบริบูรณ์  
กต่็อเม่ือมกีารจัดท�าประกนัรถตามพระราชบญัญตัคุ้ิมครองผู้ประสบภยัจากรถฯ 
เสยีก่อน เพราะหากไม่จัดให้มกีารท�าประกนัภยั จะท�าให้เกดิผลเสยีต่อผู้ประสบภยั 
จากรถกล่าวคอื อาจจะต้องรับผิดชอบในการช�าระค่ารักษาเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
ผู้ที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ดังนั้น ผู้ที่ใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้ควรต้องให้ความส�าคัญและดูแล
ให้มีการจัดท�าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ  
อยู่เสมอ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างแน่นอนและทันท่วงที

วารสารวิชาการนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม 2561 - มิถุนายน 2562

54



เอกส�รอ้�งอิง
วิทยำนิพนธ์และงำนวิจัย
ธนากร โกมลวานิช, กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี, และศราวุธ อินทราพงษ์. (2557).  
 รายงานการวจัิยปัญหาเกีย่วกบัการจ่ายค่าเสยีหายเบือ้งต้นตามพระราช 
 บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ในจังหวัดพัทลุง.
เววัญ วิชิตะกุล. (2545). การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและปัจจัยที่มีอิทธิพล 
 ต่อการท�าประกันภัยรถยนต์น่ังส่วนบุคคลภาคสมัครใจในเขต 
 กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต,  
 สาขาเศรษฐศาสตร์ธรุกจิ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
- ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำ
ค�าพพิากษาศาลฎีกาที ่2040/2539. แหล่งทีม่า : http://deka.supremecourt. 
 or.th/search (วันที่ค้นข้อมูล : 2 มีนาคม 2562)
ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 17167/2555. แหล่งที่มา : http://deka2007. 
 supremecourt.or.th/deka/web/docdetail.jsp (วนัทีค้่นข้อมูล :  
 1 มีนาคม 2562).
- ค�ำสั่งนำยทะเบียน
ค�าสั่งนายทะเบียน ที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย 
 คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการ 
 คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ. แหล่งที่มา : http://www.oic.or.th/ 
 sites/default/files/khamsangnaaythaebiiyn_15_2559_ 
 ephimkhwaamkhumkhrng.pdf (วนัทีค้่นข้อมลู : 2 มีนาคม 2562) 
- รำชกิจจำนุเบกษำ
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 (วนัทีค้่นข้อมลู : 2 มีนาคม 2562). 
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 (วันที่ค้นข้อมูล : 2 มีนาคม 2562).

วารสารวิชาการนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม 2561 - มิถุนายน 2562

55





เจ้าพนักงานคุมประพฤติในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาสำาหรับเด็กและเยาวชน ในรัฐอินเดียนา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

Probation Officer in Juvenile Justice in Indiana the 
United States of America

ปพนธีร์  ธีระพนัธ์*

บทคัดย่อ
 เจ้าพนักงานคุมประพฤติเป็นหน่ึงในกลไกส�าคัญในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาส�าหรับเด็กและเยาวชนในหลายประเทศ ในรัฐอินเดียนา 
เจ้าพนักงานคมุประพฤตทิ�าหน้าทีต่ามทีป่ระมวลกฎหมายอนิเดยีนา ลกัษณะ 31  
ก�าหนดไว้หลายประการ หน้าที่ต่าง ๆ น้ีมีทั้งส่วนที่คล้ายกับเจ้าพนักงาน
คุมประพฤติในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส�าหรับเด็กและเยาชน 
ในประเทศไทย ในบทความน้ี ผู้เขียนตั้งใจน�าประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ 
เจ ้าพนักงานคุมประพฤติในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส�าหรับเด็ก
และเยาวชนรัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกามาอธิบายและวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบกับเจ้าพนักงานคุมประพฤติในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ส�าหรับเด็กและเยาชนของประเทศไทย ซึ่งท้ายที่สุดผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
ความแตกต่างทีพ่บ เช่น การก�าหนดหน้าทีใ่นการสอดส่องการสอบสวน จะน�ามาซึง่ 
การศกึษาวจัิยและพฒันากลไกทางกฎหมายอนัเกีย่วกบัเจ้าพนักงานคมุประพฤติ
ในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาส�าหรับเดก็และเยาวชนของประเทศไทยต่อไป

ค�ำส�ำคัญ : เจ้าพนักงานคุมประพฤติ, รัฐอินเดียนา, กระบวนการยุติธรรม 
ทางอาญาส�าหรับเด็กและเยาวชน
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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�
 รัฐอินเดียนาเป็นหน่ึงใน 50 รัฐ ที่รวมตัวเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งตั้งอยู่ในตอนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐอินเดียนามีขนาดพื้นที่ใหญ่
เป็นล�าดับที่ 38 และมีประชากร 6,633,053 คน มากเป็นล�าดับที่ 17 ของ
ประเทศ1 รัฐอินเดียนามีเมืองหลวงชื่ออินเดียนาโพลิส (Indianapolis) และ
มีอาณาเขตติดรัฐมิชิแกน รัฐโอไฮโอ รัฐเคนทักกี และรัฐอิลลินอยส์
 รัฐอินเดียนาให้ความส�าคัญกับคดีอาญาที่เด็กผู้ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอายุ
ต�่ากว่า 18 ปี หรือบุคคลที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 20 ปี และได้ถูกกล่าวหาว่า
กระท�าความผิดก่อนมีอายุครบ 18 ปีไว้อย่างมาก2 โดยเฉพาะในการรวบรวม
พยานหลักฐานหรือการสอบสวนในระหว่างที่มีการควบคุมตัวเด็ก3 และการท�า
หน้าที่ของเจ้าพนักงานคุมประพฤติ
 กฎหมายซึ่งเป ็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเจ ้าพนักงานคุมประพฤต ิ
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส�าหรับเด็กและเยาวชนในรัฐอินเดียนา 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ถูกก�าหนดอยู่ในลักษณะ 31 บทที่ 31 หมวดที่ 5 
แห่งประมวลกฎหมายอินเดียนา (Indiana Code Title 31 Article 31 
Chapter 5) 
 ในบทความน้ีผู้เขียนจะได้อธิบายเก่ียวกับเจ้าพนักงานคุมประพฤต ิ
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส�าหรับเด็กและเยาวชนในรัฐอินเดียนา 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมุ ่งช้ีให้เห็นถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับอ�านาจหน้าที ่
โดยเน้นการวิเคราะห์และเปรียบเทียบตามกฎหมายของรัฐอินเดียนา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และตามกฎหมายของประเทศไทยตามล�าดับดังนี้

1 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 ง31-9-2-13
3 ปพนธร์ี ธรีะพนัธ์. (2561). ข้อสงัเกตบางประการเกีย่วกบัอ�านาจศาลเยาวชนและการด�าเนินการในขัน้ตอน
ก่อนการพจิารณาในคดอีาญาของรัฐอนิเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา. วารสารวชิาการนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลยั
ทักษิณ, 6 (8) : 23-38.
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ประเภทของเจ้ำพนักงำนคุมประพฤติในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำส�ำหรับ
เด็กและเยำวชนในรัฐอินเดียนำ
 ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส�าหรับเด็กและเยาวชนของ 
รัฐอินเดียนา เจ้าพนักงานคุมประพฤติแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ 
คือ หัวหน้าเจ้าพนักงานคุมประพฤติ (Chief Probation Officer) และ 
เจ้าพนักงานคุมประพฤติทั่วไป (Probation Officer) โดยเจ้าพนักงาน 
คุมประพฤติทั้ง 2 ประเภทนี้มีที่มาและมีอ�านาจหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาส�าหรับเด็กและเยาวชนที่แตกต่างกันออกไป

ที่มำของเจ้ำพนักงำนคุมประพฤติ
 ในการด�าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส�าหรับเด็กและเยาวชน 
ประมวลกฎหมายอินเดียนาก�าหนดบังคับให้ศาลเยาวชนอินเดียนา (Indiana 
Juvenile Court) มหีน้าทีต้่องแต่งตัง้หวัหน้าเจ้าพนักงานคมุประพฤตขิึน้หน่ึงคน  
ในขณะที่กฎหมายดังกล่าวให้อ�านาจศาลในการใช้ดุลยพินิจในการแต่งตั้ง 
เจ้าพนักงานคุมประพฤติทั่วไปซึ่งอาจมีมากกว่าหน่ึงคนขึ้นด้วย นอกจากน้ี
กฎหมายยังได้เปิดโอกาสให้ศาลแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของศาลเพื่อช่วยเหลือ
หน่วยงานคุมประพฤติได้อีกด้วย4

ค่ำตอบแทนของเจ้ำพนักงำนคุมประพฤติ
 ค่าตอบแทนของเจ้าพนักงานคุมประพฤติจะถูกก�าหนดโดยหน่วย 
งบประมาณของเคาน์ตี้ (County Fiscal Body) โดยผู้จ่ายเงินค่าตอบแทน
จะเป็นของเคาน์ตี้ นอกจากน้ีเจ้าพนักงานคุมประพฤติจะได้รับการใช้เงินคืน 
ในค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้เสียไปในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่5

4 Indiana Code Title 31. Family Law and Juvenile Law § 31-31-5-1
5 Indiana Code Title 31. Family Law and Juvenile Law § 31-31-5-2
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หน้ำที่ของหัวหน้ำเจ้ำพนักงำนคุมประพฤติและเจ้ำพนักงำนคุมประพฤติทั่วไป
 หัวหน้าเจ้าพนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่จัดการงานของหน่วยงาน
คุมประพฤติ ในขณะที่เจ้าพนักงานคุมประพฤติทั่วไปมีหน้าที่ในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาส�าหรับเด็กและเยาวชน ดังนี้6

 1) หน้าที่ในการสอดส่องการสอบสวนและจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ 
รวมทั้งความเห็นตามที่ศาลเยาวชนก�าหนด นอกจากน้ียังต้องเก็บรักษาข้อมูล 
ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรของการสอบสวน รายงานและความเหน็ทีเ่กีย่วข้องอกีด้วย
 2) หน้าที่รับและด�าเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนและการกล่าวหา 
ที่เป็นประเด็นส�าคัญตามที่กฎหมายเก่ียวกับเยาวชนก�าหนด นอกจากน้ียังม ี
หน้าที่ในการด�าเนินการสอบสวนเบื้องต้น (Preliminary Inquiry) และ
สอบสวน (Investigation) อีกด้วย 
 3) หน้าที่ในการด�าเนินการฟื ้นฟูซึ่งไม่เป็นทางการ (Informal  
Adjustment) โดยการฟื้นฟูอย่างไม่เป็นทางการนี้จะถูกก�าหนดเป็นโปรแกรม
โดยศาล ในโปรแกรมดังกล่าวผู้กระท�าความผิดจะถูกแยกออกจากสิ่งที่เป็น
สาเหตุของการกระท�าความผิดและถูกด�าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายใต้
ระยะเวลาทีก่�าหนด ตวัอย่างของกจิกรรมในโปรแกรม ได้แก่ การท�างานบริการ
สาธารณะ (Community Service) หรือการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งใน
โปรแกรมดังกล่าวเจ้าพนักงานคุมประพฤตจิะคอยตรวจสอบการปฏบิตัติามค�าสัง่ 
ของศาล และหากผู้กระท�าความผิดได้ปฏิบัติตามโปรแกรมจนเสร็จสิ้นแล้ว 
กระบวนการในทางศาลก็ไม่จ�าเป็นต้องด�าเนินการอีกต่อไป7

 4) จัดเตรียมและส่งรายงานลกัษณะนิสยัของผู้กระท�าผิด (Predisposition  
Report) ซึ่งจะต้องด�าเนินการรับฟังภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับเยาวชนไปเก็บไว้
เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลพื้นฐาน โดยในรายงานดังกล่าวนั้นจะมีข้อมูลทั้งการคุม
ประพฤตผู้ิกระท�าความผิดทีเ่ป็นเดก็และเยาวชน ผู้ใหญ่ จ�านวนคด ีฐานความผิด 
ต่าง ๆ ที่มีการใช้การคุมประพฤติ8

6 Indiana Code Title 31. Family Law and Juvenile Law § 31-31-5-3 and § 31-31-5-4
7 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-v1-
summary.pdf
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 5) หน้าทีส่อดส่องตรวจตราและช่วยเหลอืด้วยวธิกีารทีเ่หมาะสมต่อเด็ก 
ซึ่งอยู่ในระหว่างการคุมประพฤติหรือเด็กที่อยู่ในความดูแลของเจ้าพนักงาน 
คุมประพฤติตามที่ศาลมีค�าสั่งหรือตามที่กฎหมายก�าหนด
 6) หน้าที่เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับงานคุมประพฤติ 
 7) หน้าทีด่�าเนินการอืน่ ๆ  ซึง่กฎหมายเก่ียวกบัเยาวชนหรือศาลก�าหนด

ข้อพจิำรณำส�ำคัญเกีย่วกับเจ้ำพนักงำนคมุประพฤตใินกระบวนกำรยตุธิรรมทำง
อำญำส�ำหรับเดก็และเยำวชนในรัฐอนิเดียนำ ประเทศสหรัฐอเมริกำเปรียบเทยีบ
กับประเทศไทย
 ตามประมวลกฎหมายอินเดียนา เจ ้ าพนักงานคุมประพฤต ิ
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส�าหรับเด็กและเยาวชนมีหน้าที่หลักหลาย
ประการ หน้าที่หลักที่เป็นข้อพิจารณาแรกและมีความส�าคัญอันจะช่วยให้
วัตถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส�าหรับเด็กและเยาวชนมีผล
ส�าเร็จได้ คือ การค้นหา จัดเตรียมและส่งรายงานลักษณะนิสัยของผู้กระท�าผิด 
การท�าหน้าที่ดังกล่าวจะช่วยให้ศาลเยาวชนทราบเกี่ยวกับประวัติและลักษณะ
เฉพาะของตวัผู้กระท�าผิด ซึง่ในท้ายทีส่ดุจะช่วยให้ศาลเลอืกใช้เคร่ืองมือในการ
ปรับเปลีย่น แก้ไข ฟ้ืนฟพูฤตกิรรมทีฝ่่าฝืนต่อกฎหมายของเดก็ได้อย่างเหมาะสม9  
หน้าที่ในการด�าเนินการสอบสวนเบื้องต้นของเจ้าพนักงานคุมประพฤต ิ
ในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาส�าหรับเด็กและเยาวชนในรัฐอนิเดยีนาดังกล่าว
มคีวามคล้ายคลงึกบัหน้าทีข่องพนักงานคมุประพฤตภิายใต้พระราชบญัญตัศิาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  
ทีก่�าหนดให้พนักงานคุมประพฤตมีิหน้าทีส่บืเสาะข้อเทจ็จริงเกีย่วกับอาย ุประวตัิ 
ความประพฤต ิสตปัิญญา การศึกษาอบรม สภาพร่างกาย สภาพจิต นิสยั อาชพี 
และฐานะของเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท�าความผิดและของบิดา มารดา  
ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
ทั้งปวงเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนน้ัน รวมทั้งสาเหตุแห่งการกระท�าความผิด10  
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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โดยข้อเท็จจริงที่ได้จากการสืบเสาะน้ันจะช่วยให้ศาลทราบสาเหตุที่แท้จริงที่เด็ก
หรือเยาวชนกระท�าความผิด ทัง้ยังจะช่วยให้ศาลเลอืกใช้การลงโทษหรือใช้วธิกีาร
ที่เหมาะสมกับตัวเด็กหรือเยาวชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วย11 ดังนั้น 
ข้อพิจารณาในข้อน้ีจึงมีสาระส�าคัญในลักษณะเดียวกัน โดยกฎหมายประสงค์
ที่จะให้เจ้าพนกังานคุมประพฤติได้คน้หาข้อมูลที่ส�าคัญซึ่งไม่ใช่ประเด็นของการ
ฝ่าฝืนกฎหมายโดยตรงในคดี 
 อย่างไรก็ดี ประมวลกฎหมายอินเดียนายังได้ก�าหนดต่อไปอีกว่าให ้
เจ้าพนักงานคุมประพฤติในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส�าหรับเด็กและ
เยาวชนมีหน้าทีใ่นการสอดส่องการสอบสวนและจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ  รวมทัง้ 
ความเห็นตามที่ศาลเยาวชนก�าหนด นอกจากน้ียังต้องเก็บรักษาข้อมูลที่เป็น 
ลายลักษณ์อักษรของการสอบสวน รายงานและความเห็นด้วย อ�านาจหน้าที ่
ดงักล่าวค่อนข้างมีความแตกต่างกบัอ�านาจหน้าทีข่องพนักงานคุมประพฤตใินชัน้ 
สอบสวนของประเทศไทย โดยในชั้นสอบสวนในคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชน 
ถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิด อ�านาจหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์
ความผิดจะเป็นของพนักงานสอบสวน ซึง่การท�าหน้าทีส่อดส่องการสอบสวนน้ัน
มิได้ถูกก�าหนดเป็นของพนักงานคุมประพฤติแต่อย่างใด ดังน้ัน อ�านาจหน้าที ่
ดงักล่าวพงึต้องพจิารณาให้ถีถ้่วนว่าจะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อตวัเดก็และเยาวชน
อันเป็นประธาน (Subject) ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส�าหรับเด็กและ
เยาวชนหรือไม่ในลกัษณะทีว่่าพนักงานคุมประพฤตจิะเป็นหน่ึงในองค์กรซึง่ช่วย
ตรวจสอบและถ่วงดุลในการท�าหน้าที่ของพนักงานสอบสวนหรือจะเป็นการเพิ่ม
ภาระให้กับพนักงานคุมประพฤติของประเทศไทยซึ่งมีอยู่อย่างจ�ากัด 
 ผู้เขียนพึงตั้งข้อสังเกตในประเด็นน้ีไว้ว่า หน้าที่ในการสอดส่อง 
การสอบสวนน้ีหากน�ามาใช้กบัประเทศไทย จะท�าให้การสอบสวนมปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้นหรือไม่นั้น คงต้องศึกษาวิจัยตามหลักวิชาการอย่างละเอียดต่อไป
 ข้อพจิารณาประการทีส่อง หน้าทีรั่บและด�าเนินการเกีย่วกบัการร้องเรียน 
และการกล่าวหาที่เป็นประเด็นส�าคัญตามที่กฎหมายเกี่ยวกับเยาวชนก�าหนด 
หน้าที่ดังกล่าวไม่ได้ถูกก�าหนดไว้ในกฎหมายของประเทศไทยซึ่งให้อ�านาจ
พนักงานคุมประพฤติในการด�าเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนและการกล่าวหา 
11 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 316/2496
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ที่เป็นประเด็นส�าคัญตามที่กฎหมายก�าหนด รวมทั้งยังไม่มีอ�านาจในการด�าเนิน
การสอบสวนเบือ้งต้นและสอบสวนอกีด้วย โดยหน้าทีน้ี่ในประเทศไทยจะตกเป็น 
ของพนักงานสอบสวนเป็นหลัก
 ข้อพจิารณาประการทีส่าม หน้าทีส่อดส่องตรวจตราและช่วยเหลอืด้วย
วธิกีารทีเ่หมาะสมต่อเด็กซึง่อยูใ่นระหว่างการคมุประพฤตหิรือเดก็ทีอ่ยูใ่นความ
ดูแลของเจ้าพนักงานคุมประพฤติตามที่ศาลมีค�าสั่งหรือตามที่กฎหมายก�าหนด 
หน้าที่ประการดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ 
ในประเทศไทย โดยหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติในประเทศไทยน้ัน 
ถกูก�าหนดไว้ในพระราชบญัญัตคิมุประพฤต ิพ.ศ. 2559 ซึง่กฎหมายก�าหนดไว้ 
ในมาตรา 14(2) ดังน้ี “ให้พนักงานคุมประพฤติมีอ�านาจหน้าที่ตามพระราช
บัญญัตินี้และกฎหมายอื่น และโดยเฉพาะให้มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 (2) สอดส่อง ติดตาม สอบถาม แนะน�า ช่วยเหลือ ตักเตือน หรือ
ด�าเนินการ ใด ๆ  เพือ่ให้ผู้ถกูคมุความประพฤตปิฏบิตัติามเง่ือนไขและสามารถ
แก้ไขปรับปรุงตนเองได้ เพือ่ประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรมและแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท�าผิด”12 
 หน้าที่ดังกล่าวถือเป็นหน้าที่หลักของเจ้าพนักงานคุมประพฤติของ
ทั้งสองประเทศ เพราะการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายของเด็กและ
เยาวชนตามค�าสั่งของศาลน้ันอาจส�าเร็จได้ยาก หากปราศจากการสอดส่อง
ติดตามของเจ้าพนักงานคุมประพฤติ นอกจากน้ีกฎหมายทั้งสองประเทศยังได ้
ก�าหนดในลักษณะที่สอดคล้องกันในกรณีที่การปฏิบัติตามค�าสั่งของศาล 
เกิดปัญหา เจ้าพนักงานคุมประพฤติจะต้องช่วยเหลือเด็กหรือเยาวชนผู้นั้นด้วย 
ทัง้น้ี เน่ืองจากว่าเจ้าพนักงานคมุประพฤตน้ัินจะเป็นผู้มคีวามช�านาญและเป็นผู้มี 
ประสบการณ์ในการด�าเนินการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายอยู่แล้ว  
ซึ่งในกรณีที่ เด็กหรือเยาวชนมีป ัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ หน้าที่ในการ 
เข้าช่วยเหลอืโดยเจ้าพนักงานคมุประพฤตจึิงเป็นหน่ึงในกลไกทีมี่ความส�าคญัต่อ
กระบวนการแก้ไขฟื้นฟูเป็นอย่างยิ่ง

12 มาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559
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 อย่างไรกต็าม ผู้เขยีนมข้ีอสงัเกตประการหน่ึงในการท�าหน้าทีส่อดส่อง  
ติดตาม สอบถาม แนะน�า ช่วยเหลือ คือ ตามกฎหมายของประเทศไทย 
พนักงานคุมประพฤติของประเทศไทยยังมีอ�านาจในการตักเตือนในกรณีที่อาจ
มีการฝ่าฝืนข้อก�าหนดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุมประพฤติได้อีกด้วย
 ข้อพิจารณาประการสุดท้าย ในส่วนของค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่าย
ของเจ้าพนักงานคุมประพฤติในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส�าหรับเด็กและ
เยาวชนในรัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ถูกก�าหนดโดยองค์กรปกครอง
ท้องถ่ินที่เรียกว่า “เคาน์ตี้” ในขณะที่ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนของพนักงาน
คมุประพฤตใินประเทศไทยจะได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
ของรัฐ แม้ว่าค่าตอบแทนหรือเงินเดือนของเจ้าพนักงานคุมประพฤติจะมาจาก
ภาษีของประชาชนโดยการเก็บของรัฐเช่นเดียวกัน แต่การก�าหนดให้เคาน์ตี ้
เป็นหน่วยงานผู้จ่ายเงินค่าตอบแทนน้ันเป็นการสะท้อนถึงหลักการกระจาย 
อ�านาจ (Decentralization) ด้านการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังจะเพิ่ม 
ความผูกพันในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบอีกด้วย การก�าหนดวิธีการทางด้าน 
งบประมาณเช่นน้ีจะท�าให้ทั้งฝ่ายพนักงานคุมประพฤติและชุมชนต่างฝ่าย 
ต่างได้รับประโยชน์ทางอ้อมไปด้วยในตัว
 ข้อพจิารณาส�าคัญข้างต้นทีผู้่เขยีนวเิคราะห์และเปรียบเทยีบน้ันเป็นแค่
ส่วนหน่ึงของอ�านาจหน้าทีท่ีเ่จ้าพนักงานคมุประพฤตขิองทัง้สองประเทศมเีท่าน้ัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้กฎหมายของประเทศไทย พนักงานคุมประพฤติยังมี
อ�านาจหน้าที่เพิ่มเติมอีกหลายประการ เช่น หน้าที่ในการให้ค�าแนะน�าแก่บิดา 
มารดา ผู้ปกครอง หรือบคุคลซึง่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูด้่วยในเร่ืองการเลีย้งดู  
อบรม และสั่งสอนเด็กหรือเยาวชน13 หน้าที่ในการประมวลและรายงาน 
ข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัผู้เยาว์ในคดีครอบครัวทีผู้่เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสยี14  

หน้าที่ในการให้การสงเคราะห์เพื่อให้บุคคลที่ได้รับการสงเคราะห์สามารถ 
ช่วยเหลือตนเองและด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามสมควร15 หน้าที่ในการใช้
13 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
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อปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์หรืออปุกรณ์อืน่ใดในการตดิตามตวัผู้ถกูคุมความประพฤติ 
ตามเง่ือนไขทีศ่าลหรือเจ้าพนักงานผู้มอี�านาจสัง่16 หรือหน้าทีใ่นการเรียกผู้ถกูคุม
ความประพฤตหิรือผู้ได้รับการสงเคราะห์เข้ารับการอบรมความรู้และทกัษะต่าง ๆ  
เพือ่ประโยชน์ในการแก้ไขฟ้ืนฟแูละป้องกนัการกระท�าความผิดซ�า้ โดยอาจเชญิ
บคุคลในครอบครัวของบคุคลดงักล่าวเข้าร่วมการอบรมด้วยกไ็ด้17 ซึง่หน้าทีต่่าง ๆ   
เหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางด้านกฎหมายที่มีต ่อขอบเขต 
ความรับผิดชอบซึ่งขยายวงกว้างไปในคดีประเภทต่าง ๆ ทั้งคดีอาญาและ 
คดีครอบครัว

 บทสรุป
 ในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาส�าหรับเดก็และเยาวชน เจ้าพนักงาน
คมุประพฤตเิป็นหน่ึงในกลไกทีมี่ความส�าคัญในการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤตกิรรมทีฝ่่าฝืน
กฎหมายของเด็กและเยาวชน หน้าที่หลักของเจ้าพนักงานคุมประพฤติที่ทั้งสอง
ประเทศมเีหมือนกัน คือ หน้าทีใ่นการค้นหาข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัตวัผู้กระท�าความผิด 
ในด้านต่าง ๆ  หน้าทีดั่งกล่าวเป็นหน่ึงในกลไกตัง้ต้นเพือ่แก้ไขฟ้ืนฟ ูโดยข้อเทจ็จริง 
ดงักล่าวจะชีใ้ห้เหน็ถงึสาเหตขุองการกระท�าความผิด ทัง้ยงัจะท�าให้ศาลเลอืกใช้
มาตรการทีเ่หมาะสมเพือ่ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมดังกล่าวได้ถกูต้องอกีด้วย หน้าที่
ที่เหมือนกันประการถัดมา คือ หน้าที่ในการสอดส่งดูแลเด็กและเยาวชนผู้ถูก
ศาลสั่งให้มีการคุมประพฤติ ซึ่งหน้าที่น้ีมีความส�าคัญต่อการแก้ไขพฤติกรรม
เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความแตกต่างระหว่างอ�านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน 
คมุประพฤตใินสองประเทศกย็งัคงมใีห้เหน็ได้เช่น หน้าทีข่องพนักงานคมุประพฤติ
ในคดีครอบครัว และหน้าที่ให้การสงเคราะห์ รวมถึงการด�าเนินการอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งการก�าหนดอ�านาจหน้าที่เช่นน้ี ผู้เขียนเห็นว่ากฎหมายของ
ประเทศไทยได้ขยายขอบเขตของอ�านาจของพนักงานคุมประพฤตอิาจท�าให้หน้าที่
ของเจ้าพนักงานคมุประพฤตมิมีากขึน้ แต่ในทางกลบักนัจะท�าให้การแก้ไขฟ้ืนฟู
และการส่งเสริมให้เด็กหรือเยาวชนกลบัเข้าใช้ชวีติในสงัคมปกตเิป็นไปได้ดียิง่ขึน้

16 มาตรา 14 (7) แห่งพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559
17 มาตรา 14 (8) แห่งพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559
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พระราชอำานาจของพระมหากษัตริย์ภายใต้
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2560

สิทธิกร  ศกัด์ิแสง

บทคัดย่อ
 พระราชอ�านาจของพระมหากษตัริย์ในการปกครองระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2560 พบว่ามีสาระส�าคัญอยู่ 3 ประการ คือ ประการที่ 1  
พระมหากษัตริย์มีพระราชอ�านาจเท่าที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายถวายให้แก่
พระองค์ ในกรณทีีเ่ป็นทีส่งสยัว่าเป็นพระราชอ�านาจของพระมหากษตัริย์หรือไม่
ต้องถือว่าไม่ใช่พระราชอ�านาจประการที ่2 พระมหากษัตริย์ทรงอยูใ่นฐานะทีเ่ป็น
ที่เคารพสักการะ ผู้ใดละเมิดไม่ได้ หมายความว่าผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้อง
พระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ  มิได้ และประการที ่3 พระมหากษตัริย์จะทรงริเร่ิม
ใช้พระราชอ�านาจทีรั่ฐธรรมนูญหรือกฎหมายใด ๆ  กต็ามถวายแด่พระองค์ด้วย
พระองค์เองมิได้ พระมหากษัตริย์จะทรงริเร่ิมใช้พระราชอ�านาจที่รัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายอื่น ๆ ถวายแด่พระองค์ได้ก็แต่โดยค�าแนะน�าและยินยอมของ
องค์กรอื่น เช่น ทรงใช้พระราชอ�านาจนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภา ทรงใช้ 
พระราชอ�านาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรี และทรงใช้พระราชอ�านาจตุลาการ
ผ่านทางศาล โดยมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการดังน้ันองค์กรใดที่ถวาย 
ค�าแนะน�าและยนิยอมให้พระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอ�านาจทีรั่ฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายอื่นถวายแด่พระองค์ องค์กรน้ันต้องรับผิดชอบในทางการเมืองหรือ
ในทางกฎหมายแทนพระมหากษัตริย์ แต่อย่างไรก็ตามยังมีพระราชอ�านาจหนึ่ง
ที่ถือเป็นข้อยกเว้นที่ไม่ต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการแทน คือ พระราช
อ�านาจในการยบัยัง้ร่างกฎหมายพระราชอ�านาจการแต่งตัง้ข้าราชการในพระองค์
และการให้พ้นต�าแหน่ง
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ค�ำส�ำคัญ : พระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย์ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข, บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ, 
พระราชอ�านาจตามอัธยาศัย

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.  
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 บทนำ�
 นายปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนธรรม) ได้อธิบายถึง ผู้ที่เป็น
ประมขุของอ�านาจบริหารว่าเป็นบคุคลชนิดใด ถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดิน (กษัตริย์) 
กเ็รียกว่า “ราชาธปิไตย” (Monarchy) ถ้าเป็นเป็นบคุคลอืน่ไม่ใช้พระเจ้าแผ่นดนิ  
(กษัตริย์) (King) เรียกว่า “ประชาธิปไตย”1 (Democracy) จากค�าอธิบาย 
ของปรีดี พนมยงค์ ท�าให้ทราบถึงรูปแบบการปกครองของรัฐมีประมุข  
อยู ่2 รูปแบบ คือ2 ราชอาณาจักร (Kingdom) กบั สาธารณรัฐ (Republic) 
ซึ่งในบทความน้ีผู้เขียนจะศึกษาวิเคราะห์ถึงการปกครองที่มีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุขเท่าน้ัน และการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
พบว่าในปัจจุบนัจะมกีารปกครองอยู ่2 ระบอบ คอื ระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย์ 
กับ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ภายใต้รัฐธรรมนูญ ดังนี้3

 1. ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy) คือ 
ระบอบที่มีการปกครองโดยพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นประมุขของรัฐและ
พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�านาจเป็นล้นพ้น กล่าวคือ ไม่ตกอยู่ภายใต้
ข้อจ�ากดัใด ๆ  ในทางกฎหมาย พระมหากษัตริย์ทรงอยูเ่หนือกฎหมายทัง้หลาย
ทั้งปวง ซึ่งพระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย์จึงเป็นล้นพ้นมีพระราชอ�านาจ 
ในทกุทางไม่มข้ีอจ�ากดั หากแต่จะมข้ีอจ�ากดักเ็ป็นเพราะพระมหากษตัริย์ทรงจ�ากดั 

1 วรเจตน์ ภาคีรัตน์ “กำรปฏิวัติสยำม 2475 (ชั่วครำว) ? พระรำชอ�ำนำจของพระมหำกษัตริย์และอ�ำนำจ
ตุลำกำรหลังเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง” วารสารฟ้าเดียวกัน ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ตุลาคม - ธันวาคม 2553 
หน้า 70
2 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ “ทฤษฎีหลักกฎหมำยมหำชน” ค�าบรรยายในชั้นปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภาคการศึกษา 1/2540 (อัดส�าเนา) และโปรดดูรายละเอียด  
ในสิทธิกร ศักดิ์แสง “หลักกฎหมายมหาชน” กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์นิติธรรม, 2554
3 สิทธิกร ศักด์ิแสง “กฎหมำยรัฐธรรมนูญและสถำบันทำงกำรเมือง” นนทบุรี : ภีมปร้ินติ้งเฮ้าส์  
แอน ดีไซน์, 2551 หน้า 178-182
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พระราชอ�านาจของพระองค์เองที่เรยีกว่า “ทศพิธราชธรรม”4 ซึ่งถอืเปน็ข้อจ�ากดั 
ในทางศีลธรรมพระมหากษัตริย์ที่ดีจะทรงไว้ซึ่ง ทศพิธราชธรรม แต่ถ้า 
พระมหากษัตริย์จะท�าการขดัต่อทศพธิราชธรรมกไ็ม่ได้หมายความว่าการกระท�า
ของพระมหากษัตริย์เป็นโมฆะแต่อย่างไรกต็าม ในระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย์
ที่สมบูรณ์แบบในอดีตนั้นไม่มีอีกแล้ว แต่ยังคงมีระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
ในลกัษณะทีเ่รียกว่า “ระบอบปรมติาญาสทิธริาชย์”5 (Limited Monarchy) ซึง่ใน 
ระบอบการปกครองแบบน้ีกษัตริย์ทรงมีพระราชอ�านาจในการบริหารราชการ 
แผ่นดินทุกประการ เว้นแต่ที่ต้องถูกจ�ากัดโดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เช่น  
การบญัญตักิฎหมายเป็นอ�านาจของรัฐสภา การก�าหนดงบประมาณแผ่นดนิต้องให้ 

4 เมื่อพิจารณาศึกษาถึง “หลักกำรปกครองแบบทศพิธรำชธรรม” คือ “จริยวัตร 10 ประกำร” ที่พระเจ้า
แผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรมประจ�าพระองค์หรือเป็นคุณธรรมประจ�าตนของผู้ปกครองบ้านเมืองให้มี 
ความเป็นไปโดยชอบธรรมและยังประโยชน์ให้เกิดแก่ประชาชนจนเกิดความชื่นชมยินดี “หลักทศพิธ 
รำชธรรม” ประกอบด้วยหลักดังต่อไปนี้
 1. ทาน หมายถึง การแจกวัตถุสิ่งของ การให้วิชาความรู้เพื่อเกื้อกูลผู้อื่นและการให้ประการอื่น ๆ  
เช่นก�าลังกาย ก�าลังความคิดตลอดจนค�าแนะน�า
 2. ศีล หมายถึง การควบคุมพฤติทางกาย วาจาและใจให้เป็นปกติ
 3. ปริจจาจะ หมายถึง การเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม
 4. อาธชวะ หมายถึง ความซื่อตรง
 5. มัทธวะ หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน  
 6. ตยะ หมายถึง ความเพียรพยายาม ในหน้าที่การงานจนกว่าจะส�าเร็จโดยไม่ลดละ
 7. อักโกธะ หมายถึง ความไม่แสดงการเกรี้ยวกราดโกรธแค้นต่อใคร ๆ 
 8. อวิหิงสา หมายถึง ความไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เกิดทุกข์เดือดร้อน
 9. ขันติ หมายถึง ความอดทนต่อความยากล�าบาก
 10. อวิโรธะนะ หมายถึง ความไม่ประพฤติผิดไปจากท�านองคลองธรรม
หลักทั้ง 10 ประการ อาจสรุปให้เป็น 5 ประการ ได้ดังนี้คือ
 1. การให้เสยีสละ (ทานและปริจจาจะ) 2. ความซือ่สตัย์สจุริต (ศีลและอาธชนะ) 3. ความมไีมตรีจิต  
(มัทธวะและอักโกธะ) 4. ความอดทน ความเพียร (ตยะและขันติ) 5. ความถูกต้องและยุติธรรม (อวิหิงสา
และอวิโรธนะ)
 (อ้างใน ดร.พระมหาถนัด อตถฺจารี เลขาธกิารสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรฐัอเมริกา ประธานอ�านวยการ 
วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. แสดงธรรม เร่ือง “ทศพิธรำชธรรม คือ ธรรมส�ำหรับพระรำชำที่ดี” วันที่  
5 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ อุโบสถพระพุทธมงคลวิมลดีซี สหรัฐอเมริกา อ้างใน http://t-dhamma.org/ 
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 4 สิงหาคม 2560)
5 บวรศักดิ์  อุวรรณโณ “พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวกับกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี 
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมขุ” ใน “กำรปำฐกถำพเิศษเน่ืองในโอกำสพระรำชพธิมีหำมงคล เฉลมิพระชนม 
พรรษำ 7 รอบ 5 ธนัวำคม 2554 เรือ่ง “พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่วักบัรัฐธรรมนูญ” กรุงเทพฯ : ส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ, 2555 หน้า 32
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รัฐสภาเห็นชอบก่อน การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นอ�านาจของผู้พิพากษาคดี 
ตามบทกฎหมาย แต่อ�านาจบริหารน้ันเป็นพระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย์
โดยแท้ คือ ทรงแต่งตั้งและถอดถอนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ซึ่งคณะ
รัฐมนตรีรับผิดชอบต่อพระมหากษัตริย์ เป็นต้น รัฐที่มีพระมหากษัตริย์ 
เป็นประมุขทั้งในการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในลักษณะน้ีมี 
ชื่อเรียกเป็นทางการ ดังนี้ 
  1) ทวีปอัฟริกา คือ ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ (Kingdom of 
Swaziland) เป็นรัฐเล็ก ๆ อยู่ใกล้กับอัฟริกาใต้
  2) ทวปียโุรป คอื นครรัฐวาตกินั (StatodellaCitta del Vaticano)
  3) ทวปีเอเชยี ได้แก่ ราชอาณาจักรฮชัไมจอร์แดน (Hashermite 
Kingdom of Jordan) ราชอาณาจักรซาอดุอิารเบยี (Kingdom of Saudi 
Arabia) รัฐสุลต่านโอมาน (Sultanate of Oman) รัฐการ์ตา (State of 
Qatar) รัฐบรูไนดารุสซาลาม (State of Brunei Darussalam) 
 2. การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) เป็นระบอบ 
การปกครองซึ่งพระมหากษัตริย์จะทรงมีพระราชอ�านาจเพียงเท่าที่รัฐธรรมนูญ
และกฎหมายถวายแด่พระองค์เท่านั้น ในกรณีที่ไม่มีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ถวายพระราชอ�านาจด้านใดให้พระมหากษัตริย์ ก็หมายความว่า พระมหากษตัริย์ 
ไม่มีพระราชอ�านาจในประการน้ัน6 รัฐที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้
รัฐธรรมนูญ มีชื่อเรียกเป็นทางการ ดังนี้7

  1) ในทวีปอเมริกาเหนือ คือ บีไลซ์ (Belize) ซึ่งเป็นรัฐเล็ก ๆ 
อยู่ติดกับเม็กซิโกและกัวเตมาลา
  2) ทวีปอัฟริกา ได้แก่ ราชอาณาจักรมอร็อคโค (Kingdom of 
Morocco) ราชอาณาจักรเลโซโท (Kingdom of Lesotho) เป็นรัฐเล็ก ๆ 
ที่อยู่ใกล้กับอัฟริกาใต้
6 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ “ทฤษฎีหลักกฎหมำยมหำชน” ค�าบรรยายในชั้นปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภาคการศึกษา 1/2540 (อัดส�าเนา) และโปรดดูรายละเอียด  
ในสิทธิกร ศักดิ์แสง “หลักกฎหมำยมหำชน” กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์นิติธรรม, 2554
7 สิทธิกร ศักดิ์แสง อ้ำงแล้วเชิงอรรถที่ 3 หน้า 180-181
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 3) ทวปีออสเตรเลยีและโอเชยีเนีย คอื 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) 
ราชอาณาจักรเบลเยีย่ม (Kingdom of Belgium) ราชอาณาจักรลกัแซมเบอร์ก  
(Grand Duchy of Luxembourg) ราชรัฐโมนาโค (Principality  
of Monaco) ราชรัฐลิกเตนสไตน์ (Principality of Ligtenstine)  
ราชรัฐอนัดอรา (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) 
ราชอาณาจกัรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) มาเลย์เซีย (Malaysia) 
และ ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)
 แต่อย่างไรก็ตาม ชื่อประมุขของรัฐและชื่อเรียกของรัฐน้ันจะมีการ 
เรียกชื่อประมุขของรัฐอย่างเป็นทางการที่แตกต่างกัน ดังนี้8

  (1) ถ้าประมุขของรัฐเป็น “พระมหำกษัตริย์หรือรำชินี” เราเรียกรัฐ
น้ันว่า “รำชอำณำจักร” (Kingdom) ถ้าประมขุของรัฐเป็น “เจ้ำชำย” (Prince) 
หรือ “ดยุ๊ค” (Duchy) เราเรียกรัฐนั้นว่า “Grand Duchy” หรือ “รำชรัฐ” 
เราเรียกรัฐนั้นว่า “Principality”
  (2) มีรัฐที่มีชื่อเรียกประมุของรัฐแตกต่างกัน ดังนี้
   (ก) รัฐที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เช่น คูเวต บาร์เรนห์ 
การ์ตา หรือบรูไน ไม่ใช้ค�าว่า “ราชอาณาจักร” (Kingdom) ประกอบชือ่ กลบัใช้ 
ค�าว่า “รัฐ” (State) ซึง่เป็นค�ากลาง ๆ  ประกอบชือ่ ซึง่รัฐเหล่าน้ีจะเป็นรัฐเลก็ ๆ   
ทั้งสิ้น

8 สิทธิกร ศักดิ์แสง อ้ำงแล้วเชิงอรรถที่ 3 หน้า 181
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   (ข) รัฐที่ใช้ค�าว่า “รัฐสุลต่ำน” (Sultannate) ประกอบชื่อ
ไม่ใช่ค�าว่า “รำชอำณำจักร” (Kingdom) หรือ “รัฐ” (State) น้ันเป็นการบอก
ให้ทราบถึงผู้ปกครองของรัฐเป็นสุลต่าน
   (ค) ญีปุ่น่กบัมาเลย์เซยีไม่ใช้ค�าว่า “รำชอำณำจักร” (Kingdom)  
หรือค�าใด ๆ เลยประกอบชื่อประเทศใด ๆ ทั้งสิ้น

 หลักทั่วไปเกี่ยวกับกำรใช้พระรำชอ�ำนำจในกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุขภำยใต้รัฐธรรมนูญ
 เม่ือพจิารณาศกึษาถงึ “กำรปกครองระบอบประชำธปิไตยอนัมีพระมหำกษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขภำยใต้รัฐธรรมนูญ” ของประเทศไทยได้มีนักวิชาการ เช่น 
ศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า ค�าว่า “ประชำธิปไตย” 
(Democracy) ของไทยในปัจจุบันกลับมีความหมายไปอีกอย่างหน่ึงไม่ได้
ตรงกับความเข้าใจ “ประชำธิปไตย” ของ ปรีดี พนมยงค์ ในขณะนั้น เพราะ 
ค�าอธบิาย “รำชำธปิไตย” (Monarchy) อ�านาจจ�ากดั อ�านาจของพระมหากษตัริย์ 
หมายความว่า ถ้าไม่มีการจ�ากัดอ�านาจพระมหากษัตริย์ไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว  
พระมหากษัตริย์กจ็ะมอี�านาจทกุประการ ถ้ามีการจ�ากดัอ�านาจของพระมหากษตัริย์ 
ไว้ในรัฐธรรมนูญ พระองค์ก็มีอ�านาจนั้น ถ้าไม่จ�ากัดไว้ที่เหลือ คือ มีอ�านาจ9 
เม่ือพิจารณาศึกษาถึง “ประเทศที่มีกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
มีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข” มีอยู่ 3 กลุ่ม ดังนี้
 กลุ ่มที่ 1 มีประเทศอังกฤษเป็นแม่แบบของประชาธิปไตยที่ม ี
พระมหากษตัริย์เป็นประมุข ซึง่จะมีหลกัตัง้แต่ประเทศเข้าสูร่ะบอบประชาธปิไตย 
ว่า พระมหากษตัริย์หรือพระราชนีินาถ จะไม่ทรงมีพระราชด�าริทางการเมืองใด ๆ   
ทั้งสิ้น แต่จะทรงท�าตามค�าแนะน�าของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี ที่จะ 
รับผิดชอบต่อสภาสามัญซึง่เป็นสภาผู้แทนราษฎร และสภากรั็บผิดต่อประชาชน 
ดงัน้ัน จึงถือว่า “พระมหำกษัตริย์ไม่ทรงกระท�ำผิด” (The King can do no 
wrong) ทีไ่ม่ทรงท�าผิด เพราะพระองค์ทรงท�าตามค�าแนะน�าของนายกรัฐมนตรี

9 วรเจตน์ ภาคีรัตน์ “การปฏิวัติสยาม 2475 (ชั่วคราว) ? พระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย์และอ�านาจ
ตุลาการหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง” วารสารฟ้าเดียวกัน ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ตุลาคม - ธันวาคม 2553 
หน้า 70
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และคณะรัฐมนตรีในฐานะผู้ลงนามรับสนองบรมราชโองการและผู้ถวายค�าแนะน�า 
เกิดความผิดทางการเมือง ทางกฎหมายขึ้น คนถวายค�าแนะน�าต้องรับผิดชอบ
และถือเป็นธรรมเนียมว่า “พระองค์ทรงมีพระราชอ�านาจส�าคัญ 3 ประการ คือ 
 1) พระราชอ�านาจที่จะให้ค�าแนะน�า 
 2) พระราชอ�านาจที่จะสนับสนุนและให้ก�าลังใจ 
 3) พระราชอ�านาจที่จะทรงลงเตือน”
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มกษัตริย์ในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย เช่น ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ประเทศสวีเดน ประเทศนอร์เวย์ ประเทศเดนมาร์ก ก็ใช้
ธรรมเนียมเดยีวกับประเทศองักฤษ แต่วางพระองค์ต่างจากประเทศองักฤษ คอื 
เป็นสถาบันที่ท�าตัวเหมือนประชาชน คือ ทรงวางพระองค์กล้ชิดกับประชาชน
 กลุ่มที่ 3 กลุ่มกษัตริย์ที่มีลักษณะอยู่ระหว่างกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2  
พระมหากษัตริย ์ไทยทรงมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากกว ่าสถาบัน 
พระมหากษัตริย์กลุ่มที่ 2 แต่ทรงใช้พระราชอ�านาจตามรัฐธรรมนูญอย่าง 
ครบถ้วน เหมือนกษัตริย์ กลุ่มที่ 1

 กำรใช้พระรำชอ�ำนำจของพระมหำกษัตริย์ไทยภำยใต้บทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560
 เมือ่พจิารณาศึกษาถงึกรณปีระเทศไทย จะพบว่า พระมหากษตัริย์ไทย 
อยู ่ในกลุ ่มที่ 3 คือ กลุ ่มกษัตริย์ที่มีลักษณะอยู ่ระหว่างกลุ ่มที่ 1 และ 
กลุ่มที่ 2 พระมหากษัตริย์ทรงมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าสถาบัน 
พระมหากษัตริย์กลุ่มที่ 2 ทรงใช้พระราชอ�านาจตามรัฐธรรมนูญอย่างครบถ้วน  
เหมือนกษัตริย์ กลุ ่มที่ 1 ดังน้ันในบทความน้ีผู ้ เขียนจะวิเคราะห์ถึง 
การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตริย์หรือการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศไทย ดังที่ปรากฏตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จะพบว่าการใช้พระราชอ�านาจของ 
พระมหากษัตรยิ์ จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงหรือเหมือนกัน แต่จะมีความแตกต่าง
ในทางปฏิบัติของการใช้พระราชอ�านาจของแต่ละพระองค์ประกอบด้วย 2 ส่วน 
คือ ส่วนที่ 1 การใช้พระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย์ไม่เป็นตามอัธยาศัย 
ส่วนที่ 2 การใช้พระราชอ�านาจของพระองค์โดยเฉพาะ ดังนี้
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 1.1 กำรใช้พระรำชอ�ำนำจของพระมหำกษัตริย์ไม่เป็นตำมอัธยำศัย
   การใช้พระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอ�านาจ
ผ่านทางรัฐสภา (ฝ่ายนิติบัญญัติ) หรือของคณะรัฐมนตรี (ฝ่ายบริหาร) หรือ
ผ่านทางศาล10 ก�าหนดไว้ดังนี้
   1.1.1 ทรงใช้พระรำชอ�ำนำจด้ำนนิติบัญญัติผ่ำนทำงรัฐสภำ
   ทรงใช้พระราชอ�านาจด้านนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภา ดังนี้
    1. ทรงแต่งตั้งประธาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ประธาน รองประธานวุฒิสภา จากสมาชิกแห่งสถาบันนั้น ๆ ตามมติของสภา11

    2. ทรงแต่งตั้งผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร12

    3. ทรงเรียกประชมุรัฐสภา ทรงเปิดและทรงปิดประชมุ13

   1.1.2 ทรงใช้พระรำชอ�ำนำจบริหำรผ่ำนทำงคณะรัฐมนตรี
   ทรงใช้พระราชอ�านาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรี ดังนี้
    1. พระราชอ�านาจยบุสภาผู้แทนราษฎรให้มีการเลอืกตัง้ใหม่14

    2. พระราชอ�านาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี15

    3. พระราชอ�านาจในการแต่งตัง้หรือถอดถอนรัฐมนตรี16

    4. พระราชอ�านาจในการตราพระราชก�าหนด17

    5. พระราชอ�านาจในการตราพระราชกฤษฎีกา18 ซึ่งมี
อยู่ 2 ลักษณะ คือ 
     1) พระราชกฤษฎีกาที่ ออกโดยอาศัยอ� านาจ
รัฐธรรมนูญ เช่น พระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ เป็นต้น
     2) พระราชกฤษฎกีาทีอ่อกโดยอาศัยอ�านาจกฎหมาย
ระดับกฎหมายบัญญัติ
10 ดูมาตรา 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
11 มาตรา 116 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
12 มาตรา 106 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
13 มาตรา 122 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
14 มาตรา 103 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
15 มาตรา 158 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
16 มาตรา 117 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
17 มาตรา 172-174 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
18 มาตรา 175 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
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    6. พระราชอ�านาจในการประกาศใช ้และยกเลิก 
กฎอัยการตามลักษณะและวิธีการที่กฎหมายก�าหนด19

    7. พระราชอ�านาจในการประกาศสงครามโดยการเสนอแนะ
ของคณะรัฐมนตรีและต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา20

    8. พระราชอ�านาจในการท�าหนังสือสัญญาสันติภาพ 
สัญญาสงบศึกและสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ21

    9. พระราชอ�านาจในการแต่งตัง้และถอดถอนข้าราชการ
ทั้งฝ่ายทหาร และฝ่ายพลเรือนต�าแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดีและเทียบเท่า22

    10. การใช้พระราชอ�านาจในการรับฎีการ้องทุกข์จาก
ราษฎร ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ
     1) ฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเป็นพระราชอ�านาจ
ของพระมหากษัตริย์ในการออกพระราชกฤษฎีกา23 และตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
     2) ฎีการ ้องทุกข ์ขอความเป็นธรรม ซึ่งได้แก่  
ร้องทุกข์ขอพระราชทานเงิน ร้องทุกข์เรื่องการแบ่งมรดกไม่เป็นธรรม ร้องทุกข์
ถูกข้าราชการรังแก ร้องทุกข์เร่ืองรักษาพยาบาล ร้องทุกข์เร่ืองที่ดินท�ากินและ 
ที่อยู่อาศัย เป็นต้น
   1.1.3 ทรงใช้พระรำชอ�ำนำจผ่ำนทำงตุลำกำร
   ทรงใช้พระราชอ�านาจผ่านทางตุลาการหรือศาล24 ดังนี้
    1. ทรงใช้พระราชอ�านาจผ่านทางศาลรัฐธรรมนูญ 
ในการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ25

    2. ทรงใช้พระราชอ�านาจผ่านทางศาลยุติธรรมในการ
พิพากษาคดีทั้งปวงที่ไม่อยู่ในเขตอ�านาจศาลอื่น26

19 มาตรา 176 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
20 มาตรา 177 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
21 มาตรา 178 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
22 มาตรา 180 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
23 มาตรา 191 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
24 มาตรา 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
25 มาตรา 210 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
26 มาตรา 194 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
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    3. ทรงใช้พระราชอ�านาจผ่านทางศาลปกครองในการ
พพิากษาคดพีพิาทระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกนั หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่
ของรัฐกับเอกชนที่ใช้อ�านาจทางปกครอง27

    4. ทรงใช้พระราชอ�านาจผ่านทางศาลทหารในการ
พิพากษาคดีวินัยทหาร28

   1.1.4 ทรงใช้พระรำชอ�ำนำจแต่งตัง้บคุคลในองค์กรอสิระตำม
รัฐธรรมนูญทีใ่ช้อ�ำนำจ กึง่บริหำร กึง่นิตบิญัญตัแิละก่ึงตลุำกำรผ่ำนทำงวฒุสิภำ
   ทรงใช้อ�านาจแต่งตั้งบุคคลในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ที่ใช้อ�านาจ กึ่งบริหาร กึ่งนิติบัญญัติและกึ่งตุลาการผ่านทางวุฒิสภา ดังนี้
    1. ทรงใช้พระราชอ�านาจแต่งตัง้คณะกรรมการการเลอืกตัง้
ท�าหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม29

    2. ทรงใช้พระราชอ�านาจแต่งตัง้ผู้ตรวจการแผ่นดนิท�าหน้าที ่
ตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานของรัฐ30

    3. ทรงใช้พระราชอ�านาจแต่งตัง้คณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ31 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินท�าหน้าที่
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตประพฤติมิชอบ กระท�าขัดต่อกฎหมาย32

    4. ทรงใช้พระราชอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติท�าหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐมีให้ละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์33

 1.2 กำรใช้พระรำชอ�ำนำจของพระมหำกษัตริย์เป็นไปตำมอัธยำศัย
   การใช้พระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย์ตามล�าพังพระองค์เอง 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จะแยกพิจารณา
การออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การใช้พระราชอ�านาจของพระองค์เองเป็นไปตาม

27 มาตรา 197 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
28 มาตรา 199 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
29 มาตรา 122 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
30 มาตรา 228 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
31 มาตรา 232 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
32 มาตรา 238 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
33 มาตรา 264 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
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ล�าพังพระราชอัธยาศัยกับการใช้พระราชอ�านาจของพระองค์เองแต่มิได้เป็นไป
ตามล�าพังพระราชตามอัธยาศัย ดังนี้34

   1.2.1 กำรใช้พระรำชอ�ำนำจของพระองค์เองเป็นไปตำมล�ำพงั
พระรำชอัธยำศัย
   การใช้พระราชอ�านาจของพระองค์เองเป็นไปตามพระราช
อัธยาศัย มีดังต่อไปนี้
    1. พระราชอ�านาจในการเลือก แต่งตั้ง ถอดถอน
องคมนตรี35 อันเป็นมรดกตกทอดมาจากในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงตั้งสภา 
ที่ปรึกษาราชการแผ่นดินเป็น “The Privy Council”แบบของอังกฤษ เป็น
องค์กรทีใ่กล้ชดิกับพระมหากษัตริย์ ท�าหน้าทีถ่วายความเหน็ต่อพระมหากษัตริย์
ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่ทรงปรึกษาและหน้าที่อื่น ๆ
    2. พระราชอ�านาจตราพระราชกฤษฎีตามอัธยาศัยของ
พระองค์แต่งตั้งและการให้ข้าราชการข้าราชการในพระองค์พ้นจากต�าแหน่ง36

    3. พระราชอ�านาจในการแต่งตัง้ผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดนิ 
ในกรณทีีไ่ม่ประทบัอยูใ่นราชอาณาจักรหรือทรงประชวร ทรงผนวช ให้ประธาน
รัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ37

    4. พระราชอ�านาจในการแก้ไขเพิม่เตมิกฎมณเฑียรบาล
ว่าด้วยการสบืราชสนัตตวิงศ์ พ.ศ. 2467 โดยให้คณะองคมนตรีจัดท�าร่างกฎมณเฑยีรบาล 
แก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลเดิมตามพระราชด�าริ น�าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย 
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วแจ้งไปยังประธานรัฐสภาเพื่อให้ 
น�าแจ้ง รัฐสภาทราบ ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป38

34 ชัชพล ไชยพร “พระราชอ�านาจและแนวคิดทางกฎหมายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 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
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    5. พระราชอ�านาจในการแต่งตัง้พระรัชทายาท ซึง่เป็นไป 
ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสบืราชสนัตตวิงศ์ พ.ศ. 2467 แล้วแจ้งรัฐสภาทราบ39

    6. พระราชอ�านาจในการถอดถอนฐานันดรศักดิ์และ
เรียกคืนเครื่องราชอิสรยาภรณ์40

 1.2.2 กำรใช้พระรำชอ�ำนำจของพระองค์เองมิได้เป็นไปตำมพระรำช
อัธยำศัยเพียงล�ำพัง
 เมื่อพิจารณาศึกษา “กำรใช้พระรำชอ�ำนำจยับยั้งร่ำงกฎหมำยของ 
พระมหำกษัตริย์ในฐำนะประมุขของรัฐ” ของประเทศไทยการใช้พระราชอ�านาจ
ของพระมหากษัตริย์ในอนัทีจ่ะยบัยัง้ (veto) ร่างกฎหมายทีผ่่านความเหน็ชอบ 
ของรัฐสภาแล้ว ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
จะเป็นไปในลกัษณะทีมี่บทบญัญตัรัิฐธรรมนูญก�าหนดไว้โดยตรงในรัฐธรรมนูญ
ให้อ�านาจประมุขของรัฐในการยับยั้งร่างกฎหมาย กล่าวคือ ก�าหนดให้ประมุข
ของรัฐเป็นองค์กรที่ใช้อ�านาจประกาศใช้กฎหมายโดยให้อ�านาจที่จะยับย้ัง 
ไม่ประกาศใช้ร่างกฎหมายดังกล่าวขึน้บงัคับใช้ได้ตามวถิทีางรัฐธรรมนูญกล่าวคอื  
เม่ือรัฐสภา มีมติให้ความเห็นชอบในร่างกฎหมาย 41 ฉบับใดฉบับหน่ึงแล้ว 
ประธานรัฐสภาจะต้องส่งร่างกฎหมายน้ันให้แก่นายกรัฐมนตรีเพื่อให้นายก
รัฐมนตรีน�าขึน้ทลูเกล้าฯ ถวายให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศ
ใช้เป็นกฎหมายและเม่ือนายกรัฐมนตรีน�าร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของ
รัฐสภาขึน้ทลูเกล้าฯ ถวายพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชวนิิจฉัยได้ 2 กรณ ีดังน้ี
 กรณีที่ 1 ทรงเห็นชอบซึ่งมีอยู่ 3 ขั้นตอนด้วยกัน ดังนี้42

 1) นายกรัฐมนตรีน�าร่างกฎหมายฉบับนั้นขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ภายใน 
20 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างกฎหมาย43

 2) พระมหากษัตริย์ทรงพระปรมาภิไธย
 3) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

39 มาตรา 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
40 มาตรา 9 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
41 ร่างกฎหมายในที่น้ีหมายถึง (1) ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติม (2) ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ (3) ร่างพระราชบัญญัติ
42 ภายใต้ มาตรา 81 ประกอบมาตรา 145 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
43 มาตรา 145 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
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 กรณทีี ่2 ทรงไม่เหน็ชอบด้วยในร่างกฎหมายฉบบัน้ัน มีอยู ่2 ประเดน็ 
คือ 
 ประเด็นที่ 1 ทรงไม่เห็นชอบด้วยในร่างกฎหมายฉบับน้ัน และ
พระราชทานคนืมายงัรัฐสภาภายใน 90 วนั นับตัง้แต่วนัทีน่ายกรัฐมนตรีทลูเกล้าฯ 
ถวาย44 อันถือว่าทรงยับยั้ง45 (veto) โดยชัดแจ้ง
 ประเด็นที่ 2 ทรงไม่เห็นชอบด้วยในร่างกฎหมายฉบับน้ัน คือ 
พระมหากษัตริย์ไม่ทรงผ่านพระราชทานร่างกฎหมายที่นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าฯ 
และปล่อยให้ล่วงพ้น 90 วนั ซึง่เม่ือเวลา 90 วนัล่วงพ้นไปกถ็อืว่าพระมหากษตัริย์ 
ทรง ยับยั้ง (veto) ร่างกฎหมายนั้นโดยปริยาย 
 ในกรณีที่ 2 น้ี เมื่อทรงไม่เห็นชอบด้วยในร่างกฎหมายฉบับน้ัน
พระราชทานคนืมารัฐสภาทัง้ทัง้ 2 ประเดน็ รัฐสภามีทางแนวทางอยู ่2 แนวทาง 
ดังนี้
  แนวทางที่ 1 ปล่อยให้ร่างกฎหมายฉบับนั้นตกไป
  แนวทางที่ 2 พิจารณายืนยันด้วยเสียง 2 ใน 3 ของรัฐสภา
เสนอทูลเกล้าฯต่อพระมหากษัตริย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ภายใน 30 วัน  
พระมหากษตัริย์ทรงม ี2 ทางเลอืก คือ ทางเลอืกที ่1 ทรงเหน็ชอบกใ็ห้ด�าเนินการ 
เช่นเดียวในกรณีที ่1 ข้างต้น ทางเลอืกที ่2 ทรงไม่เหน็ชอบด้วยในร่างกฎหมาย
ฉบับน้ัน คือ พระมหากษัตริย์ไม่ทรงผ่านพระราชทานร่างกฎหมายที่นายก
รัฐมนตรีทูลเกล้าฯ และส่งมายังรัฐสภาภายใน 30  วัน หรือ เมื่อเวลา 30 วัน
ล่วงพ้นไปก็ถือว่าพระมหากษัตริย์ทรง ยับยั้ง (veto) แต่อย่างไรก็ตามผลก็ 
คอื รัฐสภาสามารถไปประกาศใช้เป็นกฎหมายเสมือนหน่ึงทรงลงพระปรมาภไิธย

44 มาตรา 146 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
45 เมื่อพิจารณาศึกษาถึง “การยับยั้งร่างกฎหมายของพระมหากษัตริย์” ของประเทศไทยน้ันมีลักษณะเช่น
เดยีวกนักบัประเทศนอร์เวย์ คือ อนุญาตให้ให้กษตัริย์มีพระราชอ�านาจยังยัง้การประกาศใช้กฎหมายด้วยการ
ไม่ลงนามในร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา รัฐธรรมนูญนอร์เวย์ มาตรา 77c79 กล่าวถึง เมื่อ
รัฐสภาให้ความเหน็ชอบร่างกฎหมายให้น�าร่างกฎหมายเสนอต่อกษตัริย์เพือ่ลงนาม รัฐสภาต้องน�าร่างกฎหมาย
น้ันมาพจิารณาพจิารณาใหม่ หากคงยนืยนัตามเดิมและกษัตริย์ไม่ยอมลงนามอกีให้ร่างกฎหมายน้ันมผีลเป็น
กฎหมาย (อ้างใน ปิยบตุร แสงกนกกลุ “กษตัริย์ไม่ครองราชย์” เคร่ืองมอืแก้ไขปัญหากรณกีษัตริย์เบลเย่ียม
ไม่ลงนามประกาศใช้พระราชบญัญตั”ิ วารสารฟ้าเดียวกัน ปีที ่8 ฉบบัที ่2 ตลุาคม-ธนัวาคม 2553 หน้า 51)
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 วิเครำะห์กำรใช้พระรำชอ�ำนำจของพระมหำกษัตริย์ในกำรยับยั้งร่ำง
กฎหมำยภำยใต้บทบญัญตัรัิฐธรรมนูญแห่งรำอำณำจักรไทย พทุธศกัรำช 2560
 เม่ือพิจารณาศึกษาการใช้พระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย์จะทรง 
ยบัยัง้ (veto) ร่างกฎหมายภายใต้บทบญัญตัรัิฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจะพบว่าจะเป็นการใช้พระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย์ 
จะทรงยับยั้ง (veto) ร่างกฎหมายโดยชัดแจ้งในกรณีที่ 2 หรือโดยปริยาย  
ในกรณีที่ 3 ก็ตามรัฐสภา (ฝ่ายนิติบัญญัติ) มีแนวทางปฏิบัติ อยู่ 2 แนวทาง 
ดังนี้
 1.1 รัฐสภำปล่อยให้ร ่ำงกฎหมำยที่พระมหำกษัตริย์ทรงยับยั้ง 
ร่างกฎหมายตกไป
 แนวทางที ่1 เป็นแนวทางทีรั่ฐสภาปล่อยให้ร่างกฎหมายทีพ่ระมหากษตัริย์ 
ทรงยับย้ังร่างกฎหมายตกไปซึ่งในกรณีน้ีจะเกิดขึ้น “กำรใช้พระรำชอ�ำนำจ 
ยังย้ัง (veto) ร่ำงกฎหมำยของพระมหำกษัตริย์” ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) จะพบว่ามีอยู่ 3 ฉบับ ดังนี้46

 ฉบับที่ 1 ทรงยับยั้งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สมัยรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน 1 ที่ให้ลงโทษปรับ  
การลงโฆษณาสื่อ 20 เท่า ของโทษอาญา ซึ่งผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ
ทูลเกล้าฯ ไม่ทรงลงพระปรมาภิไธย และรัฐบาลไม่ยืนยันก็ตกไป แสดงให้เห็น
ว่าสภานิติบัญญัติที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ 
(รสช.) และไม่มีฝ่ายค้าน เมื่อทรงมีกฎหมายในลักษณะนี้เกิดขึ้น พระองค์ใช้
พระราชด�าริรับฟังและคงเห็นการวิพากษ์วิจารณ์คัดค้าน พระองค์จึงทรงไม่ลง
พระปรมาภิไธยในร่างกฎหมายดังกล่าว
 ฉบับที่ 2 ทรงยับยั้งร่างกฎหมายในสมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
คอื ร่างพระราชบญัญตัเิหรียญพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชนีินาถ  
72 พรรษา คอื ร่างกฎหมายฉบบัน้ีมีข้อความผิด ทรงพระราชทานร่างกฎหมาย
กลับคืนมา
 ฉบบัที ่3 ทรงยับย้ังร่างกฎหมายในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทกัษิณ ชนิวตัร  
เช่นกัน คือ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา 
46 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เพิ่งอ้างหน้า 2
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ร่างกฎหมายฉบับน้ีมีข้อความผิดเช่นเดียวกับคือ ร่างพระราชบัญญัติเหรียญ 
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 72 พรรษา 
 ข้อสงัเกต ร่างกฎหมายทีพ่ระองค์ทรงยบัยัง้ในฉบบัที ่2 และฉบบัที ่3 
ทรงพระราชทานร่างกฎหมายคนืมาพร้อมพระราชทานเหตผุลทีท่รงยบัยัง้มาด้วย
 1.2 รัฐสภำพิจำรณำทบทวนร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนั้นอีกครั้งหนึ่ง
 แนวทางที ่2 เป็นแนวทางทีรั่ฐสภาพจิารณาทบทวนร่างพระราชบญัญตัิ
ฉบับน้ันอีกคร้ังหน่ึง และหากรัฐสภาลงมติร่างกฎหมายน้ันด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องทัง้สองสภา นายก
รัฐมนตรีจะต้องน�าร่างกฎหมายฉบับน้ันทูลเกล้าถวายฯอีกคร้ังหน่ึง และหาก 
พระมหากษัตริย์ไม่ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยภายใน 30 วัน นายกรัฐมนตรี 
จึงน�าร่างกฎหมายฉบบัน้ันไปประกาศในราชกจิจานุเบกษาใช้บงัคับ47 เสมอืนหน่ึงว่า 
พระมหากษัตริย์ทรงได้ลงพระปรมาภิไธยแต่ถ้ารัฐสภา (ฝ่ายนิติบัญญัติ) มีมติ
ยนืยนัร่างกฎหมาย ทีพ่ระมหากษัตริย์ทรงยบัยัง้ (veto) โดยชดัแจ้งหรือปริยาย
ด้วยคะแนนเสยีงไม่ถงึ 2 ใน 3 ของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีมี่อยูข่อง 2 สภา  
ร่างกฎหมายฉบบัน้ันกต็กไปน�าไปประกาศใช้ไม่ได้ การใช้พระราชอ�านาจเฉพาะ
ที่ใช้โดยพระองค์เอง ซึ่งถือว่าเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยเพียงล�าพัง ในการ
ยับยั้งร่างกฎหมาย เหตุที่ไม่เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยเพียงล�าพัง ก็เพราะว่า 
การยบัยัง้น้ันไม่เป็นการยบัยัง้ทีเ่ด็ดขาดน้ันคอื แม้พระมหากษัตริย์ทรงไม่เหน็ด้วย 
กับร่างกฎหมายใด จึงไม่ลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมา รัฐสภาก็ยัง
สามารถลงคะแนนเสยีงเพือ่ยนืยนัการประกาศใช้ร่างกฎหมายทีถ่กูยบัยัง้ได้โดย
ไม่ต้องผ่านขั้นตอนการลงพระปรมาภิไธย พระราชอ�านาจยับยั้งร่างกฎหมายน้ี 
จึงเป็นเพียงการยับยั้งเพื่อการถ่วงเวลาเท่าน้ัน48 ซึ่งในกรณีเกิดขึ้นในสมัย 
พระบาทสมเด็จ ประปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว รัชกาลที่ 7 กล่าวถึง เร่ืองน้ีไว้  
โดยสรุปดังนี้49

47 ดูมาตรา 146 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
48 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
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 กรณทีี ่1 ทรงยบัยัง้ ร่าง พระราชบญัญตัเิมือ่ วนัที ่8 สงิหาคม 2477 รัฐบาล 
ได้เสนอ ร่างพระราชบัญญัติอากรมรดก และ การรับมรดก สภาผู้แทนราษฎร  
ลงมติเห็นชอบ จึงน�าขึ้น ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อ ทรงลงพระปรมาภิไธย แต่
ได้พระราชทาน ร่างพระราชบัญญัติน้ัน คืนมาให้ สภาฯ พิจารณาใหม่  
โดย ทรงจะให้เพิ่ม บทบัญญัติ ยกเว้น การเก็บอากรมรดก จากทรัพย์สิน 
พระมหากษัตริย์ ให้ชดัแจ้งว่า ไม่ต้องเกบ็ อากรมรดก มพีระราชประสงค์ จะให้
เตมิข้อความ ต่อไปน้ีคอื “พระรำชทรัพย์สนิใด ๆ  ทีเ่ป็น พระรำชมรดก ไปยงัผู้อืน่  
นอกจำก ผู้สบืรำชสมบตั ิต้องเกบ็ อำกรมรดก นอกจำกน้ัน เป็นพระรำชทรัพย์ 
ฝ่ำยพระมหำกษัตริย์ ไม่ต้องเสยี อำกรมรดก” คณะรัฐมนตรี ยนืยันว่า ตามร่าง  
พ.ร.บ.น้ี 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 จากทรัพย์สนิพระมหากษตัริย์ 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
กฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา และร่างพระราชบญัญตัแิก้ไขประมวลกฎหมาย
อาญาทหาร ส�าหรับเน้ือหา ในการแก้ไข คือ เมื่อมีการตัดสินประหารชีวิต  
ให้ใช้วิธีการประหาร ด้วยการยิงแทนการตัดหัวซึ่ง นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
เหตุผลว่า การประหารชีวิตโดยวิธีตัดศีรษะน้ันเป็นที่น่าสยดสยอง อย่างยิ่ง 
บางคร้ัง เป็นการทรมานอย่างน่าเวทนา เพชฌฆาตบางคนไม่มีความช�านาญ
พอมีการพลาดบ่อย ๆ บางคร้ัง มีเสียงโอดครวญน่าสงสาร เพราะแทนที่จะ 
ฟันคอ ไปฟันถูกศรีษะบ้างหลังบ้าง การตระเตรียมประหาร ก็เป็นเรื่องใหญ่โต  
ซึ่งเป็นการทรมานมากขึ้น จนนักโทษบางคนบ้าไป หรือเกือบบ้าไปขณะที่  
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ค่าใช้จ่ายในการจ้างเพชฌฆาต และการตระเตรียมกใ็ช้เงินมใิช่น้อย ถ้าเปลีย่นเป็น  
วิธียิงเสียจะทุ่นค่าโสหุ้ยมาก
 นอกจากนั้น ยังบัญญัติไว้ว่า “ในกำรลงอำญำประหำรชีวิต ให้เอำตัว 
ไปประหำรชีวิต ณ ต�ำบล และเวลำที่เจ้ำพนักงำนผู้มีหน้ำที่ในกำรน้ันจะเห็น 
สมควรแต่ห้ำมมิให้เอำตัวไปประหำรชีวิตภำยในก�ำหนด 60 วัน นับแต่วัน 
ค�ำพิพำกษำถึงที่สุด”
 หลังจากที่ ร่างกฎหมาย ทั้ง 3 ฉบับ ผ่านสภาแล้ว ได้น�าขึ้นทูลเกล้าฯ
ถวาย แต่พระมหากษัตริย์พระราชทานคืนร่างกฎหมายมาให้สภาพิจารณาใหม่  
โดยก�าหนดให้แน่นอนว่า
 (1) ผู้ต้องค�าพพิากษาลงโทษให้ประหารชวีติน้ันจะต้องให้ได้ทลูเกล้าฯ
ถวายเพื่อพระราชทานอภัยโทษและยอมให้ญาติหรือผู้ต้องค�าพิพากษาน้ัน 
ทูลเกล้าฯ แทนได้ด้วย
 (2) ในระหว่างที่ยังไม่ได้พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยให้รอ  
การประหารชีวิต
 (3) ต้องบัญญัติให้ชัดเจนว่าฎีกาน้ัน จะต้องน�าขึ้นทูลเกล้าฯ โดยไม่
ละเลยชักช้า
 วันที่ 29 กันยายน สภาฯ ลงมติด้วยคะแนนลับยืนยันตามร่างเดิม  
จึงได้ทลูเกล้าฯ ถวายไปอกีครัง้หน่ึงแต่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงลงพระปรมาภไิธย 
คนืมาภายในก�าหนดเวลาในรัฐธรรมนูญจึงเป็นอนัให้ใช้บงัคบัร่างพระราชบญัญตัิ
ทั้ง 3 ฉบับนี้เป็นกฎหมายได้
 เมื่อพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ถึงพระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย์
ในอันที่จะยับยั้ง (veto) ร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา  
(ฝ่ายนิติบัญญัติ) แล้ว ซึ่งเป็นพระราชอ�านาจที่ไม่จ�าเป็นต้องมีองค์กรใดถวาย 
ค�าแนะน�าและไม่จ�าเป็นต้องมอีงค์กรใดลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ถอืเป็น 
ข้อยกเว้น พระมหากษัตริย์จะทรงใช้พระราชอ�านาจที่ไม่จ�าเป็นต้องสอดคล้อง
กบัองค์กรอืน่ และการยบัยัง้ร่างกฎหมายของพระมหากษัตริย์ภายใต้บทบญัญตัิ
รัฐธรรมนูญแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ จะวางหลักการใช้
พระราชอ�านาจการการยบัยัง้ร่างกฎหมายของพระมหากษัตริย์น้ันเป็น “พระราช
อ�ำนำจยับยั้งชั่วครำว” เท่านั้น 
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  สรุปการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
เกี่ยวกับพระราชอ�านาจที่จะให้ค�าแนะน�า พระราชอ�านาจที่จะสนับสนุนและ 
ให้ก�าลังใจ พระราชอ�านาจที่จะทรงลงเตือนพระมหากษัตริย์ไทยทรงมีความ 
ใกล้ชิดกับประชาชนและทรงใช้พระราชอ�านาจตามรัฐธรรมนูญอย่างครบถ้วน 
โดยมีสาระส�าคัญ 3 ประการ คือ50

 ประการที่ 1 พระมหากษัตริย์มีพระราชอ�านาจเท่าที่รัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายถวายให้แก่พระองค์เท่าน้ัน ในกรณทีีเ่ป็นทีส่งสยัว่าเป็นพระราชอ�านาจ
ของพระมหากษัตริย์หรือไม่ต้องถือว่าไม่ใช่พระราชอ�านาจ
 ประการที่ 2 พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะที่เป็นที่เคารพสักการะ  
ผู้ใดละเมิดไม่ได้ ซึง่หมายความว่าผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์
ในทางใด ๆ มิได้51 ทั้งในทางรัฐธรรมนูญ ทางแพ่งและทางอาญา 
 ประการที่ 3 พระมหากษัตริย์จะทรงริเริ่มใช้พระราชอ�านาจที่
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใด ๆ ก็ตามถวายแด่พระองค์ด้วยพระองค์เองมิได้ 
พระมหากษัตริย์จะทรงริเริ่มใช้พระราชอ�านาจที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น ๆ  
ถวายแด่พระองค์ได้ก็แต่โดยค�าแนะน�าและยินยอมขององค์กรอื่น เช่น  
พระมหากษัตริย์จะทรงใช้พระราชอ�านาจนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภา คือ  
ตราพระราชบัญญัติออกมาใช้บังคับแก่ราษฎรได้เฉพาะโดยค�าแนะน�าและ
ยินยอมของรัฐสภา จะทรงใช้พระราชอ�านาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรี เช่น 
เป็นการตราพระราชก�าหนดออกไปใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติหรือท�าสนธิ
สัญญากับต่างประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศหรือประกาศแต่งตั้ง
ข้าราชการประจ�าระดบัสงู ไม่ว่าจะเป็นปลดักระทรวงหรืออธบิดไีด้โดยค�าแนะน�า
และยินยอมของคณะรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึง เป็นต้น พระมหากษัตริย์จะทรงใช้
พระราชอ�านาจทางตุลาการได้ก็โดยผ่านทางศาล ซึ่งอาจจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญ 

50 วิษณุ เครืองาม “กฎหมำยรัฐธรรมนูญ” กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์นิติบรรณการ, 2530 หน้า 305 - 326 
และพรชัย เลื่อนฉวี “กฎหมำยรัฐธรรมนูญและสถำบันกำรเมือง” กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 
2544 หน้า 115
51 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 6 ก�าหนดว่า 
“มาตรา 6 องค์พระมหากษัตริย์ทรงด�ารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้
ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้”
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ศาลยุติธรรม ศาลทหาร หรือศาลปกครอง และศาลทั้งหลายจะพิพากษาคดี 
ในพระปรมาภิไธย ของพระมหากษัตริย์ น่ันก็หมายความว่าพระมหากษัตริย์
ทรงใช้พระราชอ�านาจทางตุลาการทางศาล
 ดังน้ัน องค์กรใดที่ถวายค�าแนะน�าและยินยอมให้พระมหากษัตริย ์
ทรงใช้พระราชอ�านาจทีรั่ฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอืน่ถวายแด่พระองค์ องค์กรน้ัน 
ต้องรับผิดชอบในทางการเมืองหรือในทางกฎหมายแทนพระมหากษัตริย์ แต่
อย่างไรก็ตาม ยังมีพระราชอ�านาจหน่ึงที่ถือเป็นข้อยกเว้นที่ไม่ต้องมีผู้รับสนอง 
พระบรมราชโองการแทน คือ พระราชอ�านาจในการยับยั้งร่างกฎหมาย  
พระราชอ�านาจในตราพระราชกฤษฎีกาแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และการให้
พ้นต�าแหน่ง
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 ภีมปริ้นติ้ง แอนด์ ดีไซน์, 2561
อมรรัตน์ กุลสุจริต “ประมุขของรัฐในระบบรัฐสภำ ศึกษำในเชิงประวัติศำสตร ์
 กฎหมำยรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ กรณีของประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส  
 เยอรมัน ญี่ปุ ่นและไทย” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
 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

กลุชาติ  เสริมสมบูรณ์*

บทคัดย่อ 
 ประเทศไทยได้ให้สตัยาบนัอนุสญัญาว่าด้วยสทิธคินพกิาร ค.ศ. 2006  
โดยอนุสัญญาดังกล่าวมีผลผูกพันประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม  
พ.ศ. 25511 จึงมีความจ�าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 32 ก�าหนดเง่ือนไข
บางประการที่ท�าให้มีการจ�ากัดความสามารถของคนพิการบางส่วน ซึ่งอาจ 
ไม่สอดคล้องกบัความในข้อ 12 ของอนุสญัญาว่าด้วยสทิธคินพกิาร ค.ศ. 2006  
เน่ืองจากการจ�ากัดความสามารถของคนพิการดังกล่าว ไม่เคารพเจตนารมณ์
และความประสงค์ของคนพิการ ทั้งยังอาจไม่สอดคล้องกับหลักเสรีภาพในการ 
ตดัสนิใจเลอืกด้วยตนเอง และหลกัความเป็นอิสระของบคุคลตามความในข้อ 3  
ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 
 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจ�าเป็นต้องมีการแก้ไขประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 32 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 ต่อไป

ค�ำส�ำคัญ : สิทธิคนพิการ, คนเสมือนไร้ความสามารถ
* นักกฎหมายกฤษฎีกาช�านาญการพิเศษ, ฝ่ายข้อมูลกฎหมาย ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
1 พชร สุขสุเมฆ. (2552). การอนุวัติการของประเทศไทยจากการเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธ ิ
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�าอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 (Convention on the Right of Persons 
with Disabilities) ซึ่งถือเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค ์
ในการคุม้ครองสทิธขิองคนพกิาร เพือ่ให้คนพกิารมคีวามเสมอภาคเท่าเทยีมกบั
บุคคลทั่วไปและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการทุกรูปแบบ โดยประเทศไทย 
ได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ท�าให้
อนุสัญญาดังกล่าวมีผลผูกพันประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2551  
เป็นต้นไป ประเทศไทยจึงมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามสิทธิของคนพิการที่ได้
รับรองไว้ในอนุสัญญาดังกล่าว 
 แม้ที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีความพยายามในการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย มาตรการ และวธิปีฏิบตังิานของหน่วยต่าง ๆ  เพือ่ให้คนพกิารสามารถ
ใช้สิทธิได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 ในหลายด้าน เช่น 
 ด้านการประกอบอาชีพ มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ก�าหนดให้ นายจ้างหรือเจ้าของ 
สถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าท�างานตามลักษณะ 
ของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือ 
หน่วยงานของรัฐ
 ด้ำนกำรได้รับสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 บัญญัติให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์มีอ�านาจในการ 
ออกกฎกระทรวงก�าหนดลักษณะอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการ
สาธารณะอืน่ทีต้่องมอีปุกรณ์หรือสิง่อ�านวยความสะดวกโดยเฉพาะแก่คนพกิาร2

2 วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ และคณะ. (2546). รายงานวิจัยเรื่องการแก้ไขกฎหมายที่กีดกันคนพิการในการ
เข้าไปมส่ีวนร่วมในสงัคม : ศึกษากรณกีฎหมาย และกฎระเบยีบ ทีจ่�ากดัสทิธคินพกิารในการประกอบอาชีพ, 
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. หน้า 22.
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 แม้ประเทศไทยได้มีการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับตามที่กล่าวแล้ว 
ข้างต้น เพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006  
แต่อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่ประเทศได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
ค.ศ. 2006 บทบัญญัติว่าด้วยคนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความ
สามารถ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
กับคนพิการ ยังคงไม่มีการปรับปรุงแก้ไข ในบทความน้ีจึงมีวัตถุประสงค ์
เพือ่วิเคราะห์ความสอดคล้องกบัอนุสญัญาว่าด้วยสทิธคินพกิาร ค.ศ. 2006 ของ
บทบัญญัติว่าด้วยคนเสมือนไร้ความสามารถ
 ควำมสอดคล้องกับอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิคนพิกำร ค.ศ. 2006  
ของบทบัญญัติว่ำด้วยคนไร้ควำมสำมำรถ และคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
 ควำมหมำยของ “คนพิกำร” 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
ได้ให้ค�านิยามค�าว่า คนพิการเอาไว้ว่า “คนพิการ หมายความว่า บุคคลซึ่งมี
ข้อจ�ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม 
เน่ืองจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร 
จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด 
ประกอบกับมอีปุสรรคในด้านต่าง ๆ  และมีความจ�าเป็นเป็นพเิศษทีจ่ะต้องได้รับ
ความช่วยเหลอืด้านหน่ึงด้านใด เพือ่ให้สามารถปฏบิตักิจิกรรมในชวิีตประจ�าวนั 
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งน้ี ตามประเภทและ 
หลกัเกณฑ์ทีรั่ฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์
ประกาศก�าหนด”3

 ประเภทของควำมพิกำร
 ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เร่ือง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการซึ่งออกโดยอาศัยอ�านาจตามความใน
มาตรา 4 และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 ได้แบ่งความพิการออกเป็น 6 ประเภท4 ดังนี้
 1. ความพิการทางการเห็น
3 ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 61 ก .วันที่ 27 กันยายน 2550. หน้า 8-9.
4 ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 126 ตอนพิเศษ 77 ง. 29 พฤษภาคม 2522. หน้า 2.
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 2. ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
 3. ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
 4. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก
 5. ความพิการทางสติปัญญา
 6. ความพิการทางการเรียนรู้
 ส�าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการก�าหนดความพิการ
ประเภทต่าง ๆ  ย่อมเป็นไปตามประกาศกระทรวงการพฒันาสงัคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
 พันธกรณีตำมของอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิคนพิกำร ค.ศ. 2006
 ปัจจุบันบุคคลในหลายประเทศทั่วโลกยังคงถูกปฏิเสธในเร่ือง 
ความสามารถ (legal capacity) เช่น ชนกลุ่มน้อย สตรี แต่อย่างไรก็ดี 
คณะอนุกรรมการว่าด้วยสิทธิของคนพิการเห็นว่า ในระบบกฎหมายต่าง ๆ  
ทั่วโลก คนพิการเป็นกลุ่มบุคคลที่ถูกปฏิเสธในเร่ืองความสามารถมากที่สุด  
และในบรรดาคนพิการที่ถูกปฏิเสธในเร่ืองความสามารถน้ัน คนพิการทางจิต
และคนพกิารทางสตปัิญญาเป็นผู้ทีถ่กูจ�ากัดความสามารถมากทีส่ดุ5 อย่างไรกดี็  
ปัจจุบนัอนุสญัญาว่าด้วยสทิธคินพกิารได้รับรองเรือ่งความสามารถของคนพกิาร
เอาไว้ในหลายข้อ โดยข้อที่ส�าคัญ ได้แก่ ข้อ 3 และข้อ 12 ของอนุสัญญา 
ว่าด้วยสิทธิของคนพิการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ บัญญัติไว้ ดังนี้
 “ข้อ 3 หลักการทั่วไป
 หลักการของอนุสัญญานี้ มีดังนี้
 (เอ) การเคารพในศักด์ิศรีทีมี่มาแต่ก�าเนิด การอยูไ่ด้ด้วยตนเอง รวมถงึ 
เสรีภาพในการตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง และความเป็นอิสระของบุคคล...”
 ความในข้อ 3 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 มุ่งเน้น 
ในเร่ืองความเป็นอสิระของบคุคล หรือเสรีภาพของบคุคล ซึง่ความเป็นอสิระของ
บุคคล หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่ไม่อยู่ภายใต้การครอบง�าของผู้อื่น ภาวะที ่
ปราศจากการถูกหน่วงเหน่ียวขัดขวาง โดยบุคคลจะมีอิสรภาพหรือเสรีภาพ 
ก็ต่อเมื่อบุคคลไม่ถูกบังคับให้กระท�าการอย่างใดอย่างหน่ึงหากตนไม่ประสงค์
5 Lewis, Oliver. (2015). Legal capacity in international human rights law Doctoral 
Dissertation,  Leiden University.  p. 41.
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จะกระท�า หรือไม่ถูกขดัขวางมใิห้กระท�าในสิง่ทีต่นต้องการทีจ่ะกระท�า หรืออาจ
กล่าวได้ว่า อสิรภาพหรือเสรีภาพ คืออ�านาจของบคุคลในอนัทีก่�าหนดชะตากรรม
ของตนเอง (Self -determination)6 
 ความเสมอภาค หรือความเท่าเทียมกัน หมายถึง การปฏิบัติต่อสิ่งที่ม ี
สาระเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกัน และจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระส�าคัญที่ 
แตกต่างกันให้แตกต่างกันไปตามลักษณะของเรื่องนั้น7

 สังคมในสมัยโบราณซึ่งสภาพสังคมในขณะน้ันยังไม่เจริญมากนัก 
จะมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างชนชั้นสูง และชนชั้นล่าง และชนชั้นล่าง
ต้องพึ่งพาอาศัยชนชั้นสูงในด้านความปลอดภัยในชีวิต และปัจจัยสี่ ดังน้ัน  
ในสังคมสมัยน้ันชนชั้นล่างจึงไม่มีอิสรภาพและมีความไม่เท่าเทียมกันอย่าง
ชัดเจน เน่ืองจากสทิธต่ิาง ๆ  มักตกอยูก่บัชนชัน้สงูเท่าน้ัน ส่วนชนชัน้ล่างต้องตก
อยูภ่ายใต้อาณตัขิองชนชัน้สงู ไม่มคีวามเป็นอสิระ มสีภาพไม่ต่างจากทรัพย์สนิ 
หรือสัตว์เลี้ยงของชนชั้นสูง เช่น การมีระบบทาส ซึ่งทาสสามารถถูกซื้อขายได้ 
ถูกทารุณกรรมได้ เป็นต้น  และสภาพสังคมในลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นคล้ายกัน
ทั้งในสังคมตะวันตกและตะวันออก
 “ข้อ 12 การยอมรับความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย
 1. รัฐภาคียืนยันว่าคนพิการมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับตามกฎหมาย
ว่าเป็นบุคคล
 2. ให้รัฐภาคยีอมรับว่าคนพกิารสามารถใช้ความสามารถทางกฎหมาย 
บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นในทุกด้านของการด�าเนินชีวิต
 3. ให้รัฐภาคีจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมส�าหรับคนพิการในการ 
ช่วยเหลอืคนพกิาร ซึง่คนพกิารอาจร้องขอเพือ่ประโยชน์ในการใช้ความสามารถ
ทางกฎหมาย

6 สาโรจน์ ส�าลีรัตน์. (2543). การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไทย ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรม
ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2539 กับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง.หน้า 19-20.
7 บรรเจิด สิงคะเนติ. (2543). หลักความเสมอภาค. สำรำนุกรมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช 2540. (หน้า 1-15). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา. หน้า 2.
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 4. ให้รัฐภาคีท�าให้มั่นใจได้ว่ามาตรการทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ความสามารถทางกฎหมายมีกลไกในการคุ้มครองทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ
ในการป้องกันการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยกลไก
ในการคุ้มครองดังกล่าวจะต้องมั่นใจได้ว่ามาตรการทั้งหลายที่เกี่ยวกับการใช้
ความสามารถทางกฎหมายเคารพสิทธิ เคารพเจตนารมณ์และความต้องการ
ของบคุคล ปราศจากผลประโยชน์ทบัซ้อน และปราศจากการชกัจูงหรือครอบง�า 
ทีเ่กินสมควร อกีทัง้ต้องได้สดัส่วนและเหมาะสมกบัสภาวการณ์ของแต่ละบคุคล 
โดยจะต้องบังคับใช้ในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และจะต้องมีการ
ทบทวนเป็นระยะโดยองค์กรทีมี่ความเป็นอสิระและเป็นกลางหรือองค์กรตลุาการ 
กลไกในการคุ้มครองดงักล่าวต้องได้สดัส่วนกบัระดบัความรุนแรงของมาตรการ 
(ที่เก่ียวข้องกับการใช้ความสามารถทางกฎหมาย) ที่มีผลกระทบต่อสิทธิและ
ประโยชน์ของบุคคล
 5. ภายใต้บทบัญญัติของข้อน้ี ให้รัฐภาคีด�าเนินมาตรการที่เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคนพิการมีสิทธิเท่าเทียมกับบุคคลอื่น 
ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สนิหรือการรับมรดก การควบคุมเร่ืองการเงินของตนเอง 
และมีความเท่าเทียมกับบุคคลอื่นในการกู้ยืมเงินจากธนาคาร การจ�านอง และ
สินเชื่อในรูปแบบอื่น ๆ และต้องท�าให้ม่ันใจได้ว่าคนพิการจะไม่ถูกตัดสิทธิ 
ในทรัพย์สินตามอ�าเภอใจ
 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 
แต่มิได้บญัญตัใินเร่ืองความสามารถในการใช้สทิธ ิคณะอนุกรรมการอนุสญัญา
ว่าด้วยสิทธิคนพิการเปรียบเทียบการรับรองสถานะความเป็นบุคคลให้แก่ 
คนพิการว่า ข้อ 12 (1) เปรียบเสมือนกับการออกสูติบัตร หรือการลงทะเบียน
เพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง9 
8 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.

วารสารวิชาการนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม 2561 - มิถุนายน 2562

97



 ตามข้อ 12(2) ก�าหนดให้รัฐรับรองว่าคนพิการเป็นผู้ที่มีความสามารถ
ในการใช้สิทธิในทุก ๆ ด้านของชีวิต ดังน้ัน เมื่อพิจารณาจาก ข้อ 12 (2)  
แล้วจะเหน็ได้อย่างชดัเจนว่า “ความสามารถ” (legal capacity) ตามข้อ 12 (2)  
หมายรวมถึงความสามารถในการมีสิทธิ (passive capacity) และ 
ความสามารถในการใช้สิทธิ (capacity to act or exercise one’s 
rights) ด้วย10

 ตามข้อ 12(3) บัญญัติว่า “ให้รัฐภาคีจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม 
ส�าหรับคนพิการในการช่วยเหลือคนพิการ ซึ่งคนพิการอาจร้องขอเพื่อให้
ประโยชน์ในการใช้ความสามารถทางกฎหมาย” ข้อ 12(3) ได้ตอกย�้าให้เห็น
ถึงการรับรองความสามารถในการใช้สิทธิของคนพิการเอาไว้อย่างชัดเจน โดย
ก�าหนดให้รัฐภาคต้ีองมมีาตรการทีเ่หมาะสมในการช่วยเหลอืคนพกิารเพือ่ให้ใช้
ความสามารถทางกฎหมาย นอกจากนั้น ข้อ 12(3) สะท้อนให้เห็นเจตนารมณ์
ของอนุสญัญาว่า แม้จะพกิารอย่างมากกไ็ด้รับความคุม้ครองจากอนุสญัญาให้มี 
ความสามารถตามกฎหมาย11 นอกจากน้ันอนุสัญญาใช้ค�าว่า “คนพิการอาจมี
ความจ�าเป็น” แสดงให้เห็นว่าคนพิการก็มีสถานะเช่นเดียวกับบุคคลปกติทั่วไป 
กล่าวคือ มีความเป็นอิสระ (autonomy) และสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 
(self-determination) โดยรัฐจะออกมาตรการบังคับให้คนพิการต้องได้รับ 
ความช่วยเหลือจากรัฐมิได้ กรณีที่รัฐจะช่วยเหลือคนพิการจะต้องเป็นกรณ ี
ที่มีการร้องขอเพื่อช่วยให้คนพิการใช้ความสามารถได้ นอกจากน้ันมาตรการ 
ที่รัฐก�าหนดไว้ส�าหรับคนพิการจะต้องเป็นมาตรการที่ก�าหนดไว้เพื่อให้คนพิการ
สามารถใช้ความสามารถ มากกว่าเป็นมาตรการที่มุ่งจ�ากัดความสามารถของ
คนพิการ สาระส�าคัญของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการน้ันมุ่งเน้นให้เร่ิมต้น 
ที่ให้คนพิการมีความสามารถมากกว่าการก�าหนดให้คนพิการเป็นผู้หย่อน 
ความสามารถ นอกจากน้ัน คนพิการแต่ละคนยังต้องการความช่วยเหลือที่ 
แตกต่างกันไป เช่น ผู้ที่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม (Alzheimer’s disease) 
หรือคนที่ป่วยเป็นโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) อาจต้องการให้มี
10 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.
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การจัดท�าเอกสารทีว่างแผนในเร่ืองต่าง ๆ  (planning documents) หากตน 
ตกเป็นคนไร้ความสามารถในอนาคต เอกสารทีว่างแผนในเร่ืองต่าง ๆ  อาจระบวุ่า 
การให้การรักษาพยาบาลเช่นใดที่ตนยอมรับหรือปฏิเสธ หรือเอกสารดังกล่าว 
อาจระบุตัวบุคคลให้เป็นผู้ตัดสินใจแทนตนเองเก่ียวกับการรักษาพยาบาล  
ในเวลาทีต่นเองไม่สามารถตดัสนิใจได้ด้วยตนเอง ส�าหรับบคุคลทีไ่ด้รับบาดเจ็บ
ทางสมอง เช่น บคุคลทีป่ระสบอบุตัทิางรถยนต์ การช่วยเหลอือาจอยูใ่นรูปของ
เทคโนโลยีที่ช่วยในการสื่อสารกับบุคคลอื่น ซึ่งปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้าน
ประสาทวิทยาท�าให้เกิดนวัตกรรมที่ช่วยให้บุคคลสามารถสื่อสารเจตจ�านงและ
ความประสงค์ของตนเพื่อให้บุคคลอื่นรับทราบได้ ส�าหรับบุคคลที่พิการทาง
สติปัญญา การช่วยเหลืออาจอยู่ในรูปแบบของการช่วยเหลือด้านการตัดสินใจ  
ซึ่งการช่วยเหลือด้านการตัดสินใจมีได้ในหลากหลายรูปแบบและหลากหลาย 
วิธกีาร เช่น การวางแผนชวีติล่วงหน้า (life planning) ซึง่อาจเป็นการวางแผน
ล่วงหน้าส�าหรับบตุรผู้เยาว์ซึง่พกิารด้านสตปัิญญา โดยการก�าหนดเอาไว้ล่วงหน้า 
เกี่ยวกับบุคคลซึ่งจะเป็นผู้อนุบาลในอนาคต หรือก�าหนดที่อยู่ของคนพิการ 
เอาไว้ล่วงหน้า 
 ข้อ 12(4) ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการบัญญัติให้รัฐภาคี
ก�าหนดให้มีกลไกในการคุ้มครองคนพิการจากมาตรการของรัฐที่ก�าหนดขึ้น 
เพื่อช่วยเหลือคนพิการในการใช้ความสามารถทางกฎหมาย โดยมาตรการ
คุ้มครองคนพิการดังกล่าวมิได้มีไว้เพื่อคุ้มครองในกรณีที่มีการตัดสินใจที่ไม่ดี 
(bad decision) แต่มไีว้เพือ่ป้องกนัมิให้มกีารแสวงหาผลประโยชน์โดยมชิอบ
จากคนพกิาร หรือป้องกนัมิให้มีการใช้ความรุนแรงต่อคนพกิาร และป้องกนัมิให้ 
การละเมิดสิทธิคนพิการ12 โดยมาตรการเกี่ยวกับการใช้ความสามารถของ 
คนพกิารจะต้องค�านึงถึงหลกัการเคารพสทิธ ิเคารพเจตนารมณ์และความต้องการ 
ของคนพกิาร กล่าวคอืต้องมุง่เน้นไปทีก่ารช่วยเหลอืให้คนพกิารเจตนารมณ์และ
ความต้องการ หรือตคีวามความการแสดงเจตนารมณ์ของคนพกิาร มากกว่าการ
ตดัสนิใจแทนคนพกิาร13 รวมทัง้ต้องค�านึงถงึหลกัแห่งความได้สดัส่วน กล่าวคอื 
มาตรการดังกล่าวต้องเป็นการจ�ากดัสทิธขิองคนพกิารน้อยทีส่ดุหรือการเข้มงวด
12 Lewis, Oliver. Supra Note 5. p 43.
13 Lewis, Oliver. Supra Note 5. p 43
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น้อยที่สุด14 นอกจากน้ันมาตรการดังกล่าวจะต้องมีการทบทวนเป็นระยะโดย
องค์กรที่มีความเป็นอิสระและเป็นกลางหรือองค์กรตุลาการ 
 อย่างไรตาม ในประเด็นการคุ้มครองคนพิการจากมาตรการของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความสามารถของคนพิการน้ัน มีความเห็นที่แตกต่างกัน  
2 ความเห็น กล่าวคือ ความเห็นแรก เห็นว่า ข้อ 12 (4) ยอมรับโดย
ปริยายว่ายอมให้รัฐมีระบบการตัดสินใจแทนคนพิการได้ (substituted  
decision-making) ความเห็นที่สอง เห็นว่า กลไกในการคุ ้มครอง 
ตามข้อ 12 (4) ใช้กบัระบบการช่วยเหลือในการตัดสินใจเทา่นัน้ (supported 
decision-making Systems)
 มีข้อสังเกตว่า หากยอมรับเฉพาะระบบการช่วยเหลือในการตัดสินใจ
เท่านั้น โดยปฏิเสธระบบการตัดสินใจแทนโดยสิ้นเชิง อาจมีปัญหาว่า ในกรณี
ทีค่นพกิารทีไ่ม่สามารถสือ่สารหรือไม่สามารถแสดงเจตนาได้ หรือไม่มบีคุคลใด 
เข้าใจการสื่อสารหรือการแสดงเจตนาของบุคคลน้ันได้ หรือผู้ป่วยที่มีอาการ
วกิฤต (coma) ไม่มีสตสิมัปชญัญะและมิได้ท�าหนังสอืแสดงเจตนาเกีย่วกบัการ
รักษาพยาบาลในวาระสุดท้ายของชีวิต (advance directive document) 
เอาไว้ จะน�าระบบช่วยเหลือในการตัดสินใจมาใช้กับบุคคลดังกล่าวได้อย่างไร15

 ข้อ 12 (5) อนุสญัญาได้รับรองว่าคนพกิารมีสทิธเิท่าเทยีมกบับคุคลอืน่
ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สนิหรือการรับมรดก การควบคุมเร่ืองการเงินของตนเอง 
และมีความเท่าเทียมกับบุคคลอื่นในการกู้ยืมเงินจากธนาคาร การจ�านอง และ
สินเชื่อในรูปแบบอื่น ๆ 
 จากที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ความในข้อ 12 ของอนุสัญญาว่าด้วย
สทิธคินพกิาร ค.ศ. 2006 รับรองสทิธขิองคนพกิารว่ามีความเสมอภาคเท่าเทยีม 
กับบุคคลอื่น โดยเฉพาะความเสมอความภาคในเร่ืองการใช้ความสามารถทาง
กฎหมาย นอกจากน้ันในกรณีที่คนพิการร้องขอ รัฐภาคีมีหน้าที่ที่จะต้องให้
ความช่วยเหลอืคนพกิารเพือ่ให้คนพกิารสามารถใช้ความสามารถของตนได้ ทัง้น้ี  
เพือ่ให้คนพกิารใช้ความสามารถทางกฎหมายของตนได้อย่างเท่าเทยีมกบับคุคลอืน่
ได้อย่างแท้จริง นอกจากน้ันในกรณีที่รัฐภาคีมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการใช้
14 Dinerstein, Robert D. Supra Note 10. P 9.
15 Lewis, Oliver. Supra Note 5. p 44.
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ความสามารถของคนพิการ ความในข้อ 12 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
ค.ศ. 2006 ยงัก�าหนดให้รัฐภาคีจัดให้มีกลไกทีมี่ประสทิธภิาพในการป้องกนัมใิห้ 
คนพิการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากน้ันมาตรการเกี่ยวกับการใช้ความ
สามารถของคนพิการจะต้องเคารพสิทธิของคนพิการ รวมทั้งเคารพเจตนารมณ์
และความประสงค์ของคนพกิาร และกลไกดงักล่าวจะต้องได้สดัส่วนและเหมาะสม 
ข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล โดยการใช้มาตรการดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาที่สั้น
ทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ และต้องมีการทบทวนความจ�าเป็นของมาตรการเป็นระยะ
โดยองค์กรที่มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง
 จากความตามข้อ 3 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 
อาจกล่าวได้ว่า หลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการมุ่งเน้นให้คนพิการ 
มคีวามเป็นอสิระ หรือมเีสรีภาพ กล่าวคอื คนพกิารจะต้องไม่อยูภ่ายใต้การครอบง�า 
ของผู้อืน่ โดยคนพกิารจะต้องไม่ถูกบงัคับให้กระท�าการอย่างใดอย่างหน่ึงหากตน 
ไม่ประสงค์จะกระท�า หรือไม่ถูกขดัขวางมิให้กระท�าในสิง่ทีต่นต้องการทีจ่ะกระท�า 
หรืออาจกล่าวได้ว่า อิสรภาพหรือเสรีภาพของคนพิการ คือ คนพิการจะต้อง 
มีสิทธิในอันที่จะก�าหนดชะตากรรมของตนเอง (Self-determination)
 นอกจากน้ันตามข้อ 12 ของอนุสญัญาว่าด้วยสทิธคินพกิาร ค.ศ. 2006  
น้ันมุ่งรับรองให้คนพิการมีความสามารถเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป โดยความ
สามารถในที่นี้หมายความรวมทั้งความสามารถในการมีสิทธิ และความสามารถ
ในการใช้สิทธิ โดยเมื่อพิจารณาตามข้อ 12 (2) (3) และ (4) ของอนุสัญญา 
ว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 จะเห็นไว้ว่าอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
ค.ศ. 2006 มุ่งเน้นการน�าระบบการช่วยเหลือในการตัดสินใจ (supported 
decision-making Systems) มาใช้แทนระบบการตัดสินใจแทนคนพิการ 
(substituted decision-making) เพราะระบบการตัดสินใจแทนคนพิการ 
ท�าให้คนพิการถูกจ�ากัดความสามารถในการใช้สิทธิในการท�านิติกรรมต่าง ๆ 
หากน�าระบบการตัดสินใจแทนคนพิการมาใช้โดยไม่จ�าเป็นอาจท�าให้คนพิการ 
มสีทิธทิีไ่ม่เท่าเทยีมกบับคุคลทัว่ไป ซึง่ขดัต่อความในข้อ 12 (2) ของอนุสญัญา
ว่าด้วยสทิธคินพกิาร ค.ศ. 2006 และระบบการตดัสนิใจแทนคนพกิารย่อมเป็น 
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�าเป็น เช่น คนพิการไม่สามารถตัดสินใจได้ 
กล่าวคือ คนพิการที่ไม่รู้สาระของเร่ืองที่ตนตัดสินใจ หรือไม่รู้ถึงผลที่ตามมา
จากการตัดสินใจ เช่นคนวิกลจริต คนที่ไม่มีสติสัมปชัญญะ หรือคนพิการที่ไม่
สามารถสือ่สารเจตนารมณ์และความประสงค์ให้ผู้อืน่เข้าใจได้ กรณเีช่นน้ีอาจน�า
ระบบการตัดสินใจแทนคนพิการมาใช้ได้
 คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ (Quai -Incompetent Person)
 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาของศาลในการสั่งให้บุคคลกลายเป็นคน
เสมือนไร้ความสามารถนั้น ประมวลกฎหมายและพาณิชย์ มาตรา 32 ได้วาง
หลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้
 “มาตรา 32 บุคคลใดมีกายพิการ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือ ประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ หรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอื่นใด
ท�านองเดยีวกันน้ันจนไม่สามารถจะจัดท�าการงานโดยตนเองได้หรือจัดกจิการไป
ในทางทีอ่าจจะเสือ่มเสยีแก่ทรัพย์สนิของตนเองหรือครอบครัว เมือ่บคุคลตามที่ 
ระบุไว้ในมาตรา 28 ร้องขอต่อศาล ศาลจะสั่งให้บุคคลน้ันเป็นคนเสมือน 
ไร้ความสามารถก็ได้
 บุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถตามวรรคหน่ึง 
ต้องจัดให้อยู่ในความพทิกัษ์ การแต่งตัง้ผู้พทิกัษ์ให้เป็นไปตามบทบญัญตับิรรพ 
5 แห่ง ประมวลกฎหมายนี้
 ให้น�าบทบัญญัติว่าด้วยการสิ้นสุดของความเป็นผู้ปกครองใน บรรพ 
5 แห่ง ประมวลกฎหมายน้ี มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุดของการเป็นผู้พิทักษ ์
โดยอนุโลม
 ค�าสั่งของศาลตามมาตรานี้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
 จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าบุคคลที่อาจถูกศาลสั่งให้
เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนั้นอาจแยกพิจารณาได้ 2 ประการ ดังนี้
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 (ก) มีเหตุบกพร่องอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี (1) กายพิการ  
(2) จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ (3) ประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ  
(4) ตดิสรุายาเมา และ (5) มีเหตอุืน่ใดท�านองเดียวกนักบั (1) (2) (3) และ (4)
 (ข) ไม่สามารถจะจัดท�าการงานโดยตนเองได้หรือจัดกิจการไปในทาง
ที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว
 ในทางปฏิบัติคนพิการที่ป่วยเป็นอัมพาต แม้จะเข้าใจค�าถามและ 
ตอบค�าถามได้บ้าง ก็อาจถูกศาลสั่งให้เป็นเสมือนไร้ความสามารถ
 ค�ำพิพำกษำที่ 912/2520 ค.อายุ 74 ปี ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และ
เป็นอัมพาตมานานประมาณ 13 เดือน มือเท้าข้างขวาและร่างกายแถบซีก 
ด้านขวาเคลื่อนไหวไม่ได้ เคลื่อนไหวได้เฉพาะแถบซีกด้านซ้าย ลุกขึ้นยังไม่ได้ 
น่ังได้ คลานไปในระยะใกล้ ๆ  ได้ เข้าใจค�าถามได้ด ีสามารถตอบค�าถามได้บ้าง  
แพทย์รักษาแล้วอาการไม่ดีขึน้ จึงเป็นบคุคลไม่สามารถจะจัดการงานของตนเองได้ 
เพราะกายพิการ สมควรถูกสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและให้อยู่ 
ในความพิทักษ์ ผู้ร้องเป็นบุตรของพี่ชาย ค. ไม่ใช่ผู้สืบสันดานหรือผู้พิทักษ์
ของ ค. ส่วนผู้คัดค้านเป็นผู้พิทักษ์ตามพฤตินัยของ ค.มาก่อน ดังน้ี ผู้ร้อง 
จึงไม่มีสิทธิร้องขอต่อศาลให้สั่งว่า ค.เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ และให้อยู่
ในความพิทักษ์ของผู้ร้องได้ 
 การที่ผู ้ร้องอ้างว่าผู้ร้องมีสิทธิได้รับมรดกของ ค.หาก ค. ถึงแก่
กรรม โดยได้รับมรดกแทนที่บิดาผู้ร้องที่ถึงแก่กรรมแล้ว และเป็นทายาทเพียง
ผู้เดียวของ ค.การร้องของต่อศาลเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริต ชอบด้วยกฎหมาย
อันว่าด้วยความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เพื่อรักษา 
ผลประโยชน์ส่วนได้เสยีของ ค. และของผู้ร้องตามทีผู้่ร้องฎกีาน้ัน กรณดัีงกล่าว
ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้ผู้ร้องมีสิทธิร้องขอต่อศาลได้16

 คนพิการที่ไม่สามารถเดินได้ แม้สามารถเขียนหนังสือได้ พูดจารู้เรื่อง 
และสามารถติดต่อสื่อสารได้ เพียงแต่มีสภาพร่างกายไม่สามารท�านิติกรรม 
บางอย่างได้ อาจถูกศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถได้

16 ระบบสืบค้นค�าพิพากษา ค�าสั่งค�าร้องและค�าวินิจฉัยศาลฎีกา : http://deka.supremecourt.or.th/
search. (วันที่สืบค้น : 9 มีนาคม 2562)
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 ประกำศศำลเยำวชนและครอบครัวจังหวดัลพบรีุ (คดแีพ่งหมำยเลขแดง 
ที่ 157/2556) ศาลได้ไต่สวนผู้ร้องแล้วได้ความว่า ผู้ร ้องเป็นบุตรของ 
นายชาญศักด์ิ โกสยิานนท์ และนางบงกตรัตน์ โกสยิานนท์ บดิามารดาเสยีชวีติแล้ว  
และเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับนางสาวกนกพร โกสิยานนท์ ซึ่งมี 
กายพกิารมาตัง้แต่ยังเลก็ ไม่สามารถเดินได้ พดูไม่ชดัแต่สามารถเขยีนหนังสอืได้  
พดูจารู้เร่ืองและสามารถตดิต่อสือ่สารได้ แต่จากสภาพร่างกายของ นางสาวกนกพร 
จึงไม่สามารถท�านิติกรรมบางอย่างได้ โดยผู้ร้องได้เสนอให้ภริยาของผู้ร้อง 
เป็นผู้พิทักษ์ แต่นางสาวกนกพรไม่ยินยอมและได้แสดงความประสงค์ให ้
นายสยุมพร ศรีกลาง ท�าหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ดูแลตน พิเคราะห์แล้วเห็นว่า 
นางสาวกนกพร โกสิยานนท์ มีร่างกายพิการไม่สามารถเดินได้ต้องน่ังรถเข็น  
บางคร้ังพดูไม่ชดัแต่ยงัสามารถตดิต่อสือ่สารได้ จึงเป็นบคุคลทีไ่ม่สามารถจัดการ
งานบางอย่างของตนเองได้ จึงเหน็ควรให้ นายสยุมพร ศรีกลาง เป็นผู้พทิกัษ์ของ 
นางสาวกนกพร โกสยิานนท์  จึงมีค�าสัง่ว่า นางสาวกนกพร โกสยิานนท์ เป็นคน 
เสมือนไร้ความสามารถ และอยู่ในความพิทักษ์ของ นายสยุมพร ศรีกลาง17 

 คนพิการตาบอดอาจถูกศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถได้
 ประกำศศำลเยำวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสำคร (คดีแพ่ง
หมำยเลขแดงที่ 183/2556) ศาลได้ไต่สวนพยานหลักฐานของ ผู้ร้องแล้ว
ฟังได้ว่า ผู้ร้องเป็นมารดาของ นางสาวอภิญญา สากระแสร์ ซึ่งมีอาการทาง
สายตา เร่ิมมองไม่เห็น ผู้ร้องน�าไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล แพทย์ระบุว่า
ป่วยเป็นโรคเก่ียวกับประสาทสายตาเสื่อม ท�าให้ตาบอด ทั้งสองข้าง ปัจจุบัน
นางสาวอภิญญา ป่วยเป็นโรคตา โรคเบาหวาน โรคไต โรคผิวหนัง ผู้ร้อง 
น�าขึน้ทะเบยีนคนพกิารทางสายตากบักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย์ นำงสำวอภิญญำ ไม่สำมำรถ ประกอบกิจกำรงำนได้ตำมปกต ิต้องอยู่ 
ในความดแูลของผู้ร้อง ผู้ร้องเป็นมารดา สามารถดแูลรักษาผลประโยชน์ และเป็นผู้ 
พิทักษ์ของ นางสาวอภิญญา สากระแสร์ และไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เป็นผู้
พทิกัษ์ จึงมคี�าสัง่ให้ นางสาวอภิญญา สากระแสร์ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  
และให้อยู่ในความพิทักษ์ของ นางกัญจนพร โพธิ์อบ ผู้ร้อง18 
17 ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 131 ตอนที่ 23 ง. ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557. หน้า 45.
18 ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 131 ตอนที่ 5 ง. ลงวันที่ 16 มกราคม 2557. หน้า 43.
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 ข้อสังเกต เมื่อพิจารณาจากค�าสั่งของศาลที่สั่งให้คนพิการตกเป็นคน
เสมอืนไร้ความสามารถ ศาลจะพจิารณาว่าคนพกิารผู้น้ันสามารถประกอบกจิการ
งานของตนเองได้หรือไม่เป็นส�าคัญ หากคนพกิารผู้น้ันไม่สามารถประกอบกจิการ
งานของตนเองได้ ศาลจะมีค�าสั่งให้ผู้น้ันเป็นคนไร้ความสามารถ แม้คนพิการ 
ผู้น้ันจะเป็นผู้ที่สามารถแสดงเจตนารมณ์และความประสงค์ของตนเองได้ก็ตาม 
ซึ่งการใช้เกณฑ์เร่ืองความสามารถในการประกอบกิจการงานของตนเองได้หรือ
ไม่นั้นเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 32 
ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวน้ันมีความสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
ค.ศ. 2006 หรือไม่นั้น จะได้วิเคราะห์โดยละเอียดในหัวข้อถัดไป 
 วเิครำะห์ควำมสอดคล้องกบัอนุสญัญำว่ำด้วยสทิธคินพกิำร ค.ศ. 2006  
ของบทบัญญัติว่ำด้วยคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
 เมื่อพิจารณาบทบัญญัติตามมาตรา 32 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณชิย์ จะเหน็ได้ว่า “บคุคลใดมีกายพกิาร ...จนไม่สามารถจะจัดท�าการงาน 
โดยตนเองได้...” อาจถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ และต้องอยู่ภายใต้ 
การดูแลของผู้พิทักษ์ หากคนเสมือนไร้ความสามารถต้องการท�านิติกรรม 
ตามมาตรา 34 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้พิทักษ์เสียก่อน จากความตามมาตรา 32 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะเห็นได้ว่า การที่คนพิการจะถูกศาลสั่งให้เป็น
คนเสมือนไร้ความสามารถหรือไม่ พิจารณาเพียงว่าคนพิการผู้น้ันสามารถ 
จัดท�าการงานด้วยตนเองได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถจัดท�าการงานด้วยตนเองได้  
ก็อาจถูกศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ และต้องตกอยู่ภายใต ้
การดูแลของผู้พทิกัษ์ แม้คนพกิารผู้น้ันจะเป็นผู้ทีส่ามารถแสดงเจตนารมณ์และ
ความประสงค์ของตนเองได้ก็ตาม ดังนั้น ความตามมาตรา 32 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงอาจขัดต่อความในข้อ 12 (4) ของอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 ที่ก�าหนดว่ามาตรการที่เกี่ยวข้องกับการ 
ใช้ความสามารถของคนพกิารจะต้องเคารพเจตนารมณ์และความประสงค์ของคน
พิการ แต่เมื่อคนพิการที่สามารถแสดงเจตนารมณ์และความประสงค์ได้ตกเป็น
คนเสมือนไร้ความสามารถได้น้ัน ผลทีต่ามมาคือ เมือ่คนเสมอืนไร้ความสามารถ 
ต้องการจะท�านิติกรรมตามที่ระบุไว้ในมาตรา 34 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์เสียก่อน ซึ่งผู้พิทักษ์ 
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มีสิทธิที่จะไม่ให้ความยินยอมได้ กรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นมาตรการที่เปิดโอกาสให้ 
มกีารไม่เคารพเจตนารมณ์และความประสงค์ของคนพกิาร นอกจากน้ันการทีต้่อง
อยูภ่ายใต้การดูแลของผู้พทิกัษ์ ยงัอาจขดัต่อหลกัเสรีภาพในการตดัสนิใจเลอืก
ด้วยตนเอง และหลักความเป็นอิสระของบุคคลตามข้อ 3 (เอ) ของอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 อีกด้วย นอกจากนั้นความในมาตรา 32 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์มุ่งเน้นการตดัความสามารถในการใช้สทิธขิอง
คนพกิาร ซึง่ไม่สอดคล้องกบัความในข้อ 12 (3) ทีมุ่ง่เน้นการให้ความช่วยเหลอื
คนพกิารให้คนพกิารใช้ความสามารถทางกฎหมาย ดงัน้ัน ควรแก้ไขบทบญัญตัิ
มาตรา 32 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยต้องเคารพเจตนารมณ์
และความประสงค์ของคนพิการ และมุ่งเน้นการช่วยเหลือให้คนพิการใช้ความ
สามารถทางกฎหมาย แทนที่จะมุ่งเน้นตัดความสามารถในการใช้สิทธิของคน
พิการ โดยการปรับปรุงแก้ไขอาจแก้ไขในประเด็นดังนี้ เช่น 
 ประเด็นที่ 1 กรณีบุคคลที่มีการพิการจนไม่สามารถจัดการงาน 
ของตนเองได้ หากคนพิการยังสามารถแสดงเจตนารมณ์และความประสงค์ 
ของตนเองได้ หรือหากยังมีสติสัมปชัญญะและสามารถตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ 
ได้เหมือนคนทั่วไป กรณีน้ีจะต้องไม่ตัดความสามารถของคนพิการ แต่หาก 
คนพิการต้องการความช่วยเหลือในการใช้ความสามารถทางกฎหมาย อาจให้ 
มีการแต่งตั้งตัวแทนเพื่อจัดการงานท�านิติกรรมต่าง ๆ แทนคนพิการ 
 ประเดน็ที ่2 คนทีม่จิีตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หากไม่สามารถตดัสนิใจ 
เรื่องราวต่าง ๆ ได้ เนื่องจากไม่รู้สาระของเรื่องนั้น ๆ และไม่รู้ผลที่ตามมาจาก
การตัดสินใจของตน กรณีเช่นน้ีอาจมีความจ�าเป็นต้องตัดความสามารถของ 
คนพิการเท่าที่จ�าเป็น

 บทสรุป
 บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 32 ว่าด้วย
เร่ืองคนเสมอืนไร้ความสามารถ ยงัมเีน้ือหาบางประการทีอ่าจจะยงัไม่สอดคล้อง
กับหลักการที่ก�าหนดไว้ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 ซึ่งควร
ต้องมีการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 
และเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้คนพิการมีสิทธิเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ	(Reader)

 ต้นฉบับบทควำมวิจัย บทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
นิตศิำสตร์ มหำวทิยำลยัทกัษณิ ปีที ่7 ฉบบัที ่9 (กรกฎำคม 2561 - มถินุำยน 2562)  
ได้รับกำรประเมินคุณภำพบทควำมให้ข ้อเสนอแนะและตรวจแก้ไขจำก 
ผู้ทรงคุณวุฒิดังรำยนำมต่อไปนี้

1. นายสัตยา  อรุณธารี อยัการอาวโุส ส�านักงานอยัการสงูสดุ 
อดีต รองอัยการสูงสุด

2. นายเพิ่มศักดิ์  สายสีทอง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปาณี  พัดทอง คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค คณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษณิ

5. อาจารย์ ดร.อุกฤษฏ์  มูสิกพันธุ์ คณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษณิ

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อคัคกร  ไชยพงศ์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  มาลยารม คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์  ศรีบุญโรจน์ คณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษณิ

9. นายธนกร  พลายสา ผู้พิพากษาอาวุโส 
ประจ�าศาลแรงงานภาค 9

10. นายพรสักก์  พิทักษ์ธรรม เลขานุการศาลอุทธรณ์

11. นายพิพัฒน์  แก้วอ�าไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
ในศาลแรงงานภาค ๙

12. นายวรชาติ  เกลี้ยงแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น
ในศาลจังหวัดเวียงสระ

วารสารวิชาการนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม 2561 - มิถุนายน 2562

109









ประกำศคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ
เรื่อง กำรจัดท�ำวำรสำรวิชำกำรนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ

ประจ�ำปี 2563 (รอบตีพิมพ์เผยแพร่ 1 กรกฎำคม 2562 - 30 มิถุนำยน 2563)

************************

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย  
นักวิชาการทั่วไป และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาร่วมส่งบทความด้านนิติศาสตร์ 
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

1. นโยบำยกำรจัดพิมพ์
 วารสารวิชาการนิติศาสตร์เป็นวารสารวิชาการรายปี (1 ฉบับต่อปี) 
ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่จัดท�าขึ้นเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
ให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณและนักวิชาการทั่วไป 
ได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการอันเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

2. กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำบทควำม
 ในการจัดท�าวารสารวิชาการนิติศาสตร์น้ัน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ได้ค�านึงถึงคุณภาพของบทความที่จะเผยแพร่เป็นส�าคัญ จึงได้ด�าเนินการ 
จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาบทความ (Peer Review) โดยการคัดสรร
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาต่าง ๆ จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
จากน้ันได้ด�าเนินการจัดประชุมและแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมพิจารณา
บทความ

.../3.
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3. ลักษณะของบทควำมที่เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรนิติศำสตร์
 เป็นบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ ฎีกาวิเคราะห์ 
หรือบทพนิิจหนังสอื ทีมี่เน้ือหาเก่ียวกับการค้นคว้า การวิจัย การวเิคราะห์วจิารณ์ 
หรือเสนอแนวคิดใหม่ด้านนิติศาสตร์

4. กำรเตรียมต้นฉบับ
 4.1 รูปแบบและการจัดพิมพ์
  4.1.1 ผลงานทางวิชาการที่รับพิจารณาตีพิมพ์ต้องพิมพ์เป็น 
ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ พมิพ์ต้นฉบบัด้วยกระดาษขาวขนาดเอ 4 หน้าเดยีว 
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 น้ิว และด้านล่าง 1 น้ิว ใส่เลขก�ากับทุกหน้า 
ที่มุมขวาบน
  4.1.3 ชื่อเร่ืองพิมพ์ไว้ก่ึงกลางหน้ากระดาษ ชื่อผู้เขียนพิมพ์ไว้ 
มุมขวามือของหน้ากระดาษใต้ชื่อเร่ือง และท�าเชิงอรรถด้วยเคร่ืองหมาย * 
บอกต�าแหน่ง/ ต�าแหน่งวิชาการ (ถ้ามี) และสถานที่ท�างานไว้ด้านล่างของ 
หน้ากระดาษนั้น ๆ
 4.2 ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องมีส่วนประกอบทั่วไป ดังนี้ 
  4.2.1 บทความวชิาการ ประกอบด้วย ชือ่เรือ่งมทีั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ควรเป็นชื่อเร่ืองที่สั้น กะทัดรัด ได้ใจความตรงกับเน้ือหาและ 
ต้องมีบทคัดย่อ (abtract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษความยาวประมาณ 
200 ค�าและค�าส�าคัญ โดยให้จัดโครงสร้างตามล�าดับดังน้ีคือ บทน�า เน้ือหา  
บทสรุปและเอกสารอ้างอิง (บรรณานุกรม)
  4.2.2  บทความวิจัย ประกอบด้วย ชื่อเร่ืองมีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ควรเป็นชื่อเร่ืองที่สั้น กะทัดรัด ได้ใจความตรงกับเน้ือหาและ 
ต้องมีบทคัดย่อ (abtract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษความยาวประมาณ  
200 ค�าและค�าส�าคญั โดยให้จัดโครงสร้างตามล�าดับดังน้ีคอื บทน�า วธิกีารศกึษา 
ผลการศกึษา อภิปรายผล สรุป ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างองิ (บรรณานุกรม)

.../ทั้งนี้
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 ทัง้น้ีถ้าหากมตีารางหรือรูปประกอบ ต้องแยกออกจากเน้ือเร่ืองหน้าละ
รายการ รูปถ่ายอาจเป็นภาพสไลด์ ภาพสี ภาพขาวด�าก็ได้ แต่ควรให้มีความ
ขาว-ด�าชัดเจน (มี contrast สูง) ภาพวาดควรวาดด้วยหมึกอินเดียน หรือ
พิมพ์จากเครื่องพิมพ์เลเซอร์
5. กำรอ้ำงอิงและกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง
 กรณทีีผู้่เขยีนต้องการระบแุหล่งทีม่าของข้อมลูในเน้ือเร่ือง ให้ใช้วธิกีาร
อ้างองิในส่วนของเน้ือเร่ืองแบบ foot note โดยระบ ุชือ่ผู้แต่ง และปีพมิพ์ของ
เอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังข้อความที่ต้องการอ้าง เพื่อบอกแหล่งที่มาของ
ข้อความน้ันและอาจระบุเลขหน้าของเอกสารที่อ้างด้วยก็ได้หากต้องการ และ
ให้มีการอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม (reference citation) โดยการรวบรวมรายการ
เอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงานนั้น ๆ จัดเรียงรายการ
ตามล�าดับอักษรชื่อผู้แต่ง ภายใต้หัวข้อ เอกสารอ้างอิง ส�าหรับผลงานวิชาการ
ภาษาไทยหรือ Reference ส�าหรับผลงานวชิาการภาษาองักฤษ โดยใช้รูปแบบ
การเขยีนเอกสารอ้างองิแบบ foot note ตวัอย่างการเขยีนเอกสารอ้างองิมดัีงน้ี
 5.1 ชื่อหนังสือ 
 ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเร่ือง. (ฉบับพิมพ์). สถานที่พิมพ์ :  
ผู้จัดพมิพ์. พรพมิล  ตรีโชต.ิ (2542). ชนกลุม่น้อยกบัรัฐบำลพม่ำ. กรุงเทพฯ :  
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
 5.2 บทควำม/เรื่อง/ตอน ในหนังสือรวมเรื่อง
 ชือ่ผู้แต่ง. (ปีทีพ่มิพ์). ชือ่บทความ. ในชือ่บรรณาธกิาร (บรรณาธกิาร),  
 ชื่อเร่ือง (ฉบับพิมพ์, หน้าที่ปรากฏบทความ). สถานที่พิมพ์ :  
ผู้จัดพิมพ์. เสรี  ลีลาภัย. (2542). เศรษฐกิจชาตินิยมในประเทศก�าลังพัฒนา
และสถานการณ์ในประเทศไทย.ใน ณรงค์ เพช็รประเสริฐ (บรรณาธกิาร), 1999 
จุดเปลี่ยนแห่งยุคสมัย. (หน้า 90-141). กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์
การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 5.3 บทควำมในวำรสำร
 ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่(ล�าดับที่),  
เลขหน้าทีป่รากฏในบทความวารสาร. พทุธชาด  โปธบิาลและธนานันท์  ตรงด.ี  
(2541). สถานะของภาษาตากใบในภาษาถิ่น. วำรสำรสงขลำนครินทร์ ฉบับ
สังคมศำสตร์และมนุษย์ศำสตร์, 4(2), 167-187.
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 5.4 สำระสังเขปจำกฐำนข้อมูล CD-ROM
 ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ (ซีดี-รอม). ชื่อวารสาร, ปีที่  
(ล�าดับที่ ) , เลขหน้าที่ปรากฏบทความในวารสาร, สาระสังเขปจาก :  
ชื่อฐานข้อมูลและหมายเลขเอกสารเพื่อการค้น. Preston, W. (1982).  
PoetryideasinteachingIiteratureandwritingtoforeignstudent  
(CD-ROM) .TESOLQuarterly, 16,489-502,Abstractfrom : DialogFile :  
ERICItem : EJ274529.

 5.5 บทควำมในหนังสือพิมพ์
 ผู้เขียนบทความ. (วันที่ เดือน ปี) .ชื่อบทความ.ชื่อหนังสือพิมพ์, 
 เลขหน้า. คึกฤทธิ ์ ปราโมช, ม.ร.ว.. (12 มกราคม 2537). ข้าวไกลนา. 
 สยามรัฐ, หน้า 3.

 5.6 วิทยำนิพนธ์
 ผู้เขียนวิทยานิพนธ์. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์ .ระดับวิทยานิพนธ์,  
 สาขาวชิา คณะมหาวทิยาลยั. กนกวรรณ ภิบาลสขุ. (2534). ปัจจัยทีผ่ล
ต่อความเตม็ใจทีจ่ะจ่ายค่าบริการบ�าบดัน�า้เสยีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร. 
วทิยานิพนธ์ปริญญาสงัคมศาสตรมหาบณัฑติ, สาขาสิง่แวดล้อม บณัฑติวทิยาลยั 
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).
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6. กำรส่งต้นฉบับ
 6.1 ส่งต้นฉบับจ�านวน 2 ชุดพร้อมแนบไฟล์ข้อมูล ส่งในนาม 
กองบรรณาธกิารวารสารวชิาการนิตศิาสตร์ คณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ   
ถนนกาญจนวนิช ต�าบลเขารูปช้าง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000  
อีเมล์ : suphavee_k@hotmail.com ชื่อเร่ืองใน E-mail ให้ระบุว่า 
ส่งบทความวิชาการนิติศาสตร์
 6.2 พิมพ์ชื่อผู้เขียนพร้อมที่อยู ่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสารและ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่สามารถติดต่อกับผู้เขียนได้สะดวก 
แนบมากับต้นฉบับบทความด้วย

7. ค่ำตอบแทนผู้เขียนบทควำม
 บทความทางวิชาการทีไ่ด้รับการตพิีมพ์ผู้เขยีนจะได้รับค่าตอบแทนเร่ืองละ  
5,000 บาท พร้อมวารสารวชิาการนิตศิาสตร์ฉบบัทีต่พีมิพ์เผยแพร่จ�านวน 2 เล่ม

8. ขั้นตอนด�ำเนินกำรจัดท�ำวำรสำรวิชำกำรนิติศำสตร์ ประจ�ำปี 2563
ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา
1 ประกาศหลักเกณฑ์และรับต้นฉบับจากผู้เขียนบทความ ก.ค.62-พ.ย.62
2 ตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของต้นฉบับ ก.ค.62-พ.ย.62

3
จัดส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 
อ่านประเมินต้นฉบับ
จ�านวน 2 ท่านต่อเรื่อง ก.ค.62-ม.ค.63

4
ส่งให้ผู้เขียนแก้ไขตามผลการอ่านประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)

ก.พ.63

5 ตรวจสอบความถูกต้องและจัดพิมพ์ต้นฉบับ มี.ค.63
6 ด�าเนินการจัดท�ารูปเล่ม เม.ย.63
7 ด�าเนินการเผยแพร่ พ.ค.-มิ.ย.63

 ประกาศ ณ วันที่   มิถุนายน พ.ศ. 2562

     รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค
           คณบดีคณะนิติศาสตร์
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