








     ประเทศไทยมีอาณาเขตทางทะเล (Maritime Zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒* เท่ากับ ๓๒๓,๔๘๘.๓๒ ตารางกิโลเมตร ซึ�งคิดเป�นประมาณ
ร้อยละ ๖๐ ของอาณาเขตทางบกที�มีเนื�อที�อยู่ประมาณ ๕๑๓,๑๑๕ ตารางกิโลเมตร โดยมี
ความยาวชายฝ�� งทะเล ทั�งฝ�� งอ่าวไทยและฝ�� งอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ 
รวมความยาวชายฝ�� งทะเลในประเทศไทยทั�งสิ�น ๓,๑๔๘.๒๓ กิโลเมตร ครอบคลุม ๒๓ จังหวัด
ซึ�งประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากทะเลที�หลากหลาย ไม่ว่าจะเป�นการทําประมง การเพาะ
เลี�ยงสัตว์นํ�าชายฝ�� ง การขนส่งและพาณิชย์นาวีการท่องเที�ยวและนันทนาการ การทํานาเกลือ       
                                           การผลิตนํ�าจืดจากทะเล อุตสาหกรรมชายฝ�� ง 
                                                 อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือการทํา
                                                   เหมืองแร่ในทะเล การผลิตพลังงาน และ
                                                       กิจกรรมที�ใช้ประโยชน์พื�นทะเลอื�น ๆ อีก 
                                                             จึงมีความจําเป�นอย่างยิ�งที�จะต้องมี
                                                             การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
                                                           สิ�งแวดล้อมทางทะเลควบคู่ไปกับ 
                                                         การแสวงหาผลประโยชน์จากทะเล
                                                   ในด้านต่าง ๆ ซึ�งในป�จจุบันมีกฎหมายหลาย
ด้านที�เกี�ยวข้องเพื�อใช้ในการอนุรักษ์ทะเลของประเทศไทย ซึ�งสามารถแบ่งเป�นด้าน ๆ ได้แก่
กฎหมายเกี�ยวกับสิ�งแวดล้อม กฎหมายเกี�ยวกับการพาณิชยนาวี กฎหมายเกี�ยวกับ
ทรัพยากรมีชีวิต กฎหมายเกี�ยวกับทรัพยากรที�ไม่มีชีวิต กฎหมายเกี�ยวกับสิทธิในเขตต่อเนื�อง
กฎหมายเกี�ยวกับความมั�นคงหรือความสงบเรียบร้อยทางทะเล กฎหมายเกี�ยวกับกิจกรรม
ทางทะเลอื�น ๆ กฎหมายเกี�ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และกฎหมายเกี�ยวกับ
การรักษาผลประโยชน์ชาติทางทะเล           

 * ป�จจุบันอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ถือว่าเป�นหลักกฎหมายที�ใช้ในการกํากับดูแล
การใช้ทะเลและทรัพยากรทางทะเลทุก ๆ ด้านอนุสัญญามีผลบังคับใช้ เมื�อ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
ประเทศไทยได้ลงนามรับรองในอนุสัญญาฯ ดังกล่าวเมื�อ พ.ศ. ๒๕๒๕ (ค.ศ. ๑๙๘๒)
   ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ เมื�อวันที� ๑๕ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลบังคับใช้กับประเทศไทยวันที� ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามข้อกําหนดในอนุสัญญาฉบับดังกล่าว

กฎหมายกับการอนุรักษทะเลไทย

บทความ โดย  
น ายทศวิณหุ์   เ กี ย รติ ทั ตต์   
วิ ทย ากรชํา น าญการ พิ เศษ
สํา นั กกฎหมาย



      เมื�อพิจารณากฎหมายด้านต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว พบว่า ประเทศไทยมีกฎหมายที�ตราเป�น
พระราชบัญญัติหลายฉบับที�มีบทบัญญัติในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม
ทางทะเลการควบคุมกิจกรรมการใช้ทะเล และการรักษามาตรฐานคุณภาพนํ�าทะเลและชายฝ�� ง
โดยขอยกตัวอย่างกฎหมายเกี�ยวกับสิ�งแวดล้อม อาทิเช่น พระราชบัญญัติป�าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗ มีบทบัญญัติกําหนดให้ที�ชายทะเลที�ยังมิได้
มีบุคคลได้มาตามกฎหมาย (ป�าชายเลน) 
เป�นป�าสงวน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติห้ามทิ�งสิ�งปฏิกูล
หรือมูลฝอยในที�หรือทางสาธารณะ
ซึ�งรวมถึงทะเลด้วย พระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติ
กําหนดเขตห้ามตั�งโรงงานซึ�งรวมถึง
บริเวณชายฝ�� งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ�งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพนํ�าทะเลชายฝ�� ง กําหนดเขตพื�นที�
คุ้มครองสิ�งแวดล้อมได้ กําหนดโครงการที�ต้อง
จัดทํา EIA การควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิด
การระบายนํ�าทิ�งหรือการปล่อยทิ�งของเสียกําหนดเขตพื�นที�คุ้มครองสิ�งเเวดล้อม : พื�นที�
ควบคุมมลพิษ เป�นต้น นอกจากนี� ยังมีกฎหมายเกี�ยวกับด้านอื�น ๆ อีกหลายฉบับที�เกี�ยวข้อง
กับการใช้ประโยชน์ทางทะเลและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมทางทะเล 
แต่เมื�อไม่นานมานี�ได้มีการตรากฎหมายที�ถือได้ว่าเป�นกฎหมายเกี�ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ�� งโดยตรง คือ พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ�� ง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกฎหมายฉบับนี�มีเหตุผลในการตราขึ�นเพื�อให้มีการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ�� งให้มีความเป�นเอกภาพ และให้ประชาชนและชุมชน
ในท้องถิ�นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประกอบกับป�องกันการบุกรุกหรือเปลี�ยนแปลงสภาพพื�นที�
เพื�อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝ�� ง การทําให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ�� ง
เปลี�ยนแปลงและเสื�อมโทรม ทั�งนี� เพื�อให้เกิดความครอบคลุมเพื�อคุ้มครองทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ�� งในบางพื�นที� โดยกําหนดให้มีหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการการบํารุง
รักษาการอนุรักษ์การฟ�� นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ�� ง และการป�องกันการกัดเซาะชายฝ�� ง
รวมทั�งให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ�นได้มีส่วนร่วมในการปลูก การบํารุงรักษา การอนุรักษ์
และการฟ�� นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ�� งอย่างสมดุลและยั�งยืน
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       ๑. ป�ญหาการกัดเซาะชายฝ�� งที�มีสาเหตุหลัก ๒ ประการ คือ ๑) การเปลี�ยนแปลงชายฝ�� ง
โดยกระบวนการตามธรรมชาติ และ ๒) การเปลี�ยนแปลงชายฝ�� งโดยกิจกรรมของมนุษย์ 
       ๒. ป�ญหาคุณภาพนํ�าทะเล ที�เกิดจากความเชื�อมโยงของสายนํ�าจากบกสู่ทะเล ซึ�งเกิดขึ�น
จากเมืองขยายตัว ผู้คนมากขึ�น การรุกลํ�าพื�นที�ชายฝ�� งทะเลก็ตามมา ทั�งท่าเทียบเรือ โรงแรม
สถานที�ท่องเที�ยว หรือแม้กระทั�งชุมชน ทําให้เกิดการระบายนํ�าทิ�งลงสู่แหล่งนํ�าผิวดิน ทั�งจาก
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบ้านเรือน ก็ไหลต่อเนื�องลงสู่แหล่งนํ�าในทะเล
       ๓. ป�ญหาขยะทะเล ที�เกิดจากมนุษย์ทิ�งของเสียลงสู่ทะเลทั�งทางตรง และทางอ้อม 
โดยตั�งใจและไม่ได้ตั�งใจ ซึ�งขยะดังกล่าวเป�นขยะพลาสติกมีนํ�าหนักเบาและไม่สามารถย่อย
สลายได้ในเวลาที�สั�น จึงถูกพัดพาไปในที�ที�ห่างไกลจากแหล่งกําเนิด โดยคลื�น ลม กระแสนํ�า
และนํ�าขึ�นนํ�าลง ซึ�งมีผลกระทบต่อสัตว์ทะเล ระบบนิเวศน์ และเศรษฐกิจและสังคม
       ๔. ป�ญหานํ�าทะเลเปลี�ยนสี**  (RED TIDES) เป�นปรากฏการณ์ธรรมชาติที�เกิดขึ�น
เนื�องจากการเพิ�มจํานวนอย่างรวดเร็วของแพลงก์ตอนบางชนิด จนทําให้นํ�าทะเลเปลี�ยนสีไป
อาจมีทั�งที�เป�นประโยชน์และมีผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ซึ�งในบางครั�ง
เป�นเหตุให้สัตว์นํ�าตายเป�นจํานวนมากได้เนื�องจากคุณภาพนํ�าเสื�อมโทรมลง เช่น ปริมาณ
ออกซิเจนละลายนํ�าลดลงตํ�ามาก หรือ แพลงก์ตอนพืชปล่อยสารพิษบางชนิดที�เป�นอันตราย
ต่อสัตว์นํ�าออกมาปริมาณมาก (BIOTOXIN) ซึ�งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับกิจกรรมมนุษย์
บริเวณชายฝ�� งทะเล โดยเฉพาะการเพิ�มปริมาณอินทรีย์สารบริเวณชายฝ�� ง เช่น นํ�าเสียจากบ้าน
เรือนชุมชน จากกิจกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และการขยายตัวของการเพาะเลี�ยงสัตว์นํ�า
ชายฝ�� ง
       ๕. ป�ญหาที�เกิดจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว***  อันเป�นสภาวะที�ปะการังสูญเสีย
สาหร่ายเซลล์เดียว (ZOOXANTHELLAE) ที�อาศัยอยู่ในเนื�อเยื�อของปะการังแบบพึ�งพากัน
(SYMBIOSIS) ทําให้ปะการังอ่อนแอเพราะไม่ได้รับสารอาหารที�เพียงพอ และอาจตายถ้าไม่
สามารถทนต่อสภาวะนี�ได้ 
       ๖. ป�ญหาการรั�วไหลของนํ�ามัน ทั�งที�เกิดตามธรรมชาติ เช่น รั�วจากแหล่งนํ�ามันใต้ดิน
หรือจากการกระทําของมนุษย์ เช่น อุบัติเหตุจากเรือ การขุดเจาะนํ�ามัน หรือการลักลอบ
ปล่อยทิ�งสู่แหล่งนํ�า การรั�วไหลส่วนมากมักมีที�มาจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การขนส่ง
ทางทะเล การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจะควบคู่ไปกับความต้องการพลังงานภายใน
ประเทศที�เพิ�มสูงขึ�น

๓

       แม้จะมีกฎหมายเชิงอนุรักษ์เพื�อการใช้ประโยชน์ทางทะเลและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมทางทะเลทั�งโดยตรงและโดยอ้อมหลายฉบับแล้วก็ตาม 
แต่ประเทศไทยก็ยังประสบป�ญหาที�เกิดจากภัยธรรมชาติและการกระทําของมนุษย์ที�สร้าง
ผลกระทบต่าง ๆ อย่างมากมายต่อทะเล ซึ�งป�ญหาเหล่านี�เป�นป�ญหาที�เคยประสบมาในอดีต
และยังคงเกิดขึ�นในป�จจุบัน และมีแนวโน้มสูงขึ�น ดังนี� คือ

 ** ในประเทศไทยมีรายงานการพบปรากฏการณ์นี�มานานแล้ว ซึ�งชาวบ้านมักเรียกว่าปรากฏการณ์ “ขี�ปลาวาฬ”
เพราะมองเห็นแพลงก์ตอนจํานวนมากเป�นฝ�าลอยอยู่บนผิวนํ�า และเริ�มมีรายงานว่าพบนํ�าทะเลเปลี�ยนสี
เป�นสีเหลือง เขียว และนํ�าตาล สีที�เห็นเปลี�ยนแปลงไปตามชนิดแพลงก์ตอนที�เกิดขึ�น
 *** การเกิดสภาวะปะการังฟอกขาวเกิดขึ�นได้หลายสาเหตุ สาเหตุหลักที�ทําให้เกิดการฟอกขาวเป�นวงกว้าง คือ
อุณหภูมินํ�าทะเลที�สูงขึ�นอย่างผิดปกติ ในอดีตมีรายงานการเกิดปะการังฟอกขาวเช่นนี�ในป� พ.ศ. ๒๕๓๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๘ พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๐
      ในป� ๒๕๕๓ เป�นป�ที�พบแนวปะการังเสียหายมากที�สุดเป�นประวัติการณ์ เกิดจากอุณหภูมินํ�าทะเลที�เริ�มสูงขึ�น
จากปกติ ๒๙ องศาเซลเซียส ได้เริ�มสูงขึ�นเป�น ๓๐ องศาเซลเซียสตอนปลายเดือนมีนาคม ส่งผลให้เกิดสภาวะ
ปะการังฟอกขาวเป�นพื�นที�วงกว้างคลุมทะเลทั�งฝ�� งอันดามันและอ่าวไทย



        การที�ประเทศไทยยังคงประสบป�ญหาทั�ง ๖ ประการดังกล่าว แม้จะมีกฎหมาย
เกี�ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมทางทะเลอยู่หลายฉบับ สาเหตุหลัก
ก็อาจสืบเนื�องมาจากการบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที�ควรและการขาดการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในหลักการและข้อบัญญัติของกฎหมายที�เกี�ยวข้องนั�น ๆ
หรืออีกประการหนึ�งคือ บทบัญญัติในกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการใช้ทะเลของประเทศไทย
ที�บังคับใช้อยู่ในป�จจุบันยังไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ซึ�งถือว่าเป�นกฎหมายแม่บททางทะเลของโลก ซึ�งจะเห็นได้จาก
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที�แถลงต่อรัฐสภา เมื�อวันที� ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ได้กําหนดให้มีกฎหมายที�สําคัญที�คณะรัฐมนตรีจะตราขึ�นเพื�อดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ จํานวน ๑๖ ฉบับ
โดยที�กฎหมายที�จะตราขึ�นทั�ง ๑๖ ฉบับนั�น มีกฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์ทะเลไทย
ปรากฏอยู่ด้วย ซึ�งเป�นการให้ความสําคัญว่าประเทศไทยหากจะปฏิรูปให้มีความยั�งยืนแล้ว
จําเป�นต้องมีกฎหมายที�เกี�ยวกับการอนุรักษ์ทะเลโดยตรง เพื�อที�จะสามารถทําให้การอนุรักษ์

                                ทรัพยากรธรรมชาติและ
                              สิ�งแวดล้อมทางทะเล ให้เป�นไป  
                                   อย่างมีประสิทธิภาพ และ

                                                                    สอดคล้องกับบทบัญญัติ        
                                                                   ของอนุสัญญาสหประชาชาติ      
                                                                     ว่าด้วยกฎหมายทะเล    
                                                                       ค.ศ. ๑๙๘๒ อีกด้วย   
                                                                     สําหรับการยกร่างกฎหมาย  
                                                                   กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์   
                                                                     ทะเลไทย ณ ขณะนี�****
                                                                      ยังไม่มีข้อมูลว่า
                                                                      หน่วยงานใดที�มีหน้าที�
                                                                  ในการยกร่างพระราชบัญญัติ
                                                          ฉบับนี� แต่หวังเป�นอย่างยิ�งว่าหากมี
ร่างพระราชบัญญัตินี�เกิดขึ�นและมีผลใช้บังคับจะเกิดประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ทะเลไทย
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถลดป�ญหาต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นจากจากภัยธรรมชาติและ
การกระทําของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป�นการแก้ไขป�ญหาอย่างยั�งยืน

๔

 **** ข้อมูล ณ วันที� ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓



กฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี�ขาด
อํานาจหน้าที�ระหว่างศาล

บทความโดย นางพัชรา พุกเศรษฐี ว �ทยากรชํานาญการ
สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

          ประเทศไทยมีศาลทําหน้าที�พิจารณาว �นิจฉัยชี�ขาดคดีหลายศาล ได้แก่ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง 
ศาลทหาร หร �อศาลอื�น ซึ�งที�ผ่านมาได้มีสภาพป�ญหาในเร ��องเขตอํานาจศาลและการใช้อํานาจในการพิจารณา
พิพากษาคดีหร �อมีคําสั�งของศาล กล่าวคือ กรณีเมื�อมีการฟ�องคดีไว้ที�ศาลใดศาลหนึ�งแล้วปรากฏว่าศาลนั�น
ไม่ควรที�จะรับคําฟ�องไว้พิจารณา เนื�องจากเป�นเร ��องที�อยู่ ในเขตอํานาจในการพิจารณาคดีของศาลอื�น หร �อ
เป�นกรณีที�คู่ความนําคดีไปฟ�องต่างศาลกันแต่ปรากฏผลของคําพิพากษาหร �อคําสั�งของศาลที�มีความขัดหร �อ
แย้งกันจนทําให้เกิดความยุ่งยากในการบังคับคดีหร �อการปฏิบัติตามคําพิพากษาหร �อคําสั�งของศาล
          ทั�งนี�  จากสภาพป�ญหาดังกล่าวในประเทศที�มีระบบกฎหมายเดียวกันได้กําหนดให้มีองค์กรกลาง
เพื�อทําหน้าที�พิจารณาว �นิจฉัยป�ญหาเกี�ยวกับอํานาจหน้าที�ระหว่างศาล เช่น ประเทศฝรั�งเศส และประเทศ
เยอรมนี ซึ�งประเทศไทยได้มีการนําระบบดังกล่าวมาใช้ตั�งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ โดยบัญญัติให้มีคณะกรรมการว �นิจฉัยชี�ขาดอํานาจหน้าที�ระหว่างศาล ในป�จจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก็ยังคงกําหนดให้มีคณะกรรมการว �นิจฉัยชี�ขาดอํานาจหน้าที�ระหว่างศาล
โดยมาตรา ๑๙๒*  บัญญัติว่า ในกรณีที�มีป�ญหาเกี�ยวกับหน้าที�และอํานาจระหว่างศาลยุติธรรม ศาลปกครอง
หร �อศาลทหาร ให้พิจารณาว �นิจฉัยชี�ขาด โดยคณะกรรมการซึ�งประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป�นประธาน
ประธานศาลปกครองสูงสุด หัวหน้าสํานักตุลาการทหาร และผู้ทรงคุณวุฒิอื�นอีกไม่เกินสี�คน ตามที�กฎหมาย
บัญญัติ เป�นกรรมการ ส่วนหลักเกณฑ์และว �ธีการชี�ขาดป�ญหาเกี�ยวกับหน้าที�และอํานาจระหว่างศาล ให้เป�น
ไปตามที�กฎหมายบัญญัติ ซึ�งพระราชบัญญัติว่าด้วยการว �นิจฉัยชี�ขาดอํานาจหน้าที�ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ได้กําหนดอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการว �นิจฉัยชี�ขาดอํานาจหน้าที�ระหว่างศาลไว้ ๓ ลักษณะ คือ 
          ๑) กรณีมีป�ญหาว่าคดีอยู่ ในเขตอํานาจศาลใด
          ๒) กรณีคําพิพากษาหร �อคําสั�งอันถึงที�สุดระหว่างศาลขัดแย้งกัน
          ๓) กรณีอื�นที�อํานาจหน้าที�ระหว่างศาลขัดแย้งกัน
          คําว �นิจฉัยของคณะกรรมการให้เป�นที�สุด 

      * รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐, มาตรา ๑๙๒, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที�  ๑๓๔ ตอนที�  ๔๐ ก 
(๖ เมษายน ๒๕๖๐) : ๕๕.

๕



      แต่เนื�องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการว �นิจฉัยชี�ขาดอํานาจหน้าที�
ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ บังคับใช้มาเป�นเวลานาน ซึ�งบางมาตรา
มีข้อขัดข้องในการบังคับใช้หร �อในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการกําหนดให้
ในกรณีที�มีการฟ�องคดีต่อศาลใด ถ้าคู่ความฝ�ายที�ถูกฟ�องเห็นว่าคดี
ดังกล่าวอยู่ ในเขตอํานาจของอีกศาลหนึ�ง ให้ยื�นคําร้องต่อศาลที� รับฟ�อง
ก่อนวันสืบพยานสําหรับศาลยุติธรรม หร �อศาลทหาร หร �อก่อนวันนั�ง
พิจารณาคดีครั�งแรกสําหรับศาลปกครองหร �อศาลอื�นและให้ศาลที� รับฟ�อง
รอการพิจารณาไว้ชั�วคราวนั�นเป�นระยะเวลาที�นานเกินไป อาจเป�นช่องทาง
ให้คู่ความใช้ในการประว �งคดีมีผลกระทบต่อกระบวนพิจารณาและคู่ความ
ที�สุจร �ต ทําให้คดีต้องเข้าสู่กระบวนการว �นิจฉัยชี�ขาดเขตอํานาจศาล
ทั�งที�คดีได้เข้าสู่การดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลจนเกือบสิ�นสุด
กระบวนการแล้ว นอกจากนี�  การว �นิจฉัยชี�ขาดกรณีคําพิพากษาหร �อคําสั�ง
ที�ถึงที�สุดระหว่างศาลขัดแย้งกันอาจมีผลทําให้คําพิพากษาหร �อคําสั�ง
ที�ถึงที�สุดของศาลใดศาลหนึ�งสิ�นผลหร �อเปลี�ยนแปลงไป

     จากสถิติคดีที� เข้าสู่กระบวนการว �นิจฉัย
ชี�ขาดอํานาจหน้าที�ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๖๓
พบว่า สถิติคดีที�ศาลสองศาล
มีความเห็นแตกต่างกัน 
ในเร ��องเขตอํานาจศาล 
ตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการว �นิจฉัยชี�ขาด
อํานาจหน้าที�ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ตั�งแต่เดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๖๓ 
(มีจํานวน ๓๕ คดี) ซึ�งสามารถแยกตามศาล
ผู้ส่งเร ��องและแยกตามประเภทข้อพิพาท 
ได้ดังนี�

         จากสภาพป�ญหาที� เกิดขึ�นดังกล่าว เมื�อวันที�  ๒๖
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓**  คณะรัฐมนตร �เห็นสมควร
ให้มีการแก้ไขเพิ�มเติมกฎหมายว่าด้วยการว �นิจฉัยชี�ขาด
อํานาจหน้าที�ระหว่างศาลเพื�อเป�นการอํานวยความยุติธรรม
ให้แก่ประชาชนเพื�อแก้ไขป�ญหาดังกล่าว

       ** สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตร � เมื�อวันที�  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓, ข้อมูลออนไลน์ สืบค้นได้จาก https://www.thaigov.go.th
/news/contents/details/31518, (ข้อมูล ณ วันที�  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
       *** เอกสารประกอบการพิจารณาเบื�องต้น ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการว �นิจฉัยชี�ขาดอํานาจหน้าที�ระหว่างศาล (ฉบับที�  ..) พ.ศ. ….
(คณะรัฐมนตร � เป�นผู้ เสนอ)  อ.พ.(ร) ๖/๒๕๖๓

         ต่อมาในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที�  ๒๕ ป�ที�  ๒ ครั�งที�  ๑๖ (สมัยสามัญประจําป�ครั�งที�หนึ�ง) 
เมื�อวันพุธที�  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที�  ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการว �นิจฉัยชี�ขาดอํานาจหน้าที�ระหว่างศาล (ฉบับที�  ..) พ.ศ. ….***  และขณะนี�อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการว �สามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ (ข้อมูลเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓) โดยสาระสําคัญ
ของการแก้ไขเพิ�มเติมกฎหมายว่าด้วยการว �นิจฉัยชี�ขาดอํานาจหน้าที�ระหว่างศาล มีดังต่อไปนี�

แยกตามศาลผู้ส่งเร ��อง

  แยกตามประเภทข้อพิพาท

ที�มา : สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการว �นิจฉัยชี�ขาด
อํานาจหน้าที�ระหว่างศาล

ที�มา : สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการว �นิจฉัยชี�ขาด
อํานาจหน้าที�ระหว่างศาล

๖



       **** หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจําเป�นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist), (ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการว �นิจฉัยชี�ขาด
อํานาจหน้าที�ระหว่างศาล (ฉบับที�  ..) พ.ศ. ....)

         ๑. แก้ไขเพิ�มเติมกรอบระยะเวลาของกระบวนการโต้แย้งเขตอํานาจศาล และในระหว่างเข้า
สู่กระบวนการว �นิจฉัยชี�ขาดเขตอํานาจศาลให้ศาลที� รับฟ�องมีดุลพินิจในการพิจารณาคดีต่อไปได้
         ๒. แก้ไขเพิ�มเติมระยะเวลาการพิจารณาคําร้องขอให้คณะกรรมการพิจารณาว �นิจฉัยชี�ขาด
กรณีคําพิพากษาหร �อคําสั�งที�ถึงที�สุดระหว่างศาลขัดแย้งกัน
         ๓. กําหนดให้มีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ เพื�อทําหน้าที�ช่วยเหลืองานของเลขานุการ
คณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที�ตามที�คณะกรรมการกําหนด
         ๔. กําหนดให้ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที�กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา

               ๒. ด้านสังคม 

การที� ร่างพระราชบัญญัตินี�
แก้ไขเพิ�ม  เติมกรอบ
ระยะเวลาของกระบวนการ
โต้แย้งเขตอํานาจศาล และในระหว่างเข้าสู่กระบวนการ
ว �นิจฉัยชี�ขาดเขตอํานาจศาลให้ศาลที� รับฟ�องมีดุลพินิจ
ในการพิจารณาคดีต่อไปได้ รวมถึงแก้ไขเพิ�มเติม
ระยะเวลาการพิจารณาคําร้องขอให้คณะกรรมการ
พิจารณาว �นิจฉัยชี�ขาด กรณีคําพิพากษาหร �อคําสั�ง
ที�ถึงที�สุดระหว่างศาลขัดแย้งกัน ตลอดจนกําหนดให้
มีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ เพื�อทําหน้าที�ช่วยเหลือ
งานของเลขานุการคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที�
ตามที�คณะกรรมการกําหนดนั�น จะทําให้การว �นิจฉัย
ชี�ขาดอํานาจหน้าที�ระหว่างศาลดําเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป�นการอํานวยความยุติธรรม
ให้แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป�นธรรม

     เกิดผลกระทบด้านงบประมาณ เนื�องจากได้มีการกําหนดให้มีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ เพื�อทําหน้าที�
ช่วยเหลืองานของเลขานุการคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที�ตามที�คณะกรรมการกําหนด และกําหนดให้
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที�กําหนดในพระราชกฤษฎีกา อย่างไรก็ตาม 
การดําเนินการในลักษณะดังกล่าวไม่กระทบต่อรายได้แผ่นดินและงบประมาณของรัฐในสาระสําคัญ เนื�องจาก
เป�นงบประมาณที� เพิ�มขึ�นเพียงเล็กน้อยเท่านั�น ซึ�งเมื�อเทียบกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและภาระ
หน้าที�ที�ต้องปฏิบัติแล้ว ก่อให้เกิดประโยชน์ในการอํานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนมากขึ�น

                              กล่าวโดยสรุปคือกล่าวโดยสรุปคือกล่าวโดยสรุปคือ   หากแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการว �นิจฉัยชี�ขาดอํานาจหน้าที�ระหว่างหากแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการว �นิจฉัยชี�ขาดอํานาจหน้าที�ระหว่างหากแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการว �นิจฉัยชี�ขาดอํานาจหน้าที�ระหว่าง
ศาลดังกล่าวศาลดังกล่าวศาลดังกล่าวจะทําให้การว �นิจฉัยชี�ขาดอํานาจหน้าที�ระหว่างศาลดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทําให้การว �นิจฉัยชี�ขาดอํานาจหน้าที�ระหว่างศาลดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทําให้การว �นิจฉัยชี�ขาดอํานาจหน้าที�ระหว่างศาลดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ป�องกันการประว �งคดี และเป�นการอํานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องป�องกันการประว �งคดี และเป�นการอํานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องป�องกันการประว �งคดี และเป�นการอํานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
เป�นธรรมและได้รับการยอมรับมากยิ�งขึ�น อันจะส่งผลทําให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเป�นธรรมและได้รับการยอมรับมากยิ�งขึ�น อันจะส่งผลทําให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเป�นธรรมและได้รับการยอมรับมากยิ�งขึ�น อันจะส่งผลทําให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
ที�ยั�งยืนตามมาที�ยั�งยืนตามมาที�ยั�งยืนตามมา    แต่ถ้าหากไม่แก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการว �นิจฉัยชี�ขาดอํานาจหน้าที�ระหว่างแต่ถ้าหากไม่แก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการว �นิจฉัยชี�ขาดอํานาจหน้าที�ระหว่างแต่ถ้าหากไม่แก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการว �นิจฉัยชี�ขาดอํานาจหน้าที�ระหว่าง
ศาลดังกล่าวอาจมีป�ญหาข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายหร �อในทางปฏิบัติเกี�ยวกับการว �นิจฉัยศาลดังกล่าวอาจมีป�ญหาข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายหร �อในทางปฏิบัติเกี�ยวกับการว �นิจฉัยศาลดังกล่าวอาจมีป�ญหาข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายหร �อในทางปฏิบัติเกี�ยวกับการว �นิจฉัย
ชี�ขาดอํานาจหน้าที�ระหว่างศาลดังที�ประสบอยู่ในป�จจุบันได้.ชี�ขาดอํานาจหน้าที�ระหว่างศาลดังที�ประสบอยู่ในป�จจุบันได้.ชี�ขาดอํานาจหน้าที�ระหว่างศาลดังที�ประสบอยู่ในป�จจุบันได้.    

              ๑. ด้านเศรษฐกิจ 

เมื�อการว �นิจฉัยชี�ขาด
อํานาจหน้าที�ระหว่างศาล
ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว และเป�นธรรมแล้ว ย่อมทําให้การพิจารณา
คดีของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร
เป�นไปโดยรวดเร็ว ส่งผลประชาชนมีความเชื�อมั�น
ในกระบวนการยุติธรรม และความเชื�อมั�นนี�จะเอื�อ
ต่อการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้บรรลุเป�า
หมาย ทั�งด้านการพัฒนา การสร้างเสถียรภาพและ
ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจต่อไป

         จากการพิจารณาศึกษาผลกระทบ หากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการว �นิจฉัยชี�ขาดอํานาจ
หน้าที�ระหว่างศาลตามที�ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว พบว่า จะเกิดผลกระทบทั�งเชิงบวกและเชิงลบ****  ดังนี�

๗

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ



MISSING

          สาระสําคัญของอนุสัญญา CAT* มีวัตถุประสงค์เพื�อระงับและยับยั�งการกระทําการทรมาน
และทารุณกรรมในทุกรูปแบบและทุกสถานการณ์แม้กระทั�งในภาวะสงครามหร �อการขาดเสถียรภาพ
ทางการเมืองภายในประเทศ หร �อสภาวะฉุกเฉินสาธารณะ ไม่สามารถกระทําได้และไม่สามารถอ้าง
ความชอบธรรมได้ โดยให้มีการจัดตั�งคณะกรรมการต่อต้านการทรมานขึ�น เพื�อดูแลไม่ให้มี
การกระทําการทรมานในรัฐภาคีและประเทศภาคีสมาชิกแห่งอนุสัญญาฉบับนี�มีพันธกรณีที�จะต้อง
ออกกฎหมายภายในของตน กําหนดให้การทรมานเป�นความผิดอาญาโดยสอดคล้องกับอนุสัญญา
ต่อต้านการทรมานดังกล่าวและยังมีหน้าที�ป�องกันมิให้มีการประติบัติหร �อการลงโทษอื�นที�โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หร �อยํ�ายี ศักดิ�ศร �เกิดขึ�นภายในเขตอํานาจของตนอีกด้วย

          ประเทศไทยได้เข้าเป�นภาคี “อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหร �อ
การลงโทษอื�นที�โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหร �อที�ยํ�ายีศักดิ�ศร �” (Convention Against Torture
and Other Cruel, Inhumanor Degrading Treatment or Punishment: CAT) 
เมื�อวันที� ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ และได้ร่วมลงนามใน “อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง
บุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International Convention for 
the Protection of All Persons from Enforced Disappearance: CED) 
เมื�อวันที� ๙ มกราคม ๒๕๕๕ อันเป�นผลทําให้มีพันธกรณีในการอนุวัติกฎหมายภายในประเทศ
โดยต้องปรับปรุงหร �อแก้ไขเพิ�มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบาย รวมทั�งมาตรการต่าง ๆ
เพื�อให้สอดคล้องกับหลักการและสาระสําคัญของอนุสัญญาทั�งสองฉบับ

          * กรมคุ้มครองสิทธิและเสร �ภาพ กระทรวงยุติธรรม, สาระสําคัญอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหร �อการลงโทษ
ที�โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหร �อที�ยํ�ายีศักดิ�ศร �, HTTP://WWW.RLPD.GO.TH/RLPDNEW/IMAGES/RLPD_1/
INTERNATIONAL_HR/2557/CAT.PDF
          ** กรมคุ้มครองสิทธิและเสร �ภาพ กระทรวงยุติธรรม, สาระสําคัญอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคน
จากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ, HTTP://WWW.RLPD.GO.TH/RLPDNEW/IMAGES/RLPD_1/INTERNATIONAL_HR/
2557/CED.PDF

         สาระสําคัญของอนุสัญญา CED**  มีวัตถุประสงค์เพื�อกําหนดให้การทําให้บุคคลหาย
สาบสูญโดยถูกบังคับเป�นฐานความผิดตามกฎหมายอาญา (เน้นการกระทําของเจ้าหน้าที�รัฐหร �อ
การกระทําในนามเจ้าหน้าที�รัฐ) รวมทั�งกําหนดโทษของความผิดดังกล่าว โดยรัฐจะต้องกําหนดให้
ตนมีเขตอํานาจศาลเหนือความผิดฐานกระทําให้บุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ถึงแม้ว่าบุคคลที�
หายสาบสูญ หร �อบุคคลที�ประกอบอาชญากรรมดังกล่าวจะไม่ใช่คนชาติของตนและการทําให้หาย
สาบสูญก็มิได้เกิดขึ�นในดินแดนของรัฐตน ทั�งนี� คําสั�งของผู้บังคับบัญชาจะไม่สามารถยกขึ�นเป�น
ข้ออ้างสําหรับการกระทําให้บุคคลหายสาบสูญได้ นอกจากนี� ยังกําหนดให้รัฐมีหน้าที�ปฏิบัติอย่าง
เป�นธรรมและจัดให้เหยื�อและสมาชิกในครอบครัวได้รับการเยียวยาและชดเชยอย่างเหมาะสม

กฎหมายว่าด้วยการป�องกันและปราบปราม
การทรมานและกระทําให้บุคคลสูญหาย

บ ท ค ว า ม โ ด ย  น า ง กิ ต ติ ม า   อ รุ ณ พู ล ท รั พ ย์  
ว �ท ย า ก ร ชํา น า ญ ก า ร  สํา นั ก ก ฎ ห ม า ย  

( ข้ อ มู ล  ณ  วั น ที�  ๒ ๐  สิ ง ห า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๓ )

๘ 



         การลงนามในอนุสัญญาทั�งสองฉบับดังกล่าวถือเป�นการแสดงเจตนารมณ์ของภาครัฐ
ที�มีความตั�งใจในการส่งเสร �ม ปกป�อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั�งเห็นความสําคัญ
ของการแก้ไขป�ญหาโดยการบังคับใช้กฎหมายที�คุ้มครองสิทธิที�เกี�ยวข้อง แต่ในป�จจุบันยังคงมี
การกระทําทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายเกิดขึ�น อีกทั�งมีการร้องเร �ยนในประเด็น
การงดเว้นโทษ (IMPUNITY) ให้แก่เจ้าหน้าที�รัฐ ประกอบกับยังมิได้มีการกําหนดความผิด 
บทลงโทษ รวมถึงมาตรการป�องกันและการเยียวยากรณีการกระทําทรมานและการกระทําให้
บุคคลสูญหายไว้ในกฎหมาย ทั�งนี� จะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี�ยวกับความผิดฐาน
บังคับให้สูญหายโดยตรง ดังนั�น เพื�อเป�นการแก้ไขป�ญหาในข้างต้นจึงได้มีการผลักดันให้มีการ
บัญญัติฐานความผิดการกระทําทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายไว้ในร่างพระราชบัญญัติ
ป�องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. โดยที�ผ่านมาในสมัย
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวมาแล้วเมื�อวันที� ๑๐ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้เข้าสู่วาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติจนถึงวาระที� ๒ 
ขั�นพิจารณารายละเอียดเร �ยงลําดับมาตรา (ขั�นกรรมาธิการ) แต่ในภายหลังสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติได้หมดวาระลง ร่างกฎหมายดังกล่าวจึงตกไป ต่อมากระทรวงยุติธรรมได้เสนอ
ร่างพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ….
ขึ�นใหม่โดยได้จัดให้มีการรับฟ�งความคิดเห็นเกี�ยวกับร่างพระราชบัญญัตินี�ผ่านเว็บไซต์และจัดเวที
ประชุมเชิงปฏิบัติการใน ๔ ภูมิภาค พร้อมทั�งเผยแพร่ผลการรับฟ�งความคิดเห็นและการว �เคราะห์
ผลกระทบจากกฎหมายต่อประชาชนเป�นที�เร �ยบร้อย และได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
ป�องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. ในคราวประชุม
คณะรัฐมนตร � เมื�อวันที� ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓*** โดยมีสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ ดังนี�
         - กําหนดบทนิยาม “การทรมาน” “การกระทําให้บุคคลสูญหาย” “เจ้าหน้าที�ของรัฐ” 
“ผู้ได้รับความเสียหาย” และ “คณะกรรมการ”  
         - กําหนดฐานความผิดการกระทําทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย การกําหนดให้
ไม่เป�นความผิดทางการเมือง กําหนดให้สามี ภร �ยา บุพการ � ผู้สืบสันดานของผู้เสียหายในกรณี
กระทําให้บุคคลสูญหายเป�นผู้เสียหายที�สามารถดําเนินการฟ�องร้องคดีได้   
         - ให้มี “คณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย” 
ซึ�งมีรัฐมนตร �ว่าการกระทรวงยุติธรรมเป�นประธาน ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป�นรองประธาน และ
มีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสร �ภาพเป�นเลขานุการ รวมทั�งสมาชิกจากหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง
พร้อมกับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสิทธิมนุษยชน แพทย์ และด้านจิตว �ทยา รวมทั�งสิ�น ๑๙ คน โดยมี
อํานาจหน้าที�เชิงนโยบายเพื�อวางแผนเกี�ยวกับการป�องกันและการเยียวยาการทรมานและการกระ
ทําให้บุคคลสูญหาย นอกจากนี�ได้กําหนดให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสร �ภาพ เป�นสํานักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการฯ (วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคราวละ ๔ ป�)
         - กําหนดให้ทุกหน่วยงานที�มีการจํากัดเสร �ภาพบุคคลต้องจัดทําบันทึกข้อมูลเกี�ยวกับ
ผู้ถูกจํากัดเสร �ภาพ กําหนดเกี�ยวกับเกณฑ์ในการเป�ดเผยข้อมูลของผู้ถูกจํากัดเสร �ภาพ และ
กําหนดให้มีมาตรการระงับการทรมานและเยียวยาความเสียหายเบื�องต้น  
         

         *** ทําเนียบรัฐบาล, สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตร � ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓,  HTTPS://WWW.THAIGOV.GO.TH/NEWS/
CONTENTS/DETAILS/31518

๙ 



         - กําหนดให้ความผิดตามพระราชบัญญัติในเร ��องนี�เป�นคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วย
การสอบสวนคดีพิเศษ และให้เจ้าหน้าที�กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีอํานาจหน้าที�สืบสวนสอบสวน
เป�นหลัก ยกเว้นกรณีเจ้าหน้าที�กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตกเป�นผู้ต้องหา ให้ตํารวจเป�นผู้มีอํานาจ
สืบสวนสอบสวนแทน และหากเจ้าหน้าที�กรมสอบสวนคดีพิเศษและตํารวจตกเป�นผู้ต้องหา 
ให้อัยการสูงสุดเป�นผู้มีอํานาจสืบสวนสอบสวนแทน รวมทั�งกําหนดให้ศาลอาญาคดีทุจร �ตและ
ประพฤติมิชอบเป�นศาลที�มีเขตอํานาจ  
         - กําหนดระวางโทษความผิดฐานกระทําทรมานและกระทําให้บุคคลสูญหาย (ผู้ใดกระทํา
ความผิดฐานกระทําทรมานหร �อกระทําให้บุคคลสูญหาย มีโทษจําคุกตั�งแต่ ๑ ป� ถึง ๑๐ ป� และ
ปรับตั�งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หากกรณีผู้ถูกกระทําได้รับอันตรายสาหัส 
มีโทษจําคุกตั�งแต่ ๕ ป� ถึง ๑๕ ป� และปรับตั�งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท และกรณี
ผู้ถูกกระทําถึงแก่ความตาย มีโทษจําคุกตั�งแต่ ๑๐ ป� ถึง ๒๐ ป� หร �อจําคุกตลอดชีว �ต และ
ปรับตั�งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๔๐๐,๐๐๐ บาท) กําหนดเหตุบรรเทาโทษ กําหนดความผิดฐาน
สมคบคิด และฐานผู้มีส่วนร่วมในการกระทําผิด รวมทั�งกําหนดโทษแก่ผู้บังคับบัญชาที�ทราบ
การกระทําความผิดฐานกระทําให้บุคคลสูญหายของผู้ใต้บังคับบัญชา แล้วไม่ดําเนินการป�องกัน
หร �อระงับการกระทําความผิดนั�น 
         ร่างพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย 
พ.ศ. …. มีวัตถุประสงค์เพื�อแก้ไขป�ญหาการกระทําทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย
โดยมุ่งเน้นให้มีการดําเนินการทั�งมาตรการป�องกัน ปราบปราม และเยียวยาผู้เสียหาย ซึ�งเป�น
มาตรการที�สําคัญตามอนุสัญญาฯ ที�ประเทศไทยได้ลงนามไว้ รวมทั�งลดช่องว่างของกฎหมาย
ที�ส่งผลให้การบังคับใช้และการดําเนินการไม่มีประสิทธิภาพ เพิ�มขีดความสามารถในการขจัด
ป�ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที�ร้ายแรง และสร้างหลักประกันความเป�นธรรมให้แก่ประชาชน
ทําให้การกระทําทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายโดยเจ้าหน้าที�รัฐลดลงหร �อหมดไป ซึ�งจะ
ช่วยพัฒนากระบวนการยุติธรรมและยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล
เพิ�มมากขึ�น ส่งผลให้ประชาชนมีหลักประกันการคุ้มครองสิทธิที�มีมาตรฐานตามหลักสากล 
สร้างความเชื�อมั�นด้านกระบวนการยุติธรรมและลดความเหลื�อมลํ�า ลดการละเมิดสิทธิ อีกทั�ง
ช่วยส่งเสร �มภาพลักษณ์ที�ดีให้แก่ประเทศไทยในสังคมโลก 
         อย่างไรก็ตาม กฎหมายว่าด้วยการป�องกันและปราบปรามการทรมานและกระทําให้บุคคล
สูญหายที�รัฐบาลเสนอจะเกิดประสิทธิภาพสมดั�งเจตนารมณ์ที�ตั�งไว้หร �อไม่นั�น นอกเหนือจากการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป�นธรรมแล้ว การสร้างองค์ความรู้และความตระหนัก
ในเร ��องจิตสํานึกของการเคารพสิทธิมนุษยชนของคนในประเทศถือเป�นสิ�งสําคัญที�จะทําให้
กฎหมายดังกล่าวเกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จร �ง.
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การพนันอยู่คู่กับสังคมมนุษย์มาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นประเทศใดในโลก จนเรามิอาจปฏิเสธ

ได้ว่าการพนันมักจะแทรกซึมอยู่ ในชีวิตประจ าวันและทุกส่วนของสังคม และ ในยุคปัจจุบัน 

ที่เทคโนโลยีได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รูปแบบของการเล่นพนันก็ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการไปจากเดิม  

ซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนที่กิจกรรมการเล่นพนันมักจะเกิดขึ้นในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง คนทีเ่ลน่การพนนั

ต้องมาพบเจอกัน เช่น การเล่นพนันในบ่อนคาสิโน หรือการเล่นพนันแข่งม้า เป็นต้น แต่ในปัจจุบัน

กิจกรรมการเล่นพนันได้ถูกพัฒนาให้สามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกันแต่ต่างสถานที่ กลายเป็นการเล่น

พนันบ่อนคาสิโนทางอินเทอร์เน็ต และการพนันอีกหลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นในลักษณะของการพนัน

ออนไลน์ และถึงแม้ในประเทศไทยเรื่องนี้ยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย แต่ก็มีการลักลอบเล่นกันเป็นจ านวนมาก 

และมีแนวโน้มที่จะมีนักพนันหน้าใหม่เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมากในแต่ละปี เนื่องจากเข้าถึงง่าย และเล่นได้ง่าย

ในทุกสถานที่และทุกเวลา จึงกลายเป็นปัญหาสังคมที่ส าคัญอย่างหนึ่งในสังคมไทยยุคปัจจุบัน  
 

พนันออนไลน์ 



๑๒ 
 

 การพนันออนไลน์ในประเทศไทยนั้นได้เริ่มรู้จักอย่างแพร่หลายในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก  
ที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. ๑๙๙๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ซึ่งปัจจุบันก็ยังพบว่าการเล่นทายผล
ฟุตบอลก็ยังได้รับความนิยมอย่างมาก และส าหรับประเทศไทยนั้นการเล่นทายผลฟุตบอลยังถูกจัดว่า
เป็นที่นิยมเป็นอันดับที่สาม รองจากสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน๑ อย่างไรก็ตาม การเล่นการพนัน
ไม่ว่าจะเป็นการเล่นที่บ่อนหรือในรูปแบบออนไลน์ก็ส่งผลกระทบไม่แตกต่างกัน ถึงแม้จะมีกฎหมาย 
ห้ามไม่ให้เล่น และถือเป็นประเด็นสาธารณะที่อ่อนไหวประเด็นหนึ่งของสังคมไทย ในแง่ของผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้นหากท าให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่โต้แย้ง ซึ่งนับเป็นความ
ท้าทายอย่างยิ่งส าหรับการก าหนดมาตรการในการควบคุมและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะการพนัน
ออนไลน์ที่ไร้ขีดจ ากัดได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางอย่างไม่มีที่สิ้นสุด จนกระทั่งปัจจุบัน 
อาจกล่าวได้ว่ายังไม่มีนักวิชาการหรือผู้ ท่ีเกี่ยวข้องคนใดที่ให้ค าตอบอย่างชัดเจนได้ว่าตกลงแล้ว
สังคมไทยควรอนุญาตให้มีการเปิดพนันเสรีหรือปิดกั้นห้ามไม่ให้ประชาชนเล่น 
 การพนันออนไลน์ จ าแนกได้เป็น ๔ รูปแบบ๒ ดังน้ี 
 ๑) การเล่มเกมพนันแบบคาสิโน เช่น บาคาร่าออนไลน์, รูเล็ตออนไลน์, แบล็กแจ๊ก หรือเกมไพ่ 
ประเภทต่าง ๆ 
 ๒) การทายผลการแข่งขันกีฬา เช่น การแข่งม้า การแข่งขันฟุตบอล 
 ๓) การออกลอตเตอรี่ ผู้ที่ต้องการซื้อลอตเตอรี่สามารถสั่งซื้อ และเล่นผ่านเว็บไซต์ขององค์กร 
หรือบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากรัฐให้ด าเนินธุรกิจนี้ 
 ๔) การพนันอื่น ๆ เช่น การพนันหรือการทายผลที่เป็นการเสี่ยงโชคที่นยิมเล่นในประเทศนั้น ๆ 
 การพนันออนไลน์ของไทย๓ 
 จากการส ารวจข้อมูลเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ที่โฆษณาเชิญชวนและด าเนินการ  
รับพนันผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ ในประเทศไทย สามารถจัดแบ่งประเภทการพนันออนไลน์เป็น ๓ ประเภทหลัก 
ดังนี้ 
 ๑) การเล่มเกมพนันแบบคาสิโน เช่น บาคาร่าออนไลน์ รูเล็ตออนไลน์ หรือเกมไพ่ประเภทต่าง ๆ   
ผู้เล่นสามารถเล่นผ่านการถ่ายทอดสดของบ่อนพนันทางอินเทอร์เน็ต  
 ๒) การเล่นพนันบอล ถือเป็นการพนันออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่มผู้เล่นพนัน
ออนไลน์คนไทย เนื่องจากเว็บไซต์พนันออนไลน์ส่วนใหญ่จะเป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้เล่นพนันบอล  
กลุ่มผู้เล่นพนันจึงมักเป็นคนกลุ่มเดียวกันกับผู้เล่นพนันบอลตามปกติ คือ กลุ่มเยาวชนและผู้ใหญ่ 

                                                           
๑ พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ, มาตรการและกลไกในการควบคุมการพันออนไลน์ของต่างประเทศ และแนวทางในการสร้างกลไกในการควบคุม

การพนันออนไลน์ของประเทศไทย, ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, น.๔. 
๒ ไพศาล ลิ้มสถิต, เปิด ปม เป็น อยู ่คือ พนันออนไลน ์สังคมไทยยุคไร้พรมแดน, กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรีสฤษดิ์วงศ์, ๒๕๕๕. น.๑๑  
๓ อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๒, น.๑๓ - ๑๖. 



๑๓ 
 

ที่อยู่ ในวัยท างาน สิ่งที่น่าวิตกกังวล คือ นักเรียนและนักศึกษานิยมเล่นพนันบอลในสถานศึกษา 
ผ่านโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ และผู้เล่นสามารถติดต่อกับเจ้ามือเว็บพนันผ่านการส่ง
ข้อความสั้น (SMS) 
 ๓) การพนันประเภทอื่น ๆ เช่น การเล่นก าถั่ว การเล่นไฮโล การพนันออนไลน์ประเภทนี้ 
จะมีช่องทางหรือวิธีเล่นเหมือนกับการเล่นเกมพนันออนไลน์อื่น ๆ 
 แรงจูงใจในการเล่นพนันออนไลน ์
 การเล่นพนันออนไลน์มีความสะดวกสบายและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ประหยัดเวลาและต้นทุน
ในการเดินทาง และสามารถเล่นการพนันได้หลายประเภทในเวลาเดียวกัน  ซึ่งหากเป็นการเล่นพนัน 
ท่ีบ่อนอาจจะเลือกเล่นได้ครั้งละหนึ่งชนิดเท่านั้น อีกทั้งการเล่นพนันออนไลน์มีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูง 
เนื่องจากไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ท าให้มีนักพนันหน้าใหม่เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากการเล่นพนันตามบ่อน
บางคนไม่ชอบบรรยากาศของบ่อนการพนัน  หรือบางคนเกรงว่าจะถูกผู้อื่นมองในแง่ ไม่ดี   
และผู้ประกอบธุรกิจการพนันออนไลน์มีการแข่งขันกันสูง ท าให้ผู้เล่นพนันออนไลน์ได้รับประโยชน์ 
มากขึ้น โดยมักจะมีการจัดกิจกรรมหรือข้อเสนอส่งเสริมการขายให้แก่ผู้เล่น  ท าให้ผู้เล่นรู้สึกว่าได้รับ
มูลค่าเงินที่มากกว่าปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอส่งเสริมการขายกับผู้ที่เริ่มใหม่ เช่น การให้รางวัล
เพ่ิมเป็นสองเท่าจากเดิม เหตุนี้เองจึงท าให้ทั้งผู้เล่นพนันออนไลน์และผู้ประกอบธุรกิจพนันออนไลน์ 
มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
 ผลกระทบในด้านตา่ง ๆ จากการเล่นพนันออนไลน ์  
 ผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นต่อตัวบุคคลที่เล่นการพนันออนไลน์ที่เห็นได้อย่างชัดเจน เช่น 
ผลกระทบต่อการเรียน การงาน สุขภาพกาย รวมถึงด้านสุขภาพจิต ท าให้เสียการเรียน ผลการเรียน
ตกต่ า ในด้านการงาน ก็จะท าให้ขาดงานบ่อย ประสิทธิภาพการท างานลดลง ในส่วนผลกระทบทางอ้อม
ที่อาจเกิดขึ้นได้ คือ ผลกระทบต่อครอบครัวอันเนื่องจากเกิดปัญหาด้านภาระหนี้สิน ท าให้ครอบครัว  
ต้องเข้ามาช่วยเหลือ ผลกระทบต่อสังคม เมื่อเด็กหรือเยาวชน หรือคนวัยท างานมีการติดพนันออนไลน์
มากขึ้น ย่อมกลายเป็นปัญหาต่อสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
 ในมุมมองของประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้มีโครงการศึกษาเรื่อง “ภาษีพนันและสนามม้า”  
พบว่าหากมีการเปิดคาสิโนถูกกฎหมายจะเป็นการลดจ านวนผู้ไปเล่นการพนันในต่างประเทศลง 
ร้อยละ ๓๐.๑ รัฐบาลมีรายได้ทางอ้อมจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓๑.๑ ท าให้เกิด 
การจ้างงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓๔.๕ มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๔๐.๙ และท าให้รัฐมีรายได้ 
จากการจัดเก็บภาษีเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๔๑.๕๔ 
                                                           

๔
“สังสิต เผยผลส ารวจเปิด คาสิ โน เพิ่มรายได้รัฐแสนล้าน,” ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙, สืบค้นเมื่อวันที่  ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓, 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/688424 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/688424


๑๔ 
 

 กรณีศึกษาคาสิโนถูกกฎหมายในต่างประเทศ : ประเทศสิงคโปร์๕ 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับการเปิดสถานคาสิโนที่ถูกกฎหมายในประเทศสิงคโปร์ พบว่า แนวคิด 
ในการเปิดคาสิโนในประเทศสิงคโปร์นั้นได้มีมานานแล้ว เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดเล็ก 
และมีทรัพยากรจ ากัด รัฐบาลจึงเล็งเห็นว่ารายได้จากการท่องเที่ยวจะเป็นรายได้ส าคัญ อย่างไรก็ตาม  
การต่อสู้ทางความคิดของสังคมสิงคโปร์ได้เกิดขึ้นเป็นระยะ ระหว่างความคิดที่ เชื่อมโยงกับศาสนา  
และความคิดของกลุ่มหัวอนุรักษ์นิยมของชาวสิงคโปร์เอง ขณะเดียวกันหากพิจารณาในแง่ผลประโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจ รัฐบาลมีความคาดหวังผลทางเศรษฐกิจโดยคาดการณ์ว่าจะก่อให้เกิดการจ้างงานจ านวน 
๓๕,๐๐๐ อัตรา มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมูลค่าประมาณ ๑๕,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปี 
นอกจากนั้นผลอันเกิดจากการท างานของตัวทวีคูณ (Multiplier Effect) จะส่งผลท าให้ภาคเศรษฐกิจ 
สาขาส าคัญอื่น ๆ ขยายตัวตามไปด้วย เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจห้องพัก  
และธุรกิจเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์  ภาพรวมเหล่านี้จึงส่งผลให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศเพ่ิมขึ้นระหว่างร้อยละ ๐.๓ ถึงร้อยละ ๑.๓ ต่อปี แต่หากพิจารณาผลกระทบต่อสังคม 
และเศรษฐกิจ การเปิดบ่อนการพนันในสิงคโปร์นั้น อาจจะมีผลกระทบด้านลบต่อสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ กล่าวโดยเฉพาะในส่วนของผลกระทบด้านสังคมนั้น จะส่งผลกระทบเกี่ยวกับเพศ เกม บุหรี่ 
ยาเสพติด การก่ออาชญากรรม และอาจเป็นเงื่อนไขส าคัญที่ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) 
ขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อกังวลอีกประการหนึ่งส าหรับการเปิดบ่อนการพนันในสิงคโปร์ คือ ปัญหา
การเสพติดการพนันของชาวสิงคโปร์เอง ซึ่งหากปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาแล้วอาจจะก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ 
ติดตามมา ได้แก่ ปัญหาครอบครัว อาชญากรรม และปัญหาหนี้สิน เป็นต้น 
 ข้อพิจารณาและบริบทของสังคมไทย 
 ในบริบทของสังคมไทย ถึงแม้การพนันจะมีอยู่ทั่วไป อีกทั้งในทางปฏิบัติก็ไม่สามารถควบคุม 
ได้ทั้งหมด และไม่ว่าการพนันจะเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย แต่ก็ยังคงมีคนเล่นการพนัน  
เป็นจ านวนมาก ประกอบกับหากมีการท าให้การพนันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย จะท าให้รัฐสามารถจัดเก็บ
ภาษีได้จ านวนมาก รวมทั้งจะท าให้รัฐสามารถควบคุมตรวจสอบธุรกิจการพนันภายใต้ระบบกฎหมาย 
ได้ก็ตาม แต่ผู้เขียนมีความเห็นว่าหากพิจารณาตามหลักศีลธรรมแล้ว การท าให้การพนันเป็นสิ่งที่  
ถูกกฎหมายนั้น อาจเป็นการส่งเสริมให้มีการเล่นการพนันเพ่ิมมากขึ้น และอาจส่งผลกระทบให้เกิด
ปัญหาอื่น ๆ ติดตามมาได้ในที่สุด โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กหรือเยาวชนที่อาจจะเสียการเรียน กลุ่มคนท างาน 
อาจจะละทิ้งงานขาดความรับผิดชอบ เกิดปัญหาภาระหนี้สิน เป็นปัญหาครอบครัว หรืออาจจะร้ายแรง
ถึงขั้นเกิดอาชญากรรมที่เพ่ิมมากขึ้นในสังคมไทย ดังนั้น การท าให้การพนันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายจึงเป็น

                                                           
๕

 รัตพงษ์ สอนสุภาพ, บ่อนการพนันตามแนวชายแดน ผลกระทบและแนวทางการจัดการ : รายงานประจ าปี ๒๕๕๕. กรุงเทพฯ :  

ศูนย์การศึกษาปัญหาการพนัน, น.๒๘ - ๓๒. 



๑๕ 
 

เรื่องที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบและรอบด้านว่ามีความเหมาะสม
กับสังคมไทยจริงหรือไม่ และเกิดประโยชน์กับสังคมมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ โดยจะต้องน าบทเรียน  
ของประเทศต่าง ๆ มาพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบด้วย 
 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการเล่นพนัน คือ พระราชบัญญัติ
การพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ แต่กฎหมายฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานท าให้อาจจะใช้บังคับ 
กับการการเล่นพนันออนไลน์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และอาจมีบทบัญญัติหลายประการที่ไม่เหมาะสม
กับปัจจุบัน ผู้เขียนจึงมีความเห็นทางวิชาการว่าอาจถึงเวลาที่จะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และลักษณะของการเล่นพนันในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้น  
ในอนาคตต่อไป 
 
 
 



๑๖ 

 

         
 
 

 
นางสาวจิตรกาน  เจียรตระกูล 

           วิทยากรช านาญการ  
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 การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตย 
ไปสู่ระบอบการเมืองการปกครองที่ เป็นรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน๑  
อย่างแท้จริง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยการร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
ในประเทศไทย ได้รับการรับรองเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
มาตรา ๑๗๐๒ ซึ่งได้บัญญัติให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ คน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอ 
ต่อประธานรัฐสภา เพ่ือให้รัฐสภาพิจารณากฎหมายตามที่ก าหนดในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ 
ของชนชาวไทย และหมวด ๕ แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และค าร้องขอเสนอกฎหมายนั้น 
ต้องจัดท าร่างพระราชบัญญัติเสนอมาด้วย ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อ รวมทั้งการตรวจสอบ  

                                                           
๑ “อับราฮัม ลินคอล์น ผู้น าที่ยิ่งใหญ่ รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ,” สืบค้นเมื่อวันที่  

๘ กันยายน ๒๕๖๓, https://www.stock2morrow.com/article-detail.php?id=1907 
๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๔ ตอนท่ี ๕๕ ก (๑๑ ตุลาคม 

๒๕๔๐): ๔๑. 

การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน  

วิถีทางการมีส่วนรว่มทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 



๑๗ 

 

ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ส าหรับการเข้าชื่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
เป็ นไปตามมาตรา ๓๑๓๓ ซึ่ งได้ บัญญั ติ ว่ า ญั ตติ ขอแก้ ไขเพ่ิมเติ มต้ องมาจากคณะรั ฐมนตรี   
หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ 
สภาผู้แทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ 
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอหรือร่วมเสนอ
ญัตติดังกล่าวได้เมื่อพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นสังกัดมีมติให้เสนอได้ ส่วนประชาชน 
ไม่มีสิทธิเสนอญัตติดังกล่าวแต่อย่างใด  

ส่วนสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนได้รับการบัญญัติ 
รับรองครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๙๔ ซึ่งได้บัญญัติว่า 
ญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ 
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภามีจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 
หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ คน ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย 

ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติรับรองสิทธิในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
ของประชาชนไว้ในมาตรา ๑๓๓๕ ว่า ร่างพระราชบัญญัติให้ เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน  
และจะเสนอได้ก็แต่โดย (๑) คณะรัฐมนตรี (๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน  
และ (๓) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน เข้าชื่อเสนอกฎหมาย ตามหมวด ๓ สิทธิ 
และเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ 
เสนอกฎหมาย ส่วนการเข้าชื่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น  
ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕๖ (๑)๖ กล่าวคือ ญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่า  ๑ ใน ๕ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ 
ของจ านวนสมาชิกทั้ งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ งสองสภา หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิ เลือกตั้ ง 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ คน ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  

 
 

                                                           
๓ เพิ่งอ้าง, น.๘๔ - ๘๕. 
๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  ๑๒๔ ตอนที่ ๔๗ ก  

(๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐): ๑๑๗. 
๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนท่ี ๔๐ ก (๖ เมษายน 

๒๕๖๐): ๓๘. 
๖ เพิ่งอ้าง, น.๗๖. 



๑๘ 

 

นอกจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันจะได้บัญญัติรับรองสิทธิของประชาชน
ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายแล้ว ยังได้บัญญัติให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตรากฎหมาย 
ตามหลักการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง๗ ซึ่งบัญญัติว่า  
ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้ งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น 
และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย  
ทุกขั้นตอน  
 ทั้งนี้  ที่ผ่านมา ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๔๐ พบว่า มีสภาพปัญหาหรือความไม่สะดวกในการเข้าชื่อและรวบรวมเอกสาร 
ในทางปฏิบัติบางประการ เช่น ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒  
มาตรา ๗๘ ได้บัญญัติถึงเอกสารประกอบการยื่นเรื่องเสนอกฎหมายว่าต้องมีเอกสารประกอบ คือ  
(๑) ร่างพระราชบัญญัติที่จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณา และ (๒) แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่  
ลายมือชื่อของผู้ เข้าชื่อ เสนอกฎหมายและผู้แทนการเสนอกฎหมายตามที่ประธานรัฐสภา 
ก าหนด พร้อมทั้งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตร  
หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้และส าเนาทะเบียนบ้านของทุกคน  
จึงมีสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น๙ คือ หากประชาชนมีความสนใจจะเข้าร่วมการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  
ก็อาจขาดโอกาสนั้น เพราะโดยปกติแล้ว ประชาชนทั่วไปไม่พกทะเบียนบ้านติดตัวเหมือนกับ 
บัตรประจ าตัวประชาชน  

แต่ปัจจุบันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖๑๐  
ได้ บัญญัติ ถึ ง เอกสารประกอบการ เข้ า ชื่ อ เ สนอกฎหมายว่ าต้ องมี เ อกสารประกอบ  คื อ  
(๑) ร่างพระราชบัญญัติพร้อมด้วยบันทึกประกอบ  และ (๒) รายชื่อของผู้ ริ เริ่มพร้อมด้วย 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใด 
ของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้  และมีหมายเลขประจ าตัว
ประชาชนของผู้นั้น โดยมิได้บัญญัติให้ต้องมีส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก 
ให้แก่ผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย  

                                                           
๗ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี ๔, น.๒๐. 
๘ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๒๐ ก  

(๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒): ๓๑ - ๓๒. 
๙ กลุ่มงานเข้าช่ือเสนอกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, “เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าช่ือเสนอกฎหมายของประชาชน,” จัดโดย ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
กรุงเทพมหานคร, ๒๕๖๓: น.๓๔. 

๑๐ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๙ ก  
(๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖): ๒ - ๓. 



๑๙ 

 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะได้มีการแก้ไขสภาพปัญหาในเรื่องของเอกสารประกอบดังกล่าวแล้ว  
แต่ปัจจุบันก็ยังคงมีสภาพปัญหาอื่น ๆ เช่น การก าหนดให้ผู้แทนการเสนอกฎหมายหรือผู้ริเริ่ม 
มีหน้าที่ต้องจัดท าร่างพระราชบัญญัติด้วยตนเอง และมีหน้าที่รวบรวมรายชื่อพร้อมเอกสารประกอบ 
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย รวมถึงสภาพปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
และการประกาศรายชื่อที่ก าหนดให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต้องตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารตามท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทั้งการออกหมายเลขก ากับประจ าชุดเอกสาร ต่อจากนั้น
จะต้องน าเอกสารการเข้าชื่อเสนอกฎหมายทุกชุด มาบันทึกหมายเลขประจ า ตัวประชาชน 
ในระบบที่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสร้างขึ้น เพ่ือรวบรวมหมายเลขประจ าตัวประชาชน
ทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูล และส่งให้ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ตรวจสอบว่า 
หมายเลขประจ าตัวประชาชนนั้น เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ และเมื่อกรมการปกครองได้ส่งข้อมูล 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอกฎหมายมาให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ยังจะต้องจัดท า
บัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย และจัดท าหนังสือแจ้งไปยังผู้มีรายชื่อเป็นผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
ทุกคน๑๑ นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องการก าหนดให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเป็นเอกสาร
ประกอบเพ่ือยืนยันตัวตนของผู้เสนอกฎหมายเป็นจ านวนมาก อาจเป็นการสร้างภาระค่าใช้จ่าย 
ต่อประชาชน และเมื่อไม่ได้ใช้เอกสารนั้นแล้วยังจะเป็นการเพิ่มปริมาณขยะ ตลอดจนเป็นการเพ่ิมภาระ
การจัดเก็บเอกสาร  

แต่สภาพปัญหาต่าง ๆ ดั งกล่าวข้างต้นนั้น  อาจได้รับการแก้ไขและปรับปรุ งต่อไป  
เพราะพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นและประกาศใช้ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และน ามาบังคับใช้เกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐๑๒ โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัด 
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเท่านั้น ในการนี้รัฐสภาจะต้องตรากฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
ขึ้นใหม่เพ่ืออนุวัติการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ต่อไป  
และตามแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายยังก าหนดให้ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
พ.ศ. .... เป็นกฎหมายเพ่ือการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ อีกด้วย๑๓  

ส าหรับการใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พบว่าที่ผ่านมาประชาชนได้เข้าชื่อกันเสนอกฎหมาย 
จ านวน ๔๙ ฉบับ และในจ านวนนี้มีการประกาศใช้เป็นกฎหมาย จ านวน ๑ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติ

                                                           
๑๑ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี ๘, น.๓๘. 
๑๒ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี ๘, น.๑. 
๑๓ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี ๔, น.๘๗. 



๒๐ 

 

สหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (ผู้ริเริ่ม นายมงคลลัตถ์  พุกะนัดด์) ซึ่งได้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่รัฐสภา๑๔ และต่อมาได้มีการประกาศใช้เป็นพระราชบัญญัตสิหกรณ ์
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ แสดงให้เห็นว่าประชาชนได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  

ปัจจุบัน คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓๑๕ เห็นชอบให้เสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ต่อรัฐสภาเป็นเรื่องด่วน และเป็นร่างพระราชบัญญัติ 
ที่จะตราขึ้นเพ่ือด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ทั้งนี้ โดยยังคงหลักการส าคัญไว้ในร่างมาตรา ๕๑๖ ว่า การเข้าชื่อเสนอกฎหมายต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เข้าชื่อกันจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน ส่วนการเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมต้องมี 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อกันจ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ คน แต่หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการ 
ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนมีความแตกต่างไปจากพระราชบัญญัติฉบับเดิม กล่าวคือ  
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้บัญญัติให้มีการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติผ่านทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไว้ในมาตรา ๘๑๗ ว่า ในกรณีที่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สามารถยืนยันตัวบุคคลและตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ การเข้าชื่อเสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวให้กระท าได้โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ  
ดังนั้น ในอนาคตการใช้สิทธิของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายจะมีความง่ายและสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น๑๘ และการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ยังจะส่งผลให้ลดการใช้กระดาษ รวมทั้งมีระบบ 
Digital ID เพื่อใชพิ้สูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลด้วย  

นอกจากนี้ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดโครงการ : การเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมือง และมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ กิจกรรมการแข่งขันออกแบบแพลตฟอร์มการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้หัวข้อ “Change role, Change form, Make it easy with e-Initiative  
ปรับบทบาท เปลี่ยนรูปแบบ ท าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วย e-Initiative” ระยะเวลาด าเนินการ  

                                                           

            ๑๔ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,“การเข้าช่ือเสนอกฎหมาย,” สืบค้นเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓,
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/more_news.php?cid=3073 
            ๑๕ ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล, “สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี ๒๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๓,” สืบค้นเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓, https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/31518 

๑๖ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, “ข่าวประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการเข้าช่ือ 
เสนอกฎหมาย พ.ศ .  . . . .  (คณะรัฐมนตรี เสนอร่ างฯ ต่อรั ฐสภา ) ,” สืบสืบค้น เมื่ อวันที่  ๘ กันยายน ๒๕๖๓,
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=69859&filename=pro
pose_law 

๑๗ เพิ่งอ้าง. 
๑๘ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี ๘, น.๓๘. 

https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/more_news.php?cid=3073
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/31518
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=69859&filename=propose_law
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=69859&filename=propose_law


๒๑ 

 

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
และสะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย๑๙ 
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ พบว่า สหภาพยุโรป (EU) ก็ได้น าระบบอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย๒๐ ในขั้นตอนการรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนข้อเสนอ 
ของกลุ่มผู้ริเริ่ม เพ่ือเปิดโอกาสให้พลเมืองของสหภาพยุโรปซึ่งอยู่ในพ้ืนที่หลายประเทศ สามารถเข้าชื่อ 
ได้โดยง่าย ส าหรับกระบวนการในการเข้าชื่อยื่นข้อเสนอของสหภาพยุโรปนั้น จะต้องมีผู้ริเริ่มในการยื่น
ข้อเสนอจ านวนอย่างน้อย ๗ คน ซึ่งแต่ละคนต้องอยู่ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปคนละประเทศกัน  
จากนั้นเมื่อรวบรวมรายชื่อได้แล้ว จึงยื่นข้อเสนอต่อคณะเจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรป เพ่ือพิจารณา 
ข้อเสนอนั้น โดยคณะเจ้าหน้าที่มีระยะเวลาในการตรวจสอบข้ อเสนอเป็นระยะเวลา ๒ เดือน  
หากคณะเจ้าหน้าที่เห็นชอบจะประชาสัมพันธ์ข้อเสนอนั้นทางเว็บไซต์ของสหภาพยุโรป ส่วนคณะผู้ริเริ่ม 
ที่ได้รับความเห็นชอบให้ด าเนินการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอข้อเสนอแล้ว ต้องไปรวบรวมรายชื่อ 
ผู้สนับสนุนให้ได้จ านวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยสามารถที่จะ
รวบรวมรายชื่อด้วยการใช้แบบฟอร์มกระดาษหรือระบบออนไลน์ก็ได้ ในส่วนของระบบออนไลน์นั้น 
คณะผู้ริเริ่มสามารถใช้ระบบออนไลน์ของสหภาพยุโรป หรือสร้างระบบออนไลน์ขึ้นมาเองก็ ได้  
ต่อมาเมื่อได้จ านวนผู้สนับสนุนครบถ้วนแล้ว ให้น ามาเสนอต่อคณะเจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรป  
จากนั้นจะมีการเชิญคณะผู้ริเริ่มมาให้ความเห็นในข้อเสนอต่อคณะเจ้าหน้าที่ และเปิดให้มีการอภิปราย
ข้อเสนอของผู้ริเริ่มเป็นการทั่วไปในสภาสหภาพยุโรป และหากสภาเห็นชอบกับข้อเสนอนั้นแล้ว 
ก็จะน าไปสู่การจัดท าเป็นร่างกฎหมายเพ่ือเสนอให้สภาสหภาพยุโรปพิจารณาต่อไป หรืออาจออกเป็น
มาตรการอื่นที่ไม่ใช่กฎหมายเพื่อด าเนินการรองรับข้อเสนอที่ได้รับความเห็นชอบแล้วนั้นก็ได้   

ส าหรับประเทศไทย การเสนอร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....  
เพ่ือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้  
ในการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วม 
ทางการเมืองของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และแสดงให้เห็นว่า คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้ความส าคัญ
กับการใช้สิทธิของประชาชนในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้นั้น ควรมีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลท่ีมีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพ  
และสามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้องด้วย 

 
 

                                                           
๑๙ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี ๘, น.๑ - ๓. 
๒๐ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี ๘, น.๓๖. 

 



๒๒ 
 

การคุ้มครองสิทธเิด็กในสังคมไทย  
 

     นางสาวพันธุ์ทิพา  หอมทิพย์ 
     วิทยากรช านาญการ 

     กลุ่มงานกฎหมาย ๒ ส านักกฎหมาย 
 

 ประเทศไทยได้มีการบัญญัติ
กฎหมาย๑ เพ่ือให้ความคุ้มครองเด็กไม่ว่า
จะเป็นการให้ความคุ้มครองแก่สิทธิขั้น
พ้ืนฐานทั่วไปในฐานะที่เด็กเป็นประธาน
แห่งสิทธิที่ไม่อาจละเมิดได้ และการ
คุ้มครองเด็กในกรณีที่เป็นผู้กระท าผิด
ทางอาญาให้ ได้รับการปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการให้ความ
คุ้มครองแก่สวัสดิภาพทั่วไปในฐานะที่
เด็กคือประชากร ซึ่งเป็นก าลังส าคัญใน
อนาคตของชาติ อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้กฎหมายเพ่ือคุ้มครองสิทธิเด็กแต่ละฉบับมีเจตนารมณ์แตกต่าง
กันไป ดังนั้น การคุ้มครองสิทธิเด็กที่มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็กอย่างแท้จริงจึงเป็นไปได้ยากยิ่งในสภาวะที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของหลักประโยชน์สูงสุด ซึ่งย่อมส่งผล
กระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิเด็กภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  
 นอกจากนี้ ในสังคมที่เด็กถือเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ชุมชน และประเทศนั้น การบังคับใช้
กฎหมายเพ่ือคุ้มครองเด็กจ าเป็นที่จะต้องกระท าอย่างระมัดระวัง โดยค านึงถึง “ขอบเขต” และ “ดุลยภาพ” 
ของการคุ้มครองสิทธิเด็กกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนควบคู่กันไป
เพ่ือไม่ให้กระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่น หรือกระทบต่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม การคุ้มครองสิทธิเด็ก
ในฐานะที่เด็กเป็นประธานแห่งสิทธิ มีแนวคิดที่พัฒนามาจากหลักสิทธิมนุษยชน และมีการพัฒนาเรื่อยมา
จนกลายเป็นตราสารระหว่างประเทศ หรือกฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษรภายใต้ชื่อ 
“อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๘๙” กล่าวคือ  
 ๑.อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๘๙ (The U.N. Convention on the Rights of 
the Child 1989)๒ 
 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ถือได้ว่าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศฉบับแรกที่มีผลบังคับให้ 
รัฐภาคีจะต้องปฏิบัติตามในการให้ความคุ้มครองและส่งเสริมเด็กในขั้นพ้ืนฐานได้อย่างแท้จริง เนื่องจาก 
การคุ้มครองเด็กในปฏิญญาแห่งกรุงเจนีวาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๒๔ ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๔๘ 
และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๕๙ นั้น เป็นเพียงถ้อยแถลงในส่วนหลักการทั่วไปเท่านั้น  

                                                           

 ๑ มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล, งานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย เรื่อง “หลักการคุ้มครองสิทธิเด็กภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับ
ประโยชน์สูงสุดของเด็ก,” พิมพ์ครั้งท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒, (พิมพ์ท่ี บริษัทโรงพิมพ์เดือนตุลา จ ากัด), น. ๑-๓. 
 ๒ เพิ่งอ้าง, น. ๕๐-๕๔. 



๒๓ 
 

โดยเป็นเพียงข้อผูกพันทางศีลธรรมและทางการ
เมืองจึงยังไม่มีผลผูกพันในทางกฎหมาย อนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๘๙ มีเนื้อหาเป็นการยกระดับ
การให้ความคุ้มครองแก่เด็กในฐานะเป็น “สิทธิเด็ดขาด” 
อันไม่สามารถจ ากัดและละเมิดสิทธิของเด็ก โดยวางหลัก
ให้การกระท าใดอันเกี่ยวข้องกับเด็กจะต้องพิจารณา 
“ประโยชน์สูงสุดของเด็ก” เป็นพ้ืนฐานเบื้องต้น รวมถึง
ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าให้แก่รัฐภาคี  ในการจัด

มาตรการคุ้มครองเด็กให้มีมาตรฐานเทียบเท่า หรือดีกว่าอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพ่ือเป็นหลักประกนัสทิธขิัน้
พ้ืนฐานให้แก่เด็ก และเพ่ือให้การกระท าใด ๆ ของรัฐเป็นไปอย่างสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอนุสัญญาฯ 
 ๒.อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๘๙ มีหลักการส าคัญ ๒ ประการ คือ 
      ๑) สิทธิของเด็กนั้นไม่ใช่เรื่องที่รัฐหรือใครให้แก่เด็ก แต่เป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัว 
มาตั้งแต่เกิด ซึ่งอนุสัญญาใช้ค าว่า “สิทธิติดตัว” (inherent rights) ดังนั้น เด็กจึงเป็นผู้มีสิทธิที่ไม่มีผู้ใด
สามารถไปตัดทอนหรือจ ากัดการใช้สิทธิอันชอบธรรมของเด็กหรือละเมิดสิทธิของเด็กได้ 
      ๒) ในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเด็กจะต้องค านึงถึงสิทธิเด็ก และที่ส าคัญที่สุด
คือต้องยึดถือหลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก (The Best Interest of the Child) เป็นข้อพิจารณาในการด าเนินการ 
 ทั้งนี้ ค าว่า “เด็ก” ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในตราสารทางกฎหมายระหว่างประเทศว่า 
หมายถึง บุคคลทุกคนที่มีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี โดยอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กให้ค านิยาม “เด็ก” ไว้ในข้อ ๑ ว่า 
“เพ่ือความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญานี้ เด็ก หมายถึง มนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะ
ก่อนหน้านั้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่เด็กนั้น” ซึ่งจากค านิยามดังกล่าวส่งผลให้มนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ ากว่า  
๑๘ ปี อยู่ในความหมายของค าว่าเด็กทั้งสิ้น เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายของแต่ประเทศที่ใช้อยู่ 
 อนุสัญญาฯ ได้ก าหนดพันธกรณีให้ประเทศภาคีสมาชิกต้องด าเนินการคุ้มครองสิทธิเด็ก  
โดยจ าแนกการคุ้มครองสิทธิเด็กออกเป็น ๔ ประการ ดังนี้ 
 ๑) สิทธิในการมีชีวิตและการอยู่รอด (Right of Survival) คือ สิทธิของเด็กที่คลอดออกมาแล้ว
จะต้องมีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัย ซึ่งอนุสัญญาฯ ก าหนดว่ารัฐภาคีรับรองว่าเด็กทุกคนมีสิทธิที่ติดตัวมา
ตั้งแต่เกิดที่จะมีชีวิต และรัฐภาคีต้องประกันอย่างเต็มที่เท่าที่จะท าได้ให้มีการอยู่รอดและการพัฒนาของ
เด็กทุกคน โดยก าหนดว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการเลี้ยงดู ไม่ว่าจากบิดา มารดา ญาติพ่ีน้อง หรือรัฐ เพ่ือให้อยู่รอด 
และเจริญเติบโตมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีเพียงพอตามฐานะ ซึ่งหากครอบครัวไม่สามารถจะด าเนินการได้
ตามมาตรฐานขั้นต่ า รัฐต้องเข้าไปให้การช่วยเหลือ 
 ๒) สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง (Right of Protection) จากการกระท าในทุกรูปแบบ 
ที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก โดยรัฐภาคีจะต้องให้การส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือเด็กทุกคนอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ เด็กมีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากโรคภัยต่าง ๆ ตามมาตรฐาน
สาธารณสุขที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
 



๒๔ 
 

 ๓) สิทธิในการพัฒนา (Right of Development) การพัฒนาตนเองของเด็ก มุ่งเน้นทั้งด้านการพัฒนา
ทางร่างกายและสติปัญญา ทั้งนี้ การพัฒนาทางด้านร่างกายนั้น อนุสัญญาฯ มุ่งที่การเลี้ยงดูเด็กโดยพ่อแม่
หรือรัฐในบางกรณี โดยเด็กมีสิทธิที่จะมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีมาตรฐานเพียงพอต่อการพัฒนาการของเด็ก
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ศีลธรรมและทางสังคม 
 ๔) สิทธิในการมีส่วนร่วม (Right of Participation) การมีส่วนร่วมของเด็กในรูปแบบต่าง ๆ 
เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น ซึ่งอนุสัญญาฯ มุ่งเน้นถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็กโดยเสรี 
ในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็ก โดยรัฐภาคีต้องด าเนินมาตรการให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น และต้องให้
น้ าหนักต่อความคิดเห็นนั้นตามควรแก่อายุและวุฒิภาวะของเด็กด้วย  

 ๓.การประกาศใช้กฎหมายสิทธิเด็กในประเทศไทย๓ 
 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กฯ ท่ีได้รับหลักการ
ดังกล่าวมาบัญญัติเป็นกฎหมายภายใน โดยใช้ชื่อว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งได้บัญญัติ
หลักเกณฑ์ในการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพและป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กไว้หลายประการ ทั้งนี้ โดยครอบคลุม
สิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กฯ โดยสรุปประเด็นส าคัญได้ ดังนี้ 
    ๑) คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก ก าหนดให้มีคณะกรรมการท าหน้าที่ด าเนินการและให้
ค าปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก 
เพื่อด าเนินการให้การคุ้มครองสิทธิเด็กเกิดเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
    ๒) การปกป้องคุ้มครองเด็ก ได้ก าหนดหน้าที่ของผู้ปกครองและบุคคลผู้เกี่ยวข้องให้ต้อง
ปฏิบัติต่อเด็กอย่างเหมาะสมไว้อย่างชัดเจน และผู้ฝ่าฝืนย่อมมีโทษทั้งทางปกครองและทางอาญา เช่น ผู้ปกครอง 
ที่ต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนตามสมควร 
แก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น และต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยูใ่นความปกครองดแูล
ของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ  
      ๓.๑ บทบาทในฐานะของผู้เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก๔ 
  ส าหรับบทบาทและการด าเนินการเพ่ือคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กทั้งในด้านการพัฒนา 
การคุ้มครอง ป้องกัน และการแก้ไขปัญหา จะมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กควบคู่ไปกับการพัฒนาครอบครัว  

และการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม ตลอดจนการรณรงค์เผยแพร่ เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองมิให้มี 
การละเมิดสิทธิเด็ก อีกทั้งด าเนินการโดยใช้มาตรการทางกฎหมายผ่านกระบวนการยตุธิรรม บคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง
กับเด็กมีหลายกลุ่ม เริ่มตั้งแต่บุคคลในครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะบุคคลที่ต้อง
ท างานกับเด็ก ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในฐานะ “ผู้ให้สิทธิ” จะต้องเป็นผู้ที่มีเด็กอยู่ในหัวใจ รู้และตระหนักในสิทธิ
ของเด็ก โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก และปฏิบัติต่อเด็กอย่างเท่าเทียมกัน  
 

                                                           

 ๓ ฟ้าดาว คงนคร, “สิทธิเด็กตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ,” สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓, https://www.parliament.go.th/ 
ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/article/article_20120821094823.pdf.  
 ๔ เพิ่งอ้าง, น. ๓๖-๓๘. 

https://www.parliament.go.th/


๒๕ 
 

      ๓.๒ บทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครอง๕ 
  พ่อแม่ผู้ปกครองหรือกลุ่มคนในครอบครัว ถือเป็นกลุ่มคนแรกที่ส าคัญที่ต้องดูแลเด็ก 
ให้ได้รับการดูแลตามสิทธิที่พึงได้ตามกฎหมาย อีกทั้งยังชี้แนะในทางที่ถูกที่ควรให้แก่เด็ก ส่งเสริมพัฒนาการ
ให้เด็กได้รับการดูแลเพ่ือให้มีชีวิตรอดอย่างปลอดภัย พ่อแม่ผู้ปกครองมีหน้าที่เลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโต
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม สนับสนุนให้การศึกษาเล่าเรียนตามความสามารถและสติปัญญาของบุตร
อย่างเต็มก าลังความสามารถ ให้ความรักความอบอุ่น ความมั่นคงปลอดภัย มีการพูดจาสื่อสารที่ดีต่อกัน  
มีการส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตให้เด็ก ฝึกให้รู้จักช่วยเหลืองานบ้าน ฝึกให้เด็กได้ตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง 
สอนให้มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ สิ่งส าคัญที่สุดคือ พ่อแม่ผู้ปกครองต้องท าตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็ก
ได้เห็นและเลียนแบบได้ 
      ๓.๓ บทบาทของครู๖ 
    ครู ถือว่าเป็นบุคคลส าคัญรองลงมาจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคคลในครอบครัว  
ที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลเด็ก เพ่ือให้เด็กมีความเจริญเติบโต มีการพัฒนาการทุกด้านตามวัย และมีการเรียนรู้ 
ที่เหมาะสม โดยครูต้องใช้กระบวนการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความสามารถ
ของนักเรียนเป็นรายคน พัฒนานักเรียนตามความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เต็มก าลังเต็มเวลาเต็มหลักสูตร ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ 
กล่าวคือให้เด็กได้พัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และจริยธรรมไปพร้อม ๆ  กัน จัดกิจกรรมที่ค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของเด็กในการที่จะแสดงความคิดเห็น การแสดงออกจากประสาทสัมผัสทั้งห้า การเคลื่อนไหว การเล่น 
และการลงมือกระท า รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์กับเด็กด้วยค าพูด กิริยาท่าทางที่นุ่มนวล อ่อนโยน แสดงความรัก
และความอบอุ่น โดยครูจะต้องสังเกต มีความรู้และเข้าใจพฤติกรรมที่เป็นปัญหาและไม่พึงประสงค์ของเด็ก 
  ยกตัวอย่างจากกรณีครูพี่เลี้ยง๗ ที่ก่อเหตุท าร้ายร่างกายเด็กในโรงเรียน ซึ่งในทางกฎหมาย 
มีความผิดในทางอาญาฐานเจตนาท าร้ายร่างกายผู้อื่น และยังเป็นความผิดฐานทารุณกรรมเด็ก มีโทษทั้งจ าคุก
และปรับ ในทางแพ่งผู้ปกครองอาจสามารถเรียกร้องความเสียหายจากการละเมิด รวมถึงถือเป็นการผิดสัญญา
ในการดูแลคุ้มครองเด็กทั้งครูที่ก่อเหตุและทางโรงเรียนอีกด้วย ส่วนครูพ่ีเลี้ยงคนอื่นที่เห็นเหตุการณ์แล้ว  
แต่ไม่เข้าช่วยเหลือเด็กหรือห้ามปรามทักท้วงผู้กระท าผิด ก็อาจเข้าข่ายเป็นการงดเว้นไม่กระท าหน้าที่ดูแล
คุ้มครองเด็ก และอาจถือว่าเป็นการร่วมกระท าผิดด้วยเช่นกัน 
  จากภาพเหตุการณ์ในกล้องวงจรปิดที่สื่อน าเสนอ และค าขอโทษจากผู้กระท าผิด ซึ่งเห็นว่า 
มขี้อเท็จจริงเพียงพอท่ีจะน ามาแสดงความคิดเห็นในทางวิชาการได้ในบางแง่มุมเท่าที่จะไม่เป็นการกระทบกระเทือน
ต่อผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็ก และไม่ก้าวล่วงการท างานของเจ้าหน้าที่  เพ่ือเป็นอุทาหรณ์แก่ผู้ปกครอง ครู  
และโรงเรียน ซึ่งทุกฝ่ายต่างมีหน้าที่อบรม ดูแล คุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กในความปกครองดูแลของตน 
กล่าวคือ ความรับผิดของครูพ่ีเลี้ยง ในทางคดีอาญานั้น ต้องพิจารณาถึงเจตนาในการท าร้ายร่างกายผู้อื่น 
พฤติการณ์การท าร้าย และผลของการกระท าที่เกิดขึ้นหรือความร้ายแรงของบาดแผลและอาการบาดเจ็บ 
ของผู้ถูกกระท าด้วยว่าได้รับอันตรายเพียงใด ใช้เวลารักษาอาการนานเท่าใด หากมีเจตนาใช้ก าลังท าร้ายผู้อื่น
                                                           

 ๕ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๓, น. ๓๗. 
 ๖ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๓, น. ๓๘. 
 ๗ กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กกับโทษคดีครูท าร้ายร่างกายเด็กที่ต้องรู้, สืบค้นเมี่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓, 
จากเว็บไซต์ https://news.trueid.net/detail/yZXEjwglvP0q. 



๒๖ 
 

แลว้เกิดเป็นเพียงแผลถลอก รอยบวมช้ า บวมแดง ขีดข่วน (ไม่มีโลหิตออก) แพทย์ลงความเห็นว่ารักษาบาดแผล 
ไม่กี่วันจึงหาย ตามแนวค าพิพากษาศาลฎีกาที่ผ่านมาฉบับต่าง ๆ จะวางบรรทัดฐานไว้ว่า เป็นเพียงความผิด 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๑ ซึ่งบัญญัติไว้ว่า ผู้ใดใช้ก าลังท าร้ายผู้อื่น โดยไม่ถึงอันตรายแก่กาย 
หรือจิตใจ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ แต่หากการใช้
ก าลังท าร้ายนั้นท าให้ผู้ถูกกระท ามีบาดแผลโลหิตไหล ศาลฎีกามักจะถือว่าผู้ถูกกระท าได้รับอันตรายแก่กาย 
หรือจิตใจ อันเป็นความผิดตามมาตรา ๒๙๕ ซึ่งบัญญัติว่าผู้ใดท าร้ายร่างกายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เกิดอันตราย
แก่กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ อีกทั้งการกระท า
ของครูทั้งการท าร้ายร่างกายเด็ก การบังคับ ข่มขู่ หรือใช้วาจาที่ไม่เหมาะสม ตามที่ปรากฏในข่าวนั้นยังมี
ลักษณะเป็น “การกระท าหรือละเว้นการกระท าอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก ไม่ว่าเด็ก
จะยินยอมหรือไม่ ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑)
ประกอบกับมาตรา ๗๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ า 
ทั้งปรับ และการกระท าความผิดต่อเด็กหนึ่งคน หนึ่งครั้ง ย่อมเป็นความผิดส าเร็จหนึ่งกรรม หรือหนึ่งกระทง 
หากมีพยานหลักฐานว่าผู้กระท าความผิดได้กระท าต่อเด็กหลายราย หรือหลายครั้ง ย่อมเป็นการกระท าความผิด 
หลายกรรมต่างกัน 
 ส่วนครูพ่ีเลี้ยงคนอื่นท่ีอยู่ภายในห้องเรียนที่เกิดเหตุและเห็นเหตุการณ์นั้น หากข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าครูพี่เลี้ยงรายอื่นมีหน้าที่ดูแลเด็ก ๆ ในชั้นอนุบาลดังกล่าว อันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญา
ว่าจ้างในงานของตนเอง การที่ครูพ่ีเลี้ยงคนอื่นที่เห็นเหตุการณ์แล้วไม่ยอมเข้าช่วยเหลือเด็ก หรือห้ามปราม
ทักท้วงผู้กระท าผิด จึงอาจเป็นการกระท าผิดโดยการงดเว้นไม่กระท าหน้าที่ดูแลคุ้มครองเด็ก ๆ ในชั้นของตน 
อันถือเป็นการกระท าผิดร่วมกันกับผู้กระท าความผิด ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่เกี่ยวของต้องพิจารณา 
ตามกฎหมายต่อไป 
 ส าหรับประเด็นที่ผู้กระท าความผิดอ้างว่าเป็นการลงโทษเด็กนั้น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
เกี่ยวกับการลงโทษนักเรียนนักศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ ได้ให้ค านิยามค าว่า “การลงโทษ” หมายความว่าการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา 
ที่กระท าความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือการสั่งสอน และข้อ ๕ ได้ก าหนดโทษที่จะลงโทษแก่นักเรียน 
หรือนักศึกษาที่กระท าความผิด มี ๔ สถาน คือ 
 (๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
 (๒) ท าทัณฑ์บน 
 (๓) ตัดคะแนนประพฤติ 
 (๔) ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 ท้ังนี้ โดยข้อ ๖ ได้ก าหนดห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง
หรือลงโทษด้วยความโกรธ หรือด้วยความพยาบาท โดยให้ค านึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรง
ของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย 
   ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากระเบียบดังกล่าว แม้เด็กนักเรียนที่มีวัยวุฒิ และสภาพร่างกาย
รวมทั้งจิตใจที่เติบโตกว่าเด็กอนุบาลตามที่ปรากฏในข่าว ครูอาจารยก์็ยังไม่สามารถลงโทษด้วยวิธีการเฆี่ยนตี 
หรือการลงโทษด้วยวิธีรุนแรงเกินสมควร เพราะฉะนั้น การลงโทษเด็กอนุบาลด้วยการเฆี่ยนตีหรือใช้วิธีรุนแรง
จึงยิ่งไม่สามารถที่จะกระท าได้ และครูระดับชั้นอนุบาลควรเลือกใช้วิธีการลงโทษให้ถูกต้องและเหมาะสม 
โดยค านึงถึงอายุของนักเรียน และพฤติการณ์ของเด็กเป็นส าคัญ 



๒๗ 
 

  จากท่ีกล่าวมาแล้วทั้งหมด จึงสรุปได้ว่า “เด็ก” ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า  
และย่อมมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน รวมทั้งมีความชอบธรรมในสิทธิและเสรีภาพ หากเด็กไม่ได้รับ 
การคุ้มครองตามมาตรฐานที่ดีแล้ว จะเติบโตขึ้นมาอย่างไร้คุณภาพ สิทธิเด็กเป็นสิทธิประเภทหนึ่งในกลุ่ม 
สิทธิมนุษยชน ที่จะต้องมีการปกป้องคุ้มครองมากกว่าสิทธิของคนทั่วไป เพราะเด็กมีความสามารถ 
ทางสภาพร่างกาย และสติปัญญายังไม่เท่าเทียมกับผู้ใหญ่ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ 
และในการพัฒนาเด็กนั้น จะต้องได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยถือได้ว่า
โลกของเด็กเป็นโลกแห่งการเรียนรู้และการพัฒนา การคุ้มครองเด็กจึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐ และเอกชนจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะภาครัฐที่จะต้องด าเนินการให้การคุ้มครอง 
ตามกฎหมายที่องค์การสหประชาชาติก าหนดไว้โดยเฉพาะส าหรับเด็ก หรือที่เรียกว่า อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
(Convention on the Rights of the Child  (CRC)) ดังกล่าวแล้วข้างต้น เพื่อให้ประเทศที่เป็นภาคีสมาชิก 
ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อเด็กภายใต้พ้ืนฐานเดียวกันต่อไป 
  อย่างไรก็ตาม หากจะถามว่า “เด็ก” ในสังคมไทยปัจจุบันนี้ ได้รับการส่งเสริมและคุ้มครอง
เพียงพอแล้วหรือไม่ อาจกล่าวโดยสรุปว่า เด็กในสังคมไทยได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองมากขึ้น  
และมีการตั้งหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งมีกลุ่มและองค์การเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความคุ้มครองเด็ก
มากขึ้น แต่หากมองในแง่เชิงคุณภาพแล้ว ผู้เขียนมีความเห็นว่ายังคงต้องมีการปรับปรุงอีกหลายประเด็น  
เช่น การศึกษา หรือการแก้ไขปัญหาเด็กผู้ลี้ภัย ดังนั้น ผู้ใหญ่ทุกคนจึงควรมีความตระหนักและให้ความส าคัญ
อย่างจริงจังกับเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะเข้าถึง “กลุ่มเด็ก” นั้น จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่อยู่รอบตัวเด็ก  
โดยเฉพาะ “พ่อแม่” ผู้เป็นกลไกเริ่มต้นในการดูแลปกป้องบุตรของตน อย่างไรก็ดี ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
พึงตระหนักอยู่เสมอว่าสิทธิของเด็กนั้นเป็นสิทธิท่ีมีติดตัวมาตั้งแต่เกิด ดังนั้น เด็กจึงเป็นผู้ทรงสิทธิที่ไม่มีผู้ใด
สามารถตัดทอนหรือละเมิดสิทธิอันชอบธรรมของเด็ก ด้วยเหตุนี้ในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก 
จึงต้องค านึงถึงสิทธิของเด็กและที่ส าคัญที่สุดคือต้องยึดถือหลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก (The Best Interest 
of the Child) เป็นข้อพิจารณาในการด าเนินการเป็นส าคัญ 
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