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       บรรณาธิการแถลง 
 
 
 

จากจุดเริ่ มต้นแนวคิดในการจัดท าวารสารบทความทางวิชาการด้านกฎหมาย  
ของส านักกฎหมายที่ต้องการเผยแพร่งานวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อวงงานนิติบัญญัติและ 
ประชาชนทั่วไป ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีในฉบับที่แล้ว เนื่องจากได้มีการเผยแพร่ที่เว็บไซต์ 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย สามารถ  
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ หรือกฎหมายใกล้ตัวอันเป็นประโยชน์ได้ 

ฉบับที่  ๒ นี้  ยังคงความเข้มข้นด้านเนื้อหาเหมือนเดิม คณะผู้จัดท าได้คอยติดตาม 
กฎหมายใหม่อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน าเสนอข้อมูลให้แก่ผู้อ่านได้อย่างรวดเร็ว ไม่พลาดกฎหมายส าคัญต่าง ๆ 
ที่ก าลังจะมีการเสนอเข้าสู่สภา หรือที่ก าลังจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในประเด็นส าคัญต่าง ๆ เช่น กรณี  
การแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิดฐานท าให้แท้งลูก เนื่องจากการท าแท้ง 
เป็นปัญหาส าคัญอย่างหนึ่งในสังคมไทยยุคปัจจุบัน ผู้อ่านต้องไม่พลาดในการอ่านบทความเรื่องนี้ว่ามี 
การแก้ไขประเด็นส าคัญอย่างไร นอกจากนี้ยังมีอีกหลายบทความที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายว่าด้วยยุติธรรมชุมชน ซึ่งเป็นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านงานยุติธรรม  
ระดับชุมชน กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับปรุงกฎหมายแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และเรื่องสื่อสังคมออนไลน์ 
กับการศึกษา ซึ่งล้วนแต่มีความน่าสนใจที่คณะผู้จัดท าตั้งใจท าเพื่อน าเสนอให้แก่ผู้อ่านทุกท่าน  

คณะท างานยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านเนื้อหาสาระในวารสารต่อไปเรื่อย ๆ โดยมุ่งเน้น
ประโยชน์ต่อผู้อ่านเป็นส าคัญ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้ มากมายหลากหลาย 
จากวารสารทุก ๆ ฉบับของเราตลอดไป 
 
 

กองบรรณาธิการ 
มกราคม ๒๕๖๔ 

 



 

 

        สารบัญ 
 
 
 

-  กฎหมายว่าด้วยยุติธรรมชุมชน   
 ทศวิณหุ์  เกียรติทัตต์  วิทยากรช านาญการพิเศษ  กลุ่มงานกฎหมาย ๑   ๑ 
 
-  การปรับปรุงกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
 เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
 พัชรา  พุกเศรษฐี  วิทยากรช านาญการ  กลุ่มงานกฎหมาย ๑   ๑๔ 
 
-  การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามต ิ
 เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 กิตติมา  อรุณพลูทรัพย์  วิทยากรช านาญการ  กลุม่งานกฎหมาย ๑   ๒๑ 
 
-  การแก้ไขเพ่ิมเตมิบทบัญญัติความผิดฐานท าแท้ง 
 กรรณิกา  พัสระ  วิทยากรช านาญการพิเศษ  กลุ่มงานกฎหมาย ๒   ๒๘ 
 
-  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จิตรกาน  เจียรตระกูล  วิทยากรช านาญการ  กลุ่มงานกฎหมาย ๒   ๓๘ 
 
-  สื่อสังคมออนไลน์กับการศึกษา 
 พันธุ์ทิพา  หอมทิพย์  วิทยากรช านาญการ  กลุ่มงานกฎหมาย ๒   ๔๕ 
 
 
 



 

  หน้า ๑  

วารสารบทความทางวิชาการ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๓) 

วุฒิสภา 

 

กฎหมายว่าด้วยยุติธรรมชุมชน 
นายทศวิณหุ์  เกียรติทัตต ์

วิทยาการช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงานกฎหมาย ๑  ส านักกฎหมาย 

 
 

 ความเป็นมา  

 แนวความคิดเรื่องยุติธรรมชุมชน๑ (Community Justice) เป็นแนวความคิดที่ใหม่
ส าหรับประเทศไทย ซึ่งคุ้นเคยกับระบบการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนโดยรัฐฝ่ายเดียว มาเป็น
เวลานานกว่าร้อยปี นับตั้งแต่ได้มีการเปลี่ยนระบบกฎหมายจากระบบกฎหมายพระธรรมศาสตร์  
(กฎหมายตราสามดวง ) ซึ่งใช้มาแต่เดิมตั้งแต่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยา ในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 

                                        
 ๑ จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย และคณะ (๒๕๕๑, หน้า ๑๒๘ - ๑๒๙) ให้ความหมายยุติธรรมชุมชนว่า คือ การท างาน
ร่วมกันแบบหุ้นส่วนใด ๆ ระหว่างหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมทางอาญา (และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ทั้งหลาย) กับชุมชน 
การท างานร่วมกันและหุ้นส่วนนั้นเป็นการท างานโดยยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางเพื่อการป้องกันหรือควบคุมอาชญากรรมโดยตรง
และโดยอ้อมในระดับเพื่อนบ้านหรือในระดับชุมชน  



 

  หน้า ๒  

วารสารบทความทางวิชาการ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒  
(พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๓) 

มาเป็นระบบกฎหมายแบบยุโรปที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แนวความคิดหนึ่งที่ติดมากับระบบกฎหมายยุโรป 
ก็คือ ความคิดที่ว่ากฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายอาญาเป็นเรื่องของการใช้อ านาจรัฐต่อประชาชน
และเป็นเรื่องที่รัฐเป็นผู้อ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนฝ่ายเดียว ประชาชนเป็นเพียงผู้มาร้องขอ  
รอรับ หรือได้รับผลจากกระบวนการยุติธรรมที่รัฐเป็นผู้จัดการและจัดให้เท่านั้น ประชาชนไม่มีส่วนร่วม
ในกระบวนการยุติธรรมแต่อย่างใด หลังจากแนวคิดนี้อยู่มาเป็นเวลานาน ท าให้ทุกฝ่ายยอมรับและ  
เชื่อแนวความคิดดังกล่าว ซึ่งต้องยอมรับว่ากระบวนการยุติธรรมโดยทั่วไปนั้นอาจไม่สามารถป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง 

 
 สภาพปัญหา 

 แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการน าความคิดเรื่อง
ยุติ ธรรมชุมชนมาใช้กับกระบวนการยุติ ธรรม 
ของไทย แต่ปัญหาคดีล้นศาล ผู้ต้องขังล้นคุก ก็ยังคง
เป็นปัญหาส าคัญ เนื่องจากยังขาดระบบและแนวทาง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือ 
ข้อพิพาทหรือปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ได้ตั้งแต่
ระดับชุมชนหรือก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
กระแสหลัก๒ ท าให้ความขัดแย้งหรือข้อพิพาทต่าง ๆ 

ไม่ว่าเล็กและใหญ่กลายเป็นคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก ซึ่งมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น 
มาโดยตลอดส่งผลให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต้องใช้เวลาและทรัพยากรจ านวนมากในการ
ด าเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เท่าที่ควร ประกอบกับปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรมของ
ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่ยากจนหรือด้อยโอกาส จะยังคงมีเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ท าให้เกิดปัญหาการ
แตกความสามัคคีหรือขาดความปรองดองสมานฉันท์ขึ้นในหมู่ประชาชนในระดับชุมชน และอาจขยาย
ลุกลามกลายเป็นปัญหาการแตกความสามัคคีหรือขาดความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติต่อไป  

                                        
 ๒ ก่อนเข้าสู่การแจ้งความด าเนินคดตี่อพนักงานสอบสวนหรือการด าเนินคดีของพนักงานสอบสวน หรือการฟ้องศาล
เพื่อด าเนินคด ี



 

  หน้า ๓  

วารสารบทความทางวิชาการ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒  
(พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๓) 

ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง 
นอกจากนี้ ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังไม่เพียงพอเท่าที่ควร โดยเฉพาะ
การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากความไม่เป็นธรรมต่าง ๆ การแจ้งเบาะแสการกระท าความผิดกฎหมายต่าง ๆ ในชุมชน การจัดการ
ความขัดแย้งของประชาชนด้วยความสมานฉันท์หรือสันติวิธี การช่วยเหลือหรือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม
หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมและการรับคืนคนดีหรือผู้พ้นโทษกลับสู่ชุมชน ประกอบกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภาระในการด าเนินคดีต่าง ๆ และภาระงานอื่น ๆ  
ตามอ านาจหน้าที่จ านวนมากจึงไม่สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

 ในปี ๒๕๕๘ กระทรวงยุติธรรม ได้ก าหนดนโยบายที่มุ่งเน้นให้มีการบูรณาการการท างาน 
ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยเน้นบทบาทของส านักงานยุติธรรมส่วนจังหวัด (สยจ.) และ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน๓ (ศยช.) ระดับต าบล ทั้งนี้ โดยมีการประสานกับศูนย์ด ารงธรรม (ศดธ.) เพ่ือให้เกิด
การบูรณาการร่วมกัน และพัฒนาการด าเนินการด้านการไกล่เกลี่ยระงับ ข้อพิพาทให้เป็นระบบ 
นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนด้วยการสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ๔ (คยช.)  
ในการรวมตัวกันป้องกันและบรรเทาอาชญากรรม การช่วยเหลือประชาชนในชุมชนด้านกฎหมายและ
กระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในชุมชนและการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทหรือการจัดการความขัดแย้ง 
ในชุมชน โดยส านักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานร่วมกับกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ (กคส.) (กองพัฒนายุติธรรมชุมชน ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, ๒๕๕๘, หน้า ก) 

 
 
   

                                        
 ๓ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน หมายถึง สถานที่ที่อยู่ในชุมชน และสมาชิกเครือข่ายชุมชน ตลอดจนประชาชนเห็นชอบ  
ให้จัดตั้งเป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อใช้เป็นสถานที่ด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าศูนย์ยุติธรรมชุมชนหรือด าเนินงาน  
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
 ๔ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน หมายถึง ประชาชน กลุ่ม หรือองค์กรที่มีความสนใจและสมัครใจที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร และประสานความร่วมมือในการป้องกัน เฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาท  
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงยุติธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการและเสริมสร้างความยุติธรรมและความสงบสุขในชุมชน 
 



 

  หน้า ๔  

วารสารบทความทางวิชาการ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒  
(พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๓) 

 การเสนอร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. .... 

 แม้จะมีนโยบายที่มุ่งเน้นให้มีการบูรณาการการท างานของส่วนราชการสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมเพ่ือให้มีการพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนด้วยการสร้างเครือข่ายยุติธรรมในชุมชนแล้ว  
ก็ตาม แต่สภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นยังเกิดขึ้นเนื่องจากการบริหารงานของกระทรวงยุติธรรม  
ที่ด าเนินการมาตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบันยังไม่มีกรอบแนวทางในการด าเนินงานและยังไม่มีกฎหมาย
รองรับอย่างชัดเจน เป็นผลให้การอ านวยความยุติธรรมที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดังกล่าวยังไม่บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งยังไม่เป็นมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหาร 
งานยุติธรรมชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล อีกทั้งเพ่ือให้เป็นไป
ตามค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ชุดที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี  
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๑.๕๕ จึงจ าเป็นต้องตราเป็น
พระราชบัญญัติขึ้นมารองรับการด าเนินงาน  ซึ่งกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ในการจัดท าร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. .... และอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าและ  
รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 ต่อมาคณะรัฐมนตรีชุดที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับระบบยุติธรรมชุมชม  
จะอยู่ในนโยบายเร่งด่วนที่ ๑๐ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน นโยบายที่ ๑๑ การปฏิรูป 
 

                                        
 ๕ ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  
 ข้อ ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความยุติธรรม โดยให้
เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครอง 
ผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม โดยเน้นความสุจริตและ  
ความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเป็นธรรมของผู้ได้รับผลกระทบ และการไม่แอบอ้างฉวยโอกาสโดยทุจริตจา กระบบ 
การช่วยเหลือดังกล่าว 



 

  หน้า ๕  

วารสารบทความทางวิชาการ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒  
(พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๓) 

การบริหารจัดการภาครัฐ (ข้อ ๑๑.๕)๖ นโยบายที่ ๑๒ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้  
ร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. .... ยังเป็นร่างกฎหมายส าคัญที่คณะรัฐมนตรีจะตราขึ้น  
เพื่อด าเนินการตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศอีกด้วย 

 
 หลักการและเหตุผล สาระส าคัญ และผลกระทบของร่างพระราชบัญญัติฯ 

 ร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. .... มีหลักการและเหตุผล สาระส าคัญ และ
ผลกระทบ ดังนี้ 

 หลักการและเหตุผล๗  
 - หลักการ ให้มีกฎหมายว่าด้วยยุติธรรมชุมชน  
 - เหตุผล เนื่องจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในงานยุติธรรมตามแนวความคิดยุติธรรม

ชุมชนในปัจจุบัน ยังไม่มีกรอบแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนและยังไม่มีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็นผลให้การด าเนินงานดังกล่าวยังไม่สามารถบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ จึงสมควรก าหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในด้านงานยุติธรรมระดับชุมชน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในงานยุติธรรมชุมชนและรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  จึงจ าเป็นต้อง  
ตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

                                        
 ๖ ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 ข้อ ๑๑.๕ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด  
ให้ค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติและเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมกับยึดมั่นในหลักจริยธรรมและ ธรรมาภิบาล  
มีสมรรถนะและความรู้ความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติงาน ด าเนินการปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิต ความเป็นอยู่ตลอดจน 
สร้างขวัญก าลังใจและความผูกพันในการท างาน 
 ๗ ร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. .... เว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม เข้าถึงได้จาก https://www.moj.go.th/files/ 
moj/20170601103536_71994.pdf. 

http://www.moj.go.th/


 

  หน้า ๖  

วารสารบทความทางวิชาการ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒  
(พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๓) 

 สาระส าคัญ๘ 
 ยุติธรรมชุมชนเป็นการด าเนินงานร่วมกันระหว่างสมาชิกของชุมชนกับหน่วยงาน  

ของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระท าความผิดทางอาญา การเสริมสร้างความสมานฉันท์  
ในชุมชน การเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการกระท าความผิดทางกฎหมาย  
การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดหรือผู้พ้นโทษ รวมทั้ง  
การให้ความรู้และสร้างความเป็นธรรมด้านต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในชุมชน ตลอดจนการลดความเหลื่อมล้ า 
ในการเข้าถึงความยุติธรรม ทั้งนี้ โดยมีการด าเนินงานที่ต่อเนื่องทั้งในระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล 

 ในการนี้ ให้มีการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนในระดับต าบล เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ 
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ในการอ านวยความยุติธรรมและจัดการ 
ความไม่เป็นธรรมในชุมชน เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว  
เสมอภาค และประหยัด อันจะส่งผลให้เกิดความสามัคคีและสมานฉันท์ในชุมชน รวมถึงการเคารพกฎกติกา
การอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน โดยมีอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน ท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานยุติธรรมชุมชน
ในพ้ืนที่นั้น ๆ  

และให้มีคณะกรรมการในการขับเคลื่อนงานยุติธรรมชุมชน ดังนี้ 
 ๑) คณะกรรมการยุติธรรมชุมชนแห่งชาติ ประกอบด้วย 
 (๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
 (๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธาน 
 (๓) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการ
ส านักงานศาลปกครอง เลขาธิการส านักงานยุติธรรม ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ อัยการสูงสุด อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมคุมประพฤติ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

 (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ ในด้านกฎหมาย สังคมวิทยา และการพัฒนาชุมชน  
จ านวน ๓ คน  

                                        
 ๘ หนังสือกระทรวงยุติธรรม ท่ี ยธ ๐๒๐๐๘.๖/๘๖๓๑ ลงวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ข้อ ๔ หน้า ๓-๔ 



 

  หน้า ๗  

วารสารบทความทางวิชาการ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒  
(พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๓) 

 (๕) ให้รองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมายหนึ่งคน 
เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน ๒ คน 

 มีอ านาจหน้าที่ ก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารงานยุติธรรมชุมชนและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน านโยบายและแนวทางในการบริหารงานยุติธรรมชุมชนไปสู่การปฏิบัติ ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารงานยุติธรรมชุมชนและรายงาน 
ต่อรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม ออกประกาศตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปี 
ปฏิบัติการอื่นตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย 

 ๒) คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประกอบด้วย 
 (๑) ปลัดอ าเภอเป็นประธาน 
 (๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ พัฒนากรประจ าต าบล ต ารวจชุมชนประจ าต าบล 

ก านันท้องที่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต าบล 
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากภาคประชาชน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจาก  

ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านกระบวนการยุติธรรม 
ด้านแรงงาน ด้านคุมประพฤติ ด้านสาธารณสุข และด้านกฎหมาย จ านวน ๕ คน 

 ให้ประธานแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการและ
เลขานุการจ านวนหนึ่งคน และเป็นผู้ช่วยเลขานุการจ านวนไม่เกิน ๒ คน 

มีอ านาจหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการด าเนินงานของส่วนราชการ 
หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน  
เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาอาชญากรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ และการกระท า
ผิดกฎหมายต่าง ๆ พิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาความไม่เป็นธรรมของประชาชน และรับแจ้ง
เบาะแสข้อมูลการกระท าผิดกฎหมายต่าง ๆ ตลอดจนการช่วยเหลือ ดูแล ให้ค าแนะน า และแก้ไขปัญหา
แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือผู้ที่ต้องการค าแนะน าทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ไกล่เกลี่ย
และประนอมข้อพิพาทตามที่คู่กรณีร้องขอเกี่ยวกับความแพ่งหรือความอาญาที่เป็นความผิดอันยอมความได้ 
โดยให้ด าเนินการตามกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือจัดการความขัดแย้งในชุมชน ทั้งนี้ การไกล่เกลี่ย
และประนอมข้อพิพาทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและประนอมข้อพิพาทในชุมชน  
ให้ความช่วยเหลือ ดูแล ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการกระท าความผิดและ



 

  หน้า ๘  

วารสารบทความทางวิชาการ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒  
(พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๓) 

อาชญากรรม และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ 
และสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิด  
และผู้พ้นโทษ รวมทั้งผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวให้กลับตนเป็นพลเมืองดีและ 
ไม่หวนกลับไปกระท าผิดอีก เผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านยุติธรรมชุมชนแก่ประชาชน  
และด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 ผลกระทบ๙  
 หากร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว  

จะมีผลลกระทบ ดังนี้ 
 - เป็นการลดคดีที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
 - ประชาชนที่ยากจนและด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย 
 - เป็นการสร้างพลังของชุมชนให้สามารถดูแลความสงบเรียบร้อยของชุมชนได้ด้วย

ตนเองและช่วยให้ชุมชนในท้องถิ่นของไทยได้หวนกลับมารื้อฟ้ืนภูมิปัญญาท้องถิ่นในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาข้อพิพาทหรือความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ตามวิถีชีวิตชุมชน 

 - ช่วยลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกับประชาชน โดยจะท าให้
เจ้าหน้าที่รัฐในกระบวนการยุติธรรมและประชาชนมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้น 

 - เกิดความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนอันจะน าไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์  
ในภาพรวมของประเทศ ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาของประเทศในด้านอื่น ๆ ต่อไป  
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง 

 
 ความคืบหน้าสถานะปัจจุบันของร่างพระราชบัญญัติฯ 

ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ได้พิจารณาและ  
มีมติให้กระทรวงยุติธรรมรายงานความคืบหน้า โดยกระทรวงยุติธรรมพิจารณาแล้ว เห็นว่า เนื้อหาสาระ
ของร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. . . . .  มีความซ้ าซ้อนเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ 
“คณะกรรมการยุติธรรมชุมชนแห่งชาติ” กับ “คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม”  
ตามพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๑๐ ที่บัญญัติให้มี

                                        
 ๙ อ้างแล้วใน ๕ ข้อ ๖. หน้า ๕  



 

  หน้า ๙  

วารสารบทความทางวิชาการ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒  
(พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๓) 

อ านาจหน้าที่ดังนี้ คือ ๑) จัดท าแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติและแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ กระบวนการยุติธรรมแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  ๒) เสนอแนะให้ความเห็นเกี่ยวกับ 
การก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานยุติธรรมต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งพิจารณา  
ในประเด็นที่คณะรัฐมนตรีขอให้พิจารณา  ๓ ) ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือแก้ไขข้อขัดข้องที่เป็นปัญหาอุปสรรค ร่วมถึงส่งเสริม  
ให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาระบบบริหารงานยุติธรรม ในภาพรวม ๔) ศึกษา วิเคราะห์ และ
ด าเนินการวิจัยเพ่ือหาแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์และมาตรการในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
บริหารงานยุติธรรม ตลอดจนกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน  และ  
๕) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารยุติธรรม โดยวิธีการจัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรม
หรือเสนอแนะแนวทางให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงอาจไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องออกกฎหมายเกีย่วกบั
ยุติธรรมชุมชนในระดับพระราชบัญญัติ โดยอาจพิจารณาออกกฎหมายล าดับรองเกี่ยวกับอาสาสมัคร
ยุติธรรมชุมชนแทน ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เห็นชอบแล้วในประเด็นดังกล่าว ในการนี้
กระทรวงยุติธรรมจึงขอความอนุเคราะห์ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายพิจารณาปรับปรุง
แผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 บทวิเคราะห์เกีย่วกับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการยุติธรรมชุมชนแห่งชาติ 
 และคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยตุิธรรมชุมชน 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอ านาจหน้าที่
ข อ งคณะกรรมการยุ ติ ธ ร รมชุ มชนแห่ ง ช าติ   
ตามร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. .... 
มาตรา ๖ (๑) และ (๒)  ที่ก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ 
ในการก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารงาน
ยุติธรรมชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน า
นโยบายและแนวทางในการบริหารงานยุติธรรมชุมชน
ไปสู่การปฏิบัติ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารงานยุติธรรมชุมชนและรายงานต่อรัฐมนตรี เปรียบเทียบกับ



 

  หน้า ๑๐  

วารสารบทความทางวิชาการ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒  
(พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๓) 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหาร  
งานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๑๐ (๑) และ (๒) ที่ก าหนดให้คณะกรรมการบริหาร 
งานยุติธรรมแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติและ  
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการยุติธรรมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เสนอแนะและให้ความเหน็
เกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานยุติธรรมต่อคณะรัฐมนตรี และ (๔) ที่ก าหนดให้
มีหน้าที่ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานยุติธรรม 
หรือรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานยุติธรรม เพ่ือแก้ไขข้อขัดข้องที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหาร  
งานยุติธรรม ส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารงานยุติธรรม หรือการด าเนินการตามแผนแม่บท  
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ 
อ านาจหน้าที่ใน (๕) ที่ก าหนดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการบังคับการให้เป็นไป 
ตามกฎหมายหรือการปฏิบัติตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรค  
ที่เกิดขึ้น ตลอดจน (๖) ที่ก าหนดให้มีการศึกษา วิเคราะห์และท าการศึกษาวิจัยเพ่ือก าหนดแนวทาง  
กลยุทธ์และมาตรการในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม หรือการด าเนินการตามแผน
แม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลและเสนอแนะ  
ต่อคณะรัฐมนตรีหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานยุติธรรมเพ่ือพิจารณา  
เมื่อพิจารณาโดยตลอดแล้ว จึงเห็นว่าอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
ชุมชน ตามร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. .... กับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  
งานยุติธรรมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙  
มีความซ้ าซ้อนกัน และเห็นว่าเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ  
ซึ่งสามารถรองรับการด าเนินงานตามแนวคิดยุติธรรมชุมชนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 

 

 

 

 



 

  หน้า ๑๑  

วารสารบทความทางวิชาการ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒  
(พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๓) 

 
ตารางเปรียบเทยีบอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการยตุิธรรมชุมชนแห่งชาติตามร่างพระราชบัญญัติ

ยุติธรรมชุมชน พ.ศ. …. กบัอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานยตุิธรรมแห่งชาติ  
ตามพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุตธิรรมแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

อ านาจหน้าที่ 

คณะกรรมการยตุิธรรมชุมชนแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารงานยตุิธรรมแห่งชาต ิ

๑. ก าหนดนโยบาย แนวทางในการบริหารงาน
ยุติธรรมชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน า
นโยบายและแนวทางในการบริหารงานยุติธรรม
ชุมชนไปสู่การปฏิบัติ 
๒. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ ในการบริหารงาน
ยุติธรรมชุมชน และรายงานต่อรัฐมนตรี  
๓. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม  
๔ .  อ อ ก ป ร ะ ก า ศ ต า ม ที่ ก า ห น ด ไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัติน้ี  
๕. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปี  
๖ . ป ฏิ บั ติ ก า ร อื่ น ต า ม ที่ ก า ห น ด ไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัตินี้  
๗ .  แ ละอื่ น  ๆ  ต า มที่ คณ ะ รั ฐ มนต รี ห รื อ
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 

๑. จัดท าแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการยุติธรรมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
๒.  เ สนอแนะและให้ ความ เห็น เ กี่ ย วกั บ 
กา ร ก า หนด น โ ยบายแล ะแนวทา ง ก า ร
บริหารงานยุติธรรมต่อคณะรัฐมนตรี 
๓. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
ยุติธรรมที่คณะรัฐมนตรีขอให้พิจารณา 
๔. ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานยุติธรรม 
หรื อ รายงานต่ อคณะรั ฐมนตรี เ พ่ื อ ให้ เ กิ ด 
ความร่ วมมือในการประสานงานระหว่ า ง
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานยุติธรรม เพ่ือแก้ไขข้อขัดข้องที่เป็น
อุปสรรคต่อการบริหารงานยุติธรรม ส่งเสริม
ความร่วมมือในการบริหารงานยุติธรรม หรือการ
ด า เนินการตามแผนแม่บทการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติและแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศกระบวนการยุติธรรม 



 

  หน้า ๑๒  

วารสารบทความทางวิชาการ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒  
(พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๓) 

อ านาจหน้าที่ 

คณะกรรมการยตุิธรรมชุมชนแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารงานยตุิธรรมแห่งชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ .  การศึ กษา  วิ เ ค ราะห์ และประ เมิ นผล 
การบังคับการให้ เป็นไปตามกฎหมายหรือ 
การปฏิบัติตามแผนแม่บทการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ เ พ่ือแก้ ไขปัญหาอุปสรรค 
ที่เกิดขึ้น 
๖. ศึกษา วิ เคราะห์และท าการศึกษาวิจัย 
เ พ่ือก าหนดแนวทาง กลยุทธ์และมาตรการ 
ในการปรับปรุ งและพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรม หรือการด าเนินการตามแผนแม่บทการ
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติให้เป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลและเสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรีหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานยุติธรรมเพื่อพิจารณา  
๗. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารงานยุติธรรม จัดประชุมสัมมนา
ฝึกอบรม หรือเสนอแนะหน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานยุติธรรมใน
การเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ยุติธรรม 
๘. ก ากับดูแลการจัดท ารายงานประจ าปีของ
ส านักงานกิจการยุติธรรมตามมาตรา ๑๖ (๖) 
เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
๙. ก าหนดระเบียบอื่นใดเพ่ือปฏิบัติการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
๑ ๐ .  ป ฏิ บั ติ ก า ร อื่ น ต า ม ที่ ก า ห น ด ไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 



 

  หน้า ๑๓  

วารสารบทความทางวิชาการ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒  
(พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๓) 

 บทสรุป 

   

  แม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจนที่จะต้องออกกฎหมายว่าด้วย
ยุติธรรมชุมชนในระดับพระราชบัญญัติอันเนื่องมาจากความซ้ าซ้อนของ
เนื้อหาสาระที่ เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ดังกล่าวไปแล้วข้างต้นก็ตาม  
แต่หวังว่ากระบวนการยุติธรรมชุมชนหรือการออกกฎหมายในล าดับรอง
เกี่ยวกับอาสาสมัครยุติธรรมชุมชนจะสามารถช่วยสร้างความเป็นธรรม
และความสงบสุขในชุมชน และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ประชาชน 
ในทุก พ้ืนที่  สามารถช่วยเหลือประชาชนในทางกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม และการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน อีกทั้งยังช่วยเสริมศักยภาพและ  
ความเข้มแข็งด้านกฎหมายและความยุติธรรมแก่ประชาชนได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล 
 
 

---------------------------- 
 
 



 

  หน้า ๑๔  

วารสารบทความทางวิชาการ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๓) 

วุฒิสภา 

 

การปรับปรุงกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

นางพัชรา พุกเศรษฐี  
วิทยากรช านาญการ  

กลุ่มงานกฎหมาย ๑  ส านักกฎหมาย  

 
 

กฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เป็นกฎหมายท่ีก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อกันระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง เพ่ือให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจอันดีต่อกัน สามารถเจรจาต่อรองและท าข้อตกลง 
ในเรื่องสิทธิหน้าที่และผลประโยชน์การท างานร่วมกันได้ อันเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง  

แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้มีการใช้บังคับ 
มาเป็นเวลานาน และมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสั งคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การก าหนดขั้นตอนการเจรจาและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานที่ขาดความยืดหยุ่น

                                        
  จัดท าโดย นางพัชรา พุกเศรษฐี วิทยากรช านาญการ ส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา. 



 

  หน้า ๑๕  

วารสารบทความทางวิชาการ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒  
(พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๓) 

และไม่สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมการแก้ไขข้อขัดแย้งและการยุติข้อพิพาทแรงงานด้วยระบบทวิภาคี 
รวมไปถึงการก าหนดให้มีการจดทะเบียนองค์กรฝ่ายนายจ้างและองค์กรฝ่ายลูกจ้าง การจ ากัดสิทธิ  
การปิดงานหรือนัดหยุดงานขององค์กรฝ่ายนายจ้างและองค์กรฝ่ายลูกจ้าง และการจ ากัดสิทธิการรวมตัว
จัดตั้งองค์กรของฝ่ายลูกจ้างที่ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งมีสหภาพแรงงานได้เพียงสหภาพแรงงานเดียว 
อันมีลักษณะเป็นการควบคุมจากภาครัฐซึ่งไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  
อีกทั้งบทก าหนดโทษทางอาญาบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

ดังนั้น จึงเห็นว่าการจ้างงานถือว่าเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินกิจการของสถานประกอบการ  
โดยที่ฝ่ายนายจ้างกับฝ่ายลูกจ้างได้จัดท าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งถือ เป็นความสัมพันธ์ 
ทางกฎหมายระหว่างฝ่ายนายจ้างกับฝ่ายลูกจ้าง อันเป็นผลมาจากการตกลงหรืออาจเกิดจากการเจรจา
ต่อรองตามที่แต่ละฝ่ายต้องการ ซึ่งความต้องการของแต่ละฝ่ายนี้เอง จะเป็นพลัง และเครื่องผลักดัน 
ที่จะให้ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างเข้าร่วมการเจรจาต่อรองและตกลงท าสัญญาต่อกันได้  

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดท าโครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบ 
การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่เหมาะสมเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ 
ของไทยกับต่างประเทศ เมื่อปี ๒๕๔๙๑ พบว่า ประเทศส่วนใหญ่มีการพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์
ก้าวหน้ากว่าประเทศไทย รวม ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลีใต้ มาเลเซีย และ
สิงคโปร์ กล่าวโดยสรุปคือทุกประเทศมีกฎหมายเพ่ือส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ แต่ในบางประเทศได้มี
กฎหมายส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ของภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนท่ีแยกออกจากกัน เช่น  
ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ท่ีมีกฎหมายส่งเสริมแรงงานภาครัฐเป็นการเฉพาะ 
แต่โดยรวมทุกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปิดโอกาสและส่งเสริมให้มีการรวมตัวเพื่อจดัตัง้องคก์รดา้นแรงงาน
และการเจรจาต่อรองร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ  

                                        
 ๑ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. …. , 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, ข้อมูลออนไลน์ สืบค้นจาก https://www.labour.go.th/attachments/article/53762/ 
30032563.pdf, (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓) 

https://www.labour.go.th/attachments/article/53762/%2030032563.pdf
https://www.labour.go.th/attachments/article/53762/%2030032563.pdf
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จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ส่งผลให้เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรี
อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. …. ๒ ซึ่งเป็นการปรับปรุง
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ เกี่ยวกับวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน การห้ามปิดงาน
หรือการนัดหยุดงาน หลักเกณฑ์การจัดตั้งและการด าเนินงานของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิและสหพันธ์
แรงงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงปรับปรุงอัตราโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ และสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจให้มีการเจราจายุติข้อพิพาทในระดับทวิภาคี ส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเ พ่ือให้ เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน คุ้มครอง  
การด าเนินการของลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงาน และพัฒนากฎหมาย  
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีสาระส าคัญที่ต่างไปจากเดิมดังนี้  

๑. ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน   

- ก าหนดระยะเวลาในการยื่นข้อเรียกร้องให้มีการก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจา้ง 
หรือการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง โดยก าหนดให้ยื่นภายในระยะเวลา ๖๐ วัน  
ก่อนวันที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิมจะสิ้นสุดลง  

- ก าหนดให้ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่กระท าโดยนายจ้างกับสหภาพแรงงาน  
ซึ่งมีลูกจ้างเป็นสมาชิกเกินกว่าสองในสามของลูกจ้างทั้งหมด มีผลผูกพันนายจ้างและลูกจ้างทุกคน  

- ก าหนดให้นายจ้างน าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมาแจ้งต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย 

๒. วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน  

ก าหนดให้ในกรณีที่มีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ทั้งสองฝ่ายอาจตกลงกัน 
ให้พนักงาน ประนอมข้อพิพาทแรงงานด าเนินการประนอมข้อพิพาทแรงงานต่อไป หรือน าข้อพิพาท
แรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นั้นไปเจรจาตกลงกันเอง หรือส่งข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ให้
คณะกรรมการวินิจฉัยการกระท าอันไม่เป็นธรรมและข้อพิพาทแรงงานเพ่ือชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานที่ตก
ลงกันไม่ได้ 

                                        
 ๒ สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓, ข้อมูลออนไลน์ สืบค้นจาก https://www.thaigov.go.th 
/news/contents/details/35516, (ข้อมูล ณ วันที่  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓) 
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๓. การปิดงานและการนัดหยุดงาน  

- ก าหนดให้นายจ้างอาจปิดงานหรือลูกจ้างอาจนัดหยุดงานได้ แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือ  
ให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าก่อน เป็นเวลาอย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง  

- ก าหนดให้การปิดงานหรือการนัดหยุดงานในงานที่เป็นบริการสาธารณะ ได้แก่ 
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์หรือโทรคมนาคม บรรเทาสาธารณภัย ควบคุม
การจราจรทางอากาศ และกิจการอื่นตามที่ประกาศก าหนด โดยฝ่ายที่ปิดงานหรือนัดหยุดงานจะต้อง  
จัดให้มีบริการสาธารณะขั้นต่ าเท่าที่จ าเป็นเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน 

๔. คณะกรรมการวินิจฉัยการกระท าอันไม่เป็นธรรมและข้อพิพาทแรงงาน  

ก าหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการกระท าอันไม่เป็นธรรมและข้อพิพาทแรงงาน 
ประกอบด้วย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานกรรมการ และให้ผู้อ านวยการ
ส านักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอ านาจ
หน้าที่ในการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

๕. สหภาพแรงงาน  

- ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งสามารถมีสหภาพแรงงานได้มากกว่าหนึ่งสหภาพแรงงาน 
- อนุญาตให้ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่เป็นฝ่ายบริหารสามารถจัดตั้งสหภาพแรงงานได้ 
- ก าหนดให้สหภาพแรงงานตั้งแต่สองสหภาพแรงงานขึ้นไปสามารถรวมกันจัดตั้งเป็น

สหพันธ์แรงงานได้  
- ก าหนดให้สหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงานไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่งสามารถจัดตั้งเป็น

สภาองค์การแรงงาน 

๖. อัตราโทษ  

ปรับปรุงอัตราโทษให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น มาตรา ๘๗ ผู้ใดฝ่าฝืนตามมาตรา ๑๘ 
หรือ มาตรา ๑๙ (การปิดงานหรือนัดหยุดงาน) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ มาตรา ๙๐ ผู้ใดเป็นผู้ด าเนินการสหภาพแรงงานที่ยังไม่ได้รับใบรับรอง
การจัดตั้ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
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จากการพิจารณาศกึษาผลกระทบตา่ง ๆ หากมีการปรับปรุงกฎหมายแรงงาน 
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ที่ไดก้ลา่วไวข้้างต้น พบว่าจะเกดิผลกระทบในเชิงบวก๓ ดังน้ี 

๑. ด้านเศรษฐกิจ ท าให้ไม่เกิดการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งยังได้ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ท่ีเป็น 
การแสดงให้เห็นถึงการพัฒนากฎหมายในประเทศนั้นและเป็นการแสดงถึงความมีศักดิ์ศรีในสังคม
ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดระบบแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคีที่ดีระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง เนื่องจากมีการลดอ านาจของรัฐไม่ให้เข้าไปควบคุมนายจ้างและลูกจ้างจนเกินไป 

๒. ด้านสังคม ส่งผลให้ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับการรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพ
แรงงานตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ในการแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชนเ์กีย่วกบั
สภาพการจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังท าให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 
ความขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจให้มีการเจรจายุติข้อพิพาทในระดับทวิภาคีและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้หาทาง
ปรองดองกันเองได้มากขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมโดยรวม 

๓. ด้านสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ เป็นการส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจา้ง 
กับลูกจ้าง ท าให้ลูกจ้างมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางปัญญา 

๔. ด้านอื่น ๆ มีความทันต่อสภาวการณ์ของสังคมและมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
ย่อมสง่ผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 

ส าหรับสถานะปัจจุบันของร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. …. ขณะนี้
อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งหากตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว 
จะได้มีการส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร
ต่อไป 

 

 

                                        
 ๓ อ้างถึงแล้ว เชิงอรรถท่ี ๑.  
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บทสรุป  

หากมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. …. ดังกล่าวนี้   
และมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายกจ็ะสอดคล้องกับหลักการของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
ฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง  อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และสอดคล้องกับแผนปฏิรูป
ประเทศในด้านกฎหมายและด้านกระบวนการยุติธรรม โดยประชาชนและสังคมจะได้รับประโยชน์ ดังนี้ 

(๑) มีกลไกในการคุ้มครองการด าเนินการของลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวกันจัดตั้ง
สหภาพแรงงานให้ใช้สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ในการแสวงหาและคุ้มครอง
ผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

(๒) เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจให้มีการเจรจายุติ 
ข้อพิพาทในระดับทวิภาคี และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเพ่ือให้เกิด 
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้หาทางปรองดองกันเองได้มากขึ้นส่งผล 
ให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมโดยรวม 

(๓) มีการพัฒนากฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ในปัจจุบัน รวมทั้งหลักสากล ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยสร้ างระบบแรงงานสัมพันธ์ 
ในรัฐวิสาหกิจที่ดี มีความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ในระยะยาว 

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่ากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในบางเรื่องอาจมีโทษทางอาญา 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องเข้าไปส่งเสริมควบคุมและก ากับเพ่ือให้ทั้งสองฝ่าย
ด าเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย และแม้ร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ....  
จะมีบทบัญญัติบางประการท่ีมีลักษณะเป็นการห้ามหรือจ ากัดสิทธิของนายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับ 
 



 

  หน้า ๒๐  

วารสารบทความทางวิชาการ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒  
(พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๓) 

เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพในเคหสถาน การแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน  
การประกอบอาชีพ การรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชน หรือหมู่คณะอื่น ตามมาตรา 
๒๖ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก็ตาม แต่ก็เป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพเพ่ือให้เกิด 
ความเป็นธรรมระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง อันจะน ามาสู่การเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีส่งผล 
ให้เกิดความสงบสุขในวงการอุตสาหกรรม ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศยิ่งขึ้น 
 
 

---------------------------- 
 
 



 

    หน้า ๒๑ 
  

วารสารบทความทางวิชาการ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๓) 

วุฒิสภา 

 

การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามต ิ
เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

นางกิตติมา  อรณุพูลทรัพย ์
วิทยากรช านาญการ 

กลุ่มงานกฎหมาย ๑  ส านักกฎหมาย 
  

 
“ประชามติ” หมายถึง มติของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศที่แสดงออกในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

หรือที่ใดที่หนึ่ง ส่วนการออกเสียงประชามติ หมายถึง การขอความเห็นชอบจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อาจกระทบถึงประโยชน์ส่วนได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชน โดยวิธีการ  
ให้ออกเสียงลงมติโดยตรง๑ 

ทั้งนี้ การออกเสียงประชามติเป็นกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง
รูปแบบหนึ่งที่มีความส าคัญ และมักน าระบบการออกเสียงประชามติมาใช้เมื่อต้องการให้ประชาชน
ตัดสินใจหรือเมื่อตองการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายที่จะประกาศใชบังคับ หรือนโยบายส าคัญที่จะน ามาใช้ในการบริหารประเทศ

                                        
๑ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, https://dictionary.orst.go.th 



 

วารสารบทความทางวิชาการ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๓) 

วุฒิสภา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย๒ ได้บัญญัติถึงการออกเสียงประชามติไว้ใน 
รัฐธรรมนูญหลายมาตราดว้ยกัน กล่าวคือ  

๑) มาตรา ๕๐ (๗) ที่ก าหนดว่า บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติ 
อย่างอิสระโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นส าคัญ 

๒) มาตรา ๑๖๖ ท่ีบัญญัติให้ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะรัฐมนตรีจะขอให้มีการออก
เสียงประชามติในเรื่องใดอันมิใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะ
บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

๓) มาตรา ๒๒๔ ท่ีบัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจด าเนินการ 
ให้มีการจัดการออกเสียงประชามติ และควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยชอบด้วย
กฎหมายและให้มีอ านาจสืบสวนหรือไต่สวนได้ตามที่จ าเป็นหรือที่เห็นสมควร หากพบเห็นการกระท า 
ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการออกเสียงประชามติเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้มีอ านาจสั่งระงับ  
ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการออกเสียงประชามติ และสั่งให้ด าเนินการออกเสียงประชามติ
ใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วย หรือทุกหน่วย 

๔) มาตรา ๒๒๗ ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาประกาศให้มีการออกเสียงประชามติ  
มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้จับคุมขัง หรือหมายเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้งไปสอบสวน เว้นแต่  
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือในกรณีที่จับในขณะกระท าความผิด  

๕) มาตรา ๒๕๖ (๘) ท่ีบัญญัติให้ในกรณีที่แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หมวด ๑ บททั่วไป  
หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕ การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติ
หรือลักษณะต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ 
ของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ท าให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติหน้าที่หรืออ านาจได้  
ก่อนน าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ให้จัดให้มีการออกเสียงประชามติ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 

 
 

                                        
๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก (๑๖ 

เมษายน ๒๕๖๒) : มาตรา ๑๖๖ หน้า ๔๘, มาตรา ๒๕๖ (๘) หน้า ๗๖. 



 

  หน้า ๒๓  

วารสารบทความทางวิชาการ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒  
(พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๓) 

๖) มาตรา ๒๕๘ ก. ด้านการเมือง (๑) ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมือง
โดยสุจริตที่แตกต่างกัน และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง และออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจาก 
การครอบง าไม่ว่าด้วยทางใด 

ส าหรับกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามตินั้น ในปัจจุบันยังไม่มีการปรับปรุงกฎหมาย
เพ่ือให้มีการออกเสียงประชามติที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
แต่โดยที่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  
เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป  นั้น ได้ก าหนดให้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผลบังคับใช้ต่อเนื่อง
ต่อไปโดยมิได้สะดุดลงจนกว่าจะมีกฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก ดังนั้น หากจะท าการออกเสียง
ประชามติต้องด าเนินการตามกฎหมายฉบับเดิม ซึ่งบทบัญญัติบางประการยังมิได้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อีกทั้งกฎหมายดังกล่าวเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ถูกยกเลิกไปแล้วแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ยังมีผลใช้บังคับอยูต่ามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ 
ดังกล่าวข้างต้น 

ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ พ.ศ. .... ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓๓ ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขในการออกเสียงประชามติ โดยยังคงหลักการตามพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ย
การออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบัน  

                                        
๓ ท าเนียบรัฐบาล , สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี ๘ กันยายน ๒๕๖๓, https://www.thaigov.go.th/ 

news/contents/details/34889   



 

  หน้า ๒๔  

วารสารบทความทางวิชาการ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒  
(พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๓) 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสยีงประชามติ พ.ศ. .... น้ัน  
เป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าดว้ยการออกเสยีงประชามติเพ่ือใหส้อดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยและเพ่ือให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถด าเนินการจัดให้มีการออกเสียง
ประชามติและควบคุมดูแลการออกเสยีงประชามติเปน็ไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังน้ี 

๑ . ก าหนดให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ 
เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการออกเสียง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอื่นใดที่จ าเป็นได้เท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งหรือที่มิได้มีบัญญัติไว้แล้วเป็นการเฉพาะ  

๒. ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีจะขอให้มีการออกเสียงประชามติในเรื่องใด ที่ไม่ใช่เรื่องที่ขัด 
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดก็ได้ และให้นายกรัฐมนตรี
ประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องในการจัดท าประชามติ
หรือเพื่อให้มีข้อยุติโดยเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียง หรือเพ่ือให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี  

กรณีที่แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญหมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หรือ 
หมวด ๑๕ การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของ  
ผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออ านาจของศาลหรือองค์กรอิสระ 
หรือเรื่องที่ท าให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติหน้าที่หรืออ านาจได้ ให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย
ประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา โดยมีรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และหากไม่มี 
ผู้มีอ านาจตามกฎหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจออกประกาศให้มีการออกเสียง  
ตามกฎหมายนั้น ให้รัฐอุดหนุนหรือจัดสรรค่าใช้จ่ายอย่างเพียงพอแก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในเรื่องที่จะจัดท าประชามติที่ต้องด าเนินการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะ
จัดท าประชามติแก่ผู้มีสิทธิออกเสียง  

๓. ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดวันออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด วันออกเสียงต้องก าหนดเป็นวันเดียวกันทุกเขตออกเสียง และต้องก าหนด 
วันออกเสียงภายในระยะเวลาตามที่ก าหนด ผู้ออกเสียงอาจเสนอค าฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดเพ่ือให้มี
ค าวินิจฉัยว่าการให้มีการออกเสียงไม่เป็นไปตามกฎหมาย   
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๔. ก าหนดให้การออกเสียง ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ และให้การออกเสียง 
ถือว่ามีข้อยุติต้องมีผู้ออกเสียงเป็นจ านวนเสียงข้างมากและมีจ านวนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาออกเสียง 
ในกรณีการออกเสียงเพ่ือให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีให้ถือเสียงข้างมาก ส่วนการออกเสียงตามที่มี
กฎหมายบัญญัติให้ถือจ านวนคะแนนเสียงตามที่กฎหมายบัญญัติ  

๕. ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในเรื่องที่จะจัดท าประชามติต้องด าเนินการ  
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะจัดท าประชามติแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงได้รับทราบอย่างเพียงพอโดยมี
รายละเอียดตามที่ก าหนด และต้องน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา จัดท าเอกสารส่งให้เจ้าบ้านทราบ 
รวมทั้งให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์และ  
สื่อประชาสัมพันธ์อื่น ตลอดจนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่กระบวนการและขั้นตอน  
การออกเสียงให้ผู้มีสิทธิออกเสียงทราบ และการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องการจัด ท า
ประชามติด้วย และในกรณีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ให้รัฐสภาให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบัญญัติและ
สาระส าคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

๖ . ก าหนดให้การออกเสียงกรณีที่คณะรัฐมนตรีขอให้มีการออกเสียงให้ใช้ เขตที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดเป็นเขตออกเสียง ส าหรับการออกเสียงเกี่ยวกับการแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญหรือคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่งตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว  
ให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตออกเสียง และก่อนวันออกเสียงตามระยะเวลาที่ก าหนด ให้คณะกรรมการ  
ออกเสียงประจ าเขตออกเสียงก าหนดหน่วยออกเสียงที่จะพึงมีในเขตออกเสียง และที่ออกเสียง 
ของแต่ละหน่วยออกเสียงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เช่น เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยออกเสียง  
หรือให้ถือเกณฑ์จ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงหน่วยละ ๑,๐๐๐ คน เป็นประมาณ  

๗ . ก าหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด เช่น มีสั ญชาติไทย  
มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี ในวันออกเสียง และก าหนดลักษณะต้องห้ามข้องผู้มีสิทธิออกเสียง เช่น  
ต้องไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช บุคคลผู้ที่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  

๘. ก าหนดให้เมื่อประกาศก าหนดวันออกเสียง ให้คณะกรรมการการออกเสียงประจ า เขต
ออกเสียงหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงของแต่ละ
หน่วยออกเสียงและปิดประกาศไว้ ณ ที่ออกเสียงหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่ออกเสียง หรือสถานที่  
ท่ีประชาชนสะดวกในการตรวจสอบ และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงในทะเบียนบ้านไปยังเจ้าบ้านให้
ทราบตามระยะเวลาที่ก าหนด และให้เจ้าบ้านมีสิทธิยื่นค าร้องขอเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อต่อคณะกรรมการฯ 
ถ้าหากมีการยกค าร้อง ผู้ยื่นมีสิทธิยื่นค าร้องขอต่อศาลยุติธรรมที่ตนมีภูมิล าเนาและให้ค าสั่งศาลเป็นที่สุด  
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๙. ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการออกเสียง 
ในการออกเสียงแต่ละครั้งตามที่ก าหนด โดยให้อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการเป็นไป
ตามที่ก าหนด และให้กรรมการ เลขาธิการ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และ
เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการออกเสียง เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  

๑๐. ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีหีบบัตรออกเสียงและบัตรออกเสียง  
 โดยมีลักษณะที่เหมาะสมและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียง ลักษณะและขนาดของหีบบัตร
ออกเสียง บัตรออกเสียงและวิธีการลงคะแนนในบัตรออกเสียงให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 
และก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการลงคะแนนออกเสียงและการนับคะแนน และก าหนดเวลาเปิด  
การลงคะแนนออกเสียง การอ านวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุในการลงคะแนนออกเสียง 

๑๑. ก าหนดให้เปิดหีบบัตรออกเสียงต่อหน้าประชาชน ณ ที่ออกเสียงแล้วด าเนินการ 
นับคะแนนโดยเปิดเผย ณ ที่ออกเสียงจนเสร็จ โดยมิให้เลื่อนหรือประวิงการนับคะแนนก าหนดลักษณะ
ของบัตรเสีย เช่น บัตรปลอม บัตรที่ท าเครื่องหมายเป็นที่สังเกต และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
นับคะแนนใหม่หรือการลงคะแนนออกเสียงใหม่ หรือการที่ไม่สามารถนับคะแนนได้อันเนื่องมาจาก 
เหตุสุดวิสัย และการประกาศผลการออกเสียง  

๑๒. ก าหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงในหน่วยออกเสียงใด เห็นว่าการออกเสียงในหน่วย 
ออกเสียงนั้นเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม มีสิทธิยื่นค าคัดค้านโดยมีรายละเอียดแห่งพฤติการณ์หรือ
หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการออกเสียงนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้งตามระยะเวลาที่ก าหนด  

๑๓. ก าหนดความผิดและบทก าหนดโทษจ าคุก ปรับ หรือเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง  
กรณีการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และในกรณีศาลมีค าพิพากษาลงโทษผู้ใด  
ตามฐานกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และผู้นั้นเป็นผู้กระท าให้การออกเสียงไม่เป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรมอันเป็นเหตุให้ต้องมีการออกเสียงใหม่ในหน่วยออกเสียงใด ให้ศาลมีค าพิพากษาว่าผู้นั้น
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับการออกเสียงในหน่วยออกเสียงที่เป็นเหตุให้คณะกรรมการสั่งให้ต้องมี
การออกเสียงใหม่นั้นด้วย 
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เมื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... ฉบับนี้แล้ว พบว่า
เป็นร่างกฎหมายที่แสดงออกถึงการปกครองตามหลักประชาธิปไตย ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
ยุทธศาสตร์ชาติในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การปรับปรุงระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน อีกทั้งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังเป็นการด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ส่วนการออกกฎหมายล าดับรองนั้น มีจ านวน ๑ ฉบับ คือ  
ร่างระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... ซึ่งจะด าเนินการหลังจาก
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว ๑๘๐ วัน 

ก า ร อ อ ก เ สี ย ง ป ร ะ ช า ม ติ เ ป็ น
กระบวนการส าคัญในการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน เนื่องจากสามารถสะท้อน
ถึ งความต้องการหรือความคิด เห็นของ
ส า ธ า ร ณ ช น ไ ด้  โ ด ย เ รื่ อ ง ที่ จ ะ น า ม า 
ออกเสียงประชามติต้องมีความส าคัญและ 
มีผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติ
และประชาชนโดยไม่เกี่ยวกับตัวบุคคล นอกจากนี้ 
สิ่งส าคัญที่ควรค านึงถึงเพ่ือให้การออกเสียง

ประชามติเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด คือ ต้องจัดให้มีการลงคะแนนออกเสียงประชามติโดยอิสระ และ
เปิดโอกาสให้ผู้เห็นชอบและไม่เห็นชอบในเรื่องที่จะจัดท าประชามติ ได้แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง และผลกระทบในประเด็นดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือท าให้กระบวนการการออกเสียง
ประชามติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแสดงออกถึงความเห็นของประชาชนได้อย่างชัดเจนที่สุด 
 

---------------------------- 
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วุฒิสภา 

 
 

 
นางสาวกรรณิกา พัสระ 

วิทยากรช านาญการพิเศษ  
กลุ่มงานกฎหมาย ๒ ส านักกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในสังคมไทยปัจจุบันพบว่ามีหญิงจ านวนไม่น้อยได้มีการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และมีการ
ลักลอบท าแท้งเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก เนื่องจากการกระท าดังกล่าวนั้นถือเป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑๑ อีกทั้งยังเป็นเรื่องที่ขัดต่อหลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี 
ของไทย ตลอดจนอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตของหญิงนั้นได้  โดยค าว่า 
ท าแท้ง หรือ abortion นั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความหมายไว้ว่า 

                                        
๑ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ บัญญัติไวว้่า 
“มาตรา ๓๐๑ หญิงใดท าให้ตนเองแท้งลูก หรือยอมให้ผู้อื่นท าให้ตนแท้งลูก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน 

หกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

การแก้ไขเพ่ิมเตมิบทบัญญัติความผิดฐานท าแท้ง 
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หมายถึง “การรีดลูก, มีเจตนาท าให้ทารกออกจากครรภ์มารดาก่อนครบก าหนดและตาย” ซึ่งในขณะนี้
ก าลังมีการเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา เกี่ยวกับความผิดฐานท าแท้ง ตามที่ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดฐานท าให้แท้งลูก) ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเสนอ ซึ่งเป็นการด าเนินการตามข้อเสนอแนะในค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ 
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน บทความนี้จึงเป็นการน าเสนอถึงเหตุผล
ความเป็นมาของการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิดฐานท าให้แท้งลูก หลักการ
ส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการท าแท้งในต่างประเทศ 
 สืบเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยที่ ๔/๒๕๖๓๒ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามที่ 
นางสาวศรีสมัย เชื้อชาติ ในฐานะผู้ร้อง ได้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๓๓ กล่าวคือ ๑) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ ขัดหรือแย้ง 
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ หรือไม่ และ ๒) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕  
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๗๗ หรือไม่ ซึ่งเดิมผู้ร้องเคยเป็น
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุยบุรี  และเป็นแพทย์ในเครือข่ายแพทย์อาสาเพ่ือยุติการตั้งครรภ์ 
ทางการแพทย์ตามกฎหมาย และข้อบังคับของแพทยสภา ให้กับวัยรุ่นและสตรีที่ท้องไม่พร้อม และเป็น
คณะกรรมการจัดระบบส่งต่อเพ่ือยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ตามค าสั่งกรมอนามัย ที่ ๒๐๗/๒๕๖๐  
ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้ร้องถูกเจ้าพนักงานต ารวจจับกุมและกล่าวหาว่ากระท าความผิดฐานท าให้หญิง
แท้งลูกโดยหญิงนั้นยินยอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๒๔ ทั้งที่แพทย์มีอ านาจกระท าได้

                                        
๒ ศาลรัฐธรรมนูญ, ค าวินิจฉยักลาง ปี ๒๕๖๓, สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๖๓, https://www.constitutionalcourt.or.th/ 

occweb/download/article/article_20200228165839.pdf. 
๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ บัญญตัิไวว้่า 
“มาตรา ๒๑๓ บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค าวินิจฉัยว่า  

การกระท านั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ” 

 ๔ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๒ บัญญัติไว้ว่า 

 “มาตรา ๓๐๒ ผู้ใดท าให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นยินยอม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ า 
ทั้งปรับ 
 ถ้าการกระท านั้นเป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัสอย่างอื่นด้วย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

https://www.constitutionalcourt.or.th/
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ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕๕ และน าไปสู่การจับกุมและแจ้งข้อกล่าวหาหญิงผู้เข้ารับ
บริการยุติการตั้งครรภ์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงแล้ว  
เห็นว่า การที่เจ้าพนักงานต ารวจด าเนินคดีแก่ผู้ร้องตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๒ มีสาเหตุ
โดยตรงมาจากการที่ผู้ร้องท าให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นยินยอม อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๓๐๑ ผู้ร้องจึงกล่าวอ้างว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ ที่ประสงค์จะลงโทษ 
แต่เฉพาะหญิงผู้ท าแท้งแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ชายซึ่งมีความสัมพันธ์กับหญิงกลับไม่ต้องรับผิด  
และถูกลงโทษด้วย จึงท าให้ชายและหญิงไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๖ นอกจากนี้ หญิงย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายที่จะกระท า 
ต่อร่างกายของตนเองได้ตามมาตรา ๒๘๗ และยังกล่าวอ้างว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕  

                                        
 ถ้าการกระท านั้นเป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท” 

 ๕ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ บัญญัติไว้ว่า 

 “มาตรา ๓๐๕ ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าวในมาตรา ๓๐๑ และมาตรา ๓๐๒ นั้น เป็นการกระท าของนายแพทย์ และ 
 (๑) จ าเป็นต้องกระท าเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น หรือ 
 (๒) หญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระท าความผิดอาญา ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓  
หรือมาตรา ๒๘๔ 
 ผู้กระท าไม่มีความผิด” 

 ๖ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗ บญัญตัิไว้ว่า 

 “มาตรา ๒๗ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน 
 ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ  
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง
อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระท ามิได้ 
 มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครอง
หรืออ านวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 
 บุคคลผู้เป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับ
บุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จ ากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม” 

 ๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๘ บัญญัติไว้ว่า 

 “มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
 การจับและการคุมขังบุคคลจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 การค้นตัวบุคคลหรือการกระท าใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่ างกายจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
 การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระท ามิได้” 
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เป็นบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และการที่บทบัญญัติดังกล่าวมุ่งคุ้มครองเฉพาะ 
การกระท าของนายแพทย์โดยไม่ครอบคลุมบุคลากรทางการแพทย์อื่นที่ให้บริการภายใต้การควบคุม 
ของแพทย์ จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๗๗ 
 ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัย สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 ประเด็นที่หน่ึง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ ซึ่งบัญญัติว่า “หญิงใดท าให้ตนเองแท้งลูก 
หรือยอมให้ผู้อื่นท าให้ตนแท้งลูก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ” ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ เพราะแม้ว่าความผิดฐานท าให้แท้งลูกมีคุณธรรม 
ทางกฎหมายในการคุ้มครองชีวิตของทารก แต่ก็ต้องคุ้มครองสิทธิของหญิงผู้ตั้งครรภ์อันมีมาก่อนสิทธิ
ของทารกในครรภ์ ให้หญิงไม่ถูกลิดรอนสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของหญิง ซึ่งเป็นสิทธิพ้ืนฐานของศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ แต่บทบัญญัติมาตรา ๓๐๑ ดังกล่าวที่บัญญัติลงโทษเฉพาะผู้หญิงนั้น ไม่ขัดหรือแย้ง 
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ ที่บัญญัติรับรองความเสมอภาคของบุคคลโดยมีหลักการพื้นฐาน คือ ปฏิบัติ
ต่อสิ่งที่มีสาระส าคัญเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกัน และจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระส าคัญแตกต่างกัน  
ให้แตกต่างกันไป ซึ่งการตั้งครรภ์จะเกิดขึ้นเฉพาะส าหรับหญิงเท่านั้นที่สามารถตั้งครรภ์และยุติ 
การตั้งครรภ์ได้ ส่วนชายมีสภาพร่างกายที่แตกต่างกัน การที่จะให้ชายต้องรับโทษดังกล่าวจะเป็นการ
ปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระส าคัญแตกต่างกันให้เหมือนกัน ย่อมเป็นการเลือกปฏิบัติ 
 ประเด็นที่สอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ ซึ่งบัญญัติเหตุในการยุติการตั้งครรภ์ไว้  
๒ กรณี คือ (๑) จ าเป็นต้องกระท าเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น หรือ (๒) หญิงมีครรภ์เนื่องจากการ
กระท าความผิดอาญาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓  
หรือมาตรา ๒๘๔ ประกอบกับเป็นการกระท าของนายแพทย์แล้ว ผู้กระท าไม่มีความผิด นั้น ไม่ขัด 
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ เพราะเป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองคุณธรรมทางกฎหมาย
และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในร่างกายของหญิงที่ตั้งครรภ์อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามหลักความได้
สัดส่วน ประกอบกับการยุติการตั้งครรภ์เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนต่อจริยธรรมของสังคมและ
กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงต้องให้นายแพทย์เป็นผู้ยุติการตั้งครรภ์ 
และไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ เพราะมาตรา ๗๗ เป็นบทบัญญัติในหมวดว่าด้วย
แนวนโยบายแห่งรัฐที่รัฐพึงใช้เป็นแนวทางในการตรากฎหมายขึ้นมาบังคับใช้เพียงเท่าที่จ าเป็น  
มิใช่หน้าที่ของรัฐอันเป็นบทบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จึงไม่ใช่กรณีที่ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๓๐๕ จะขัดหรือแย่งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ 



 

  หน้า ๓๒  

วารสารบทความทางวิชาการ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒  
(พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๓) 

 ประเด็นที่สาม ไม่ว่ากรณีที่ขัดหรือไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ตาม สมควรมีมาตรการปรับปรุง
กฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับเรื่องนี้  
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลา ๖๐ ปีแล้ว ก่อให้เกิดปัญหาการท าแท้งเถื่อนในสังคมที่ท าให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
ร่างกายของหญิงจ านวนมาก และท าให้เกิดปัญหาสังคมจากความไม่พร้อมของหญิงและเด็กที่เกิดมา 
อีกมากมาย ในขณะที่ปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์ได้พัฒนาขึ้นมาก สามารถให้บริการดูแลรักษา
รองรับการตัดสินใจใช้สิทธิในเนื้อตัวร่างกายของหญิงในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้อย่างสะดวกปลอดภยัแลว้ 
ประกอบกับยังไม่มีมาตรการคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ที่ครอบคลุมและเหมาะสม  
ศาลรัฐธรรมนูญจึงให้ข้อเสนอแนะว่าประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องการท าแท้ง
สมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว 
 ต่อมา คณะรัฐมนตรีจึงได้มีการประชุมและมีมติเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เห็นชอบ 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดฐานท าให้แท้งลูก) 
เพ่ือด าเนินการตามข้อเสนอแนะในค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๖๓ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน โดยมีสาระส าคัญและเหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดโทษอาญา ดังนี้ 
 สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ๘ 
 เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิดฐานท าให้แท้งลูก โดยก าหนดให้ 
อายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์เป็นองค์ประกอบความผิดเพ่ิมเติม ซึ่งมีผลท าให้หญิงสามารถท าให้ตนเอง
แท้งลูกหรือยินยอมให้ผู้อื่นท าให้ตนเองแท้งลูกได้ในขณะท่ีมีอายุครรภ์ไม่เกินสิบสองสัปดาห์ โดยไม่มี
ความผิด เพื่อคุ้มครองสิทธิของทารกในครรภ์และสิทธิของหญิงตั้งครรภ์ให้เกิดความสมดุลกัน รวมทั้งเพ่ิม
เหตุและเงื่อนไขส าหรับยกเว้นความผิดฐานท าให้แท้งลูก ให้ครอบคลุมกรณีต่าง ๆ ที่จ าเป็น โดยต้องเป็น
การกระท าของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาเพ่ือความปลอดภัย 
ของหญิงตั้งครรภ์ ดังนี้ 
 
 
 
                                        

๘ สรุปข่าวประชุมคณะรัฐมนตรี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓, สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓, https://www.thaigov.go.th/ 
news/contents/details/36885. 



 

  หน้า ๓๓  

วารสารบทความทางวิชาการ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒  
(พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๓) 

ประมวลกฎหมายอาญา 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม

ประมวลกฎหมายอาญา  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. 

เหตุผลในการแกไ้ขเพ่ิมเติม 

  
  
  
 
  
 
   มาตรา ๓๐๑ หญิงใด 
ท าให้ตนเองแท้งลกู  
หรือยอมให้ผู้อื่นท าให้
ตนเองแท้งลูก ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกนิ 
หกหมื่นบาท หรือทัง้จ า 
ทั้งปรบั 
  
 
 
 
   มาตรา ๓๐๕ ถ้าการ
กระท าความผิดดังกล่าว 
ในมาตรา ๓๐๑ และ
มาตรา ๓๐๒ นั้น  

   มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา 
๓๐๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับที ่๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้
ความต่อไปนีแ้ทน 
   “มาตรา ๓๐๑ หญิงใดท าให้ตนเอง 
แท้งลูก หรือยอมให้ผูอ้ื่นท าให้ตน 
แท้งลูกขณะมีอายุครรภ์เกนิสิบสอง
สัปดาห์ ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกิน 
หกเดือน หรือปรับไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
 
 
 
   มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา 
๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “มาตรา ๓๐๕ ถ้าการกระท า
ความผดิตามมาตรา ๓๐๑ หรือมาตรา 
๓๐๒ เป็นการกระท าของผูป้ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑ์

  
  
 
 
 
 
   ก าหนดอายุครรภ์ส าหรับ
ความผดิฐานหญงิท าใหต้นเอง 
แท้งลูกหรือยอมให้ผู้อืน่ท าให้ตน
แท้งลูก เพื่อคุ้มครองสิทธขิอง
ทารกในครรภแ์ละสิทธิของหญิง
ตั้งครรภ์ให้เกิดความสมดุลกนั  
ตามค าวนิิจฉัยศาลรฐัธรรมนูญ 
ท่ี ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 
    
 
 
   เพิ่มเหตุยกเว้นความผิดฐาน 
ท าให้แทง้ลูก ให้ครอบคลุมกรณี
ต่าง ๆ ที่จ าเปน็และสมควรต้อง 
ท าแท้งหรือยตุิการตัง้ครรภ ์
ให้กับหญิง และก าหนดให ้



 

  หน้า ๓๔  

วารสารบทความทางวิชาการ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒  
(พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๓) 

ประมวลกฎหมายอาญา 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม

ประมวลกฎหมายอาญา  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. 

เหตุผลในการแกไ้ขเพ่ิมเติม 

เป็นการกระท าของ
นายแพทย์ และ 
   (๑) จ าเป็นต้องกระท า
เนื่องจากสุขภาพของ 
หญิงนั้นหรือ 
   (๒) หญิงมีครรภ์
เนื่องจากการกระท า
ความผดิอาญาตามที่
บัญญตัิไว้ในมาตรา ๒๗๖ 
มาตรา ๒๗๗ มาตรา 
๒๘๒ มาตรา ๒๘๓  
หรือมาตรา ๒๘๔ 
ผู้กระท าไมม่ีความผดิ 

ของแพทยสภา ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
ผู้กระท าไมม่ีความผดิ 
   (๑) จ าเป็นต้องกระท าเนือ่งจากหาก
หญิงตั้งครรภต์่อไปจะเสี่ยงตอ่การไดร้ับ
อันตรายตอ่สุขภาพทางกายหรือจติใจ
ของหญิงนั้น 
   (๒) จ าเป็นต้องกระท าเนือ่งจาก 
หากทารกคลอดออกมาจะมคีวามเสี่ยง 
อย่างมากที่จะได้รบัผลกระทบจาก
ความผดิปกติทางกายหรือจติใจ 
ถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง 
   (๓) หญิงมีครรภ์เนือ่งจากมีการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับเพศ 
   (๔) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไมเ่กิน 
สิบสองสัปดาห์ยืนยันที่จะยตุ ิ
การตั้งครรภ”์ 

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้อง
ท าตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภา 
เพื่อความปลอดภัยของ 
หญิงตั้งครรภ ์ 
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วารสารบทความทางวิชาการ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒  
(พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๓) 

เหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดโทษอาญา๙ 
 การก าหนดให้การท าแท้งโดยหญิงที่มีอายุครรภ์เกินกว่าสิบสองสัปดาห์ยังเป็นความผิดอยู่นั้น 
เพ่ือคุ้มครองคุณธรรมทางกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตของทารกในครรภ์ รวมทั้งค านึงถึงความปลอดภัย  
ต่อหญิงมีครรภ์ซึ่งมีความเสี่ยงได้รับอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายจากการท าแท้งในอายุครรภ์ที่เกินกว่า  
สิบสองสัปดาห์ นอกจากนี้ การก าหนดให้การกระท าดังกล่าวยังเป็นความผิดต่อไปเพ่ือเป็นการ  
ป้องปรามมิให้มีการท าแท้งโดยเสรีไร้ขอบเขต อันจะกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้ อย 
ของบ้านเมืองและศีลธรรมอันดีของสังคมอย่างร้ายแรง 
 โดยส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ ด า เนินการรับ ฟังความคิด เห็น เกี่ ยวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ทางเว็บไซต์ www.krisdika.go.th เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๓ กนัยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ 

 กฎหมายเกี่ยวกับการท าแท้งในต่างประเทศ 
 การท าแท้งของสหรัฐอเมริกา๑๐ 
 สหรัฐอเมริกาประกอบด้วยรัฐต่าง ๆ หลายรัฐ และแต่ละรัฐใช้กฎหมายที่แตกต่างกัน โดยมี  
ศาลสูงของสหรัฐอเมริกาเป็นผูต้ัดสินชี้ขาดในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง กฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา 
ได้ก าหนดแม่บทในเรื่องสิทธิเสรีภาพไว้ว่าการท าแท้งเป็นเรื่องที่เอกชนจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะท าแท้ง
หรือไม่ โดยรัฐจะไม่เข้าไปแทรกแซงว่าการท าแท้งเป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  
ในปี ค.ศ. ๑๙๗๓ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ศาลสูงของสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินคดี Roe v Wade 410 U.S. 113  
ซึ่ง Jane Roe เป็นหญิงซึ่งตั้งครรภ์โดยยังไม่ได้สมรส ได้ฟ้องต่อศาลสูงสหรัฐอเมริกาให้วินิจฉัยว่า  
กฎหมายท าแท้งของรัฐเทกซัสที่อนุญาตให้ท าแท้งได้เฉพาะกรณีเพ่ือรักษาชีวิตของหญิงตั้งครรภ์เท่านั้น
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ผู้พิพากษา Blackmun ได้วินิจฉัยว่า กฎหมายท าแท้งของรัฐเทกซัสขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
เพราะศาลเห็นว่าแม้สิทธิบุคคลจะไม่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้งแต่ศาลก็ยอมรับมาตั้งแต่อดีต  
ว่าสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิที่แฝงตัวอยู่ในรัฐธรรมนูญ ดังนั้นการที่รัฐไม่ยอมรับการตัดสินใจในการที่หญิง

                                        
๙ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,  “ขยายระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล 

กฎหมายอาญา (ฉบับที่  . . )  พ.ศ. . . . .  (แก้ ไขเพิ่ม เติมบทบัญญัติความผิดฐานท าแท้ง ) ,” สืบค้นเมื่อวันที่  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓, 
https://www.krisdika.go.th/detail-law-draft-under-consideration-by-the-office-of-the-council-of-state?billCode=243&type=billDetail. 

๑๐ วิภาพร เนติจิรโชติ, “มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมส าหรับการท าแท้ง,” (ดุษฎีนิพนธ์, คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๕๙), ๒๒๐ - ๒๒๔. 
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เลือกจะยุติการตั้งครรภ์ ส่งผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภ์อย่างมาก ดังนั้นการที่รัฐปฏิเสธการที่หญิง
ตั้งครรภ์จะท าแท้งจึงเป็นการที่รัฐใช้อ านาจอย่างเกินขอบเขต อย่างไรก็ตามสิทธิในการท าแท้งของหญิง
ตั้งครรภ์ก็ไม่ใช่สิทธิเด็ดขาด เพราะรัฐมีหน้าที่ช่วยเหลือพิทักษ์สุขภาพของมารดาได้ หากการท าแท้ 
อาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตมารดา ส่วนประเด็นที่ว่าทารกในครรภ์มีสภาพเป็น “บุคคล” ตามความหมาย
ของกฎหมายหรือไม่นั้น ศาลเห็นว่าแม้จะยอมรับว่าชีวิตมนุษย์ได้เริ่มต้นก่อนการคลอด แต่การจะระบุว่า
ชีวิตเริ่มต้น ณ จุดใด เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยหรือเกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่าง ๆ หลายศาสตร์ กฎหมายจึงเห็นว่า 
ทารกในครรภ์ยังไม่เป็น “บุคคล” ตามกฎหมาย ดังนั้น รัฐจึงสามารถเข้าไปคุ้มครองทารกในครรภ์ 
ได้เฉพาะเมื่อทารกในครรภ์เริ่มมีการอยู่รอดแล้วเท่านั้น และเมื่อพิจารณาในแง่หน้าที่และอ านาจรัฐแล้ว  
รัฐสามารถเข้าไปแทรกแซงหรือห้ามการท าแท้งได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 
 ๑. การท าแท้งในช่วง ๓ เดือนแรกของการตั้งครรภ์ หญิงมีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการตัดสินใจ 
ที่จะท าแท้งหรือไม่ โดยให้ขึ้นอยู่กับความเห็นของแพทย์ เพราะการท าแท้งในช่วงนี้มีความปลอดภัย 
 ๒. การท าแท้งในช่วงอายุครรภ์ ๔ - ๖ เดือน อนุญาตให้แต่ละรัฐจ ากัดหรือห้ามการท าแท้งได้ 
เพราะเป็นระยะที่ทารกในครรภ์ใกล้จะมีชีวิตอยู่นอกครรภ์มารดาได้ ดังนั้นแม้กฎหมายของแต่ละรัฐ  
จะห้ามการท าแท้ง แต่หากหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจจากแพทย์ และแพทย์วินิจฉัยว่ามีความจ าเป็น  
ที่จะต้องท าแท้งเพ่ือรักษาชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ และการท าแท้งจะเป็นผลดีต่อสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ 
ก็สามารถท าแท้งได้โดยไม่เป็นความผิด 
 ๓. การท าแท้งในช่วงอายุครรภ์ ๗ - ๙ เดือน ซึ่งเป็นระยะที่ทารกในครรภ์สามารถใช้ชีวิต 
นอกครรภ์มารดาได้แล้ว เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องส่งเสริมชีวิตมนุษย์ที่ก าลังเติบโตขึ้น รัฐจึงมีอ านาจ
ห้ามการท าแท้งได้ เว้นแต่เป็นการท าแท้งเพื่อรักษาชีวิตและสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ 
 ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๙๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ศาลสูงของสหรัฐอเมริกาได้มีค าตัดสินคดีของ 
Parenthood of Southern Pennsylvania V. Casey โดยมีค าพิพากษาว่าหญิงมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
ที่จะท าแท้งได้ก่อนทารกในครรภ์แสดงการมีชีวิต และรัฐสามารถห้ามการท าแท้งได้หลังจากที่ทารก  
ในครรภ์แสดงการมีชีวิต ด้วยข้อยกเว้นเดียว คือ การตั้งครรภ์เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือชีวิตของหญิง
ซึ่งตั้งครรภ์ จากค าตัดสินคดีนี้ท าให้กฎหมายท าแท้งในรัฐต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลงไป เช่น รัฐต่าง ๆ ๔๐ รัฐ 
ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายท าแท้งว่าหญิงผู้เยาว์ที่จะท าแท้งต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาก่อน 
และมี ๓๖ รัฐ จัดให้มีขั้นตอนทางศาลแทนความยินยอมของบิดามารดา โดยถือว่าเป็นการที่บิดามารดา 
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ให้ความยินยอมโดยทางอ้อม และมี ๑๑ รัฐ ให้หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นผู้เยาว์เป็นผู้ตัดสินใจเลือกว่าใช้วิธีใด 
ระหว่างความยินยอมของบิดามารดาหรือขั้นตอนทางศาล 
 ปัจจุบันการท าแท้งในสหรัฐอเมริกาสามารถท าได้ในทุกรัฐโดยการร้องขอ ก่อนทารกในครรภ์
แสดงความมีชีวิต เพราะหากทารกในครรภ์แสดงความมีชีวิตแล้ว  รัฐอาจห้ามการท าแท้งได้ ยกเว้น 
ในกรณีที่เป็นอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ การท าแท้งในสหรัฐอเมริกายังถือเป็น
ความผิด ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ 
 ๑. จ าเป็นต้องกระท าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ 
 ๒. จ าเป็นต้องกระท าเนื่องจากสุขภาพทางกายของหญิงตั้งครรภ์ 
 ๓. จ าเป็นต้องกระท าเนื่องจากสุขภาพทางจิตใจของหญิงตั้งครรภ์ 
 ๔. หญิงตั้งครรภ์เนื่องจากการกระท าความผิดฐานข่มขืน และการร่วมประเวณีระหว่าง  
หญิงชายซึ่งมีบิดามารดาเดียวกัน 
 ๕. จ าเป็นต้องกระท าเนื่องจากสุขภาพของทารกในครรภ์ 
 ๖. ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม 

อย่างไรก็ตาม สหรัฐอเมริกากับประเทศไทยมีความแตกต่างกันในบริบทด้านความเชื่อและ
วัฒนธรรม ถึงแม้ว่าทั้งสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยจะมีการบัญญัติให้หญิงมีครรภ์สามารถยุติ  
การตั้งครรภ์ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย โดยมุ่งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของหญิงมีครรภ์ แต่สังคมไทย  
ก็ยังมีคนจ านวนมากที่มีความเห็นว่าการท าแท้งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและผิดต่อศีลธรรม ซึ่งการแก้ไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐานท าแท้ง ท่ีจะก าหนดให้หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกินสิบสองสัปดาห์
สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ อาจจะเป็นการลดปัญหาการลักลอบท าแท้งเถื่อนที่มีความเสี่ยงอันตราย 
ถึงแก่ชีวิต แต่ในขณะเดียวกันปัจจุบันสังคมไทยก็มีปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น 
เป็นจ านวนมาก และไม่สามารถหาทางออกของปัญหา หรือเกิดความรู้สึกละอาย จึงท าให้มีการตัดสินใจ
ยุติการตั้งครรภ์ ซึ่งนับเป็นปัญหาสังคมส าคัญประการหนึ่งที่สังคมไทยก าลังเผชิญ และการแก้กฎหมาย 
จึงอาจเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ดังนั้น ผู้ปกครองจึงควรตระหนักและมีบทบาทส าคัญในการ
ดูแลเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ค าแนะน าที่เหมาะสม รับฟังปัญหาต่าง ๆ ของเด็กและ
เยาวชน ตลอดจนให้ความรู้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ก็นับเป็นอีกวิธีการหนึง่ท่ีจะปอ้งกนั
ปัญหานี้ได้ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีอนาคตที่ดี และเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศชาติตอ่ไป
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วุฒิสภา 

 
 
 

นางสาวจิตรกาน  เจียรตระกูล 
               วิทยากรช านาญการ  
              กลุ่มงานกฎหมาย ๒ ส านักกฎหมาย 

การปกครองท้องถิ่น หรือที่ เรียกว่าการปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มมีการบัญญัติครั้งแรก 
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ หมวด ๕ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๗๐๑  
ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า รัฐพึงส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสนับสนุนให้ท้องถิ่นสามารถด าเนินกิจการ  
ตามอ านาจหน้าที่ได้เป็นผลดี ต่อมาได้มีการก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับต่าง ๆ 

                                        
๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑, มาตรา ๗๐, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๘๕  

ตอนพิเศษ (๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๑): ๒๕. 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
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เช่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หมวด ๙ การปกครองส่วนท้องถิ่น  
มาตรา ๒๘๒ ถึงมาตรา ๒๙๐๒ และได้บัญญัติหลักการเกี่ยวกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมในมาตรา ๗๘๓ ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น
พ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ 
รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยค านึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น  

ต่อมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐ ได้บัญญัติเรื่องดังกล่าว 
ไว้ในหมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา ๒๘๑ ถึงมาตรา ๒๙๐๔ และได้บัญญัติหลักการ 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อย่างเป็นรูปธรรมในมาตรา ๒๘๗ วรรคสาม ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงาน 
การด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปี 
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ส าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันได้บัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้ในหมวด ๑๔  
การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา ๒๔๙ ถึงมาตรา ๒๕๔๕ และได้บัญญัติหลักการในการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ในมาตรา ๒๔๙ วรรคสอง ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า การจัดตั้งองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและความสามารถในการ
ปกครองตนเองในด้านรายได้ จ านวนและความหนาแน่นของประชากร และพ้ืนที่ที่ต้องรับผิดชอบ 
ประกอบกัน 

 

                                        
๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐, มาตราที่ ๒๘๒ - มาตรา ๒๙๐, ราชกิจจานุเบกษา  

ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ ๑๑๔ ตอนท่ี ๕๕ ก (๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐): ๗๓ – ๗๖. 
๓ เรื่องเดียวกัน, ๑๖. 
๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, มาตรา ๒๘๑ – มาตรา ๒๙๐, ราชกิจจานุเบกษา  

ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ ๑๒๔ ตอนท่ี ๔๗ ก (๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐): ๑๑๒ – ๑๑๖. 
๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐, มาตรา ๒๔๙ – มาตรา ๒๕๔, ราชกิจจานุเบกษา  

ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนท่ี ๔๐ ก (๖ เมษายน ๒๕๖๐): ๗๔ – ๗๕. 



 

  หน้า ๔๐  

วารสารบทความทางวิชาการ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒  
(พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๓) 

ทั้งนี้ เมื่อกล่าวถึงการปกครองและการบริหารประเทศไทยในเชิงวิชาการที่ผ่านมา ส่วนใหญ่อาจมี
ลักษณะการบริหารแบบรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง เพ่ือความสะดวกในการบริหารงาน แต่ด้วยเงื่อนไข 
และข้อจ ากัด อันเนื่องมาจากระบบโครงสร้าง ระบบงบประมาณ และระบบพัฒนาบุคลากร ท าให้ 
การด าเนินการต่าง ๆ ของส่วนกลางไม่อาจตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของประชาชน 
ในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นการกระจายภารกิจและความรับผิดชอบจากส่วนกลางไปยังท้องถิ่น 
จึงเกิดขึ้น เพ่ือให้การด าเนินการให้บริการและอ านวยประโยชน์ด้านต่าง ๆ สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ทั่วถึง และรวดเร็ว ประการส าคัญเพ่ือส่งเสริม 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
และส่งเสริมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  
เช่น จัดท าถนน ท่อระบายน้ า น้ าประปา ไฟฟ้า และระบบก าจัดขยะ ทั้งนี้ แม้ว่าการกระจายอ านาจ 
การปกครองบางส่วนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะให้ความส าคัญกับรัฐและองค์กรของรัฐ แต่การ
มีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น สามารถกระท าได้โดยผ่านกระบวนการทางการเมือง เช่น การสมัคร
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น การเลือกตั้งโดยประชาชนในท้องถิ่นท่ีเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งผูแ้ทนเป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากการเลือกตั้งแล้ว อ านาจการตัดสินใจหลัก 
เป็นอ านาจของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้ตรวจสอบการท างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมิใช่ผู้ตัดสินใจหลัก แต่ต้องใช้อ านาจผ่านสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งประชาชนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้ได้รับการบริการสาธารณะที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้ 

ส าหรับประเด็นเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญ 
เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการตัดสินใจ 
เลือกผู้แทนเข้าไปบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้หลักคิดที่ว่า ประชาชนในท้องถิ่นเป็นเจ้าของ
อ านาจ และเป็นผู้มีสิทธิเลือกและมอบอ านาจที่มีอยู่ให้ผู้แทนไปท าหน้าที่ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญ 
ของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยที่ผ่านมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒๖ โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

                                        
๖ พระราชบัญญัติการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ .ศ . ๒๕๖๒, ราชกิจจานุเบกษา  

ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ ๑๓๖ ตอนท่ี ๕๐ ก (๑๖ เมษายน ๒๕๖๒): ๓๑๓. 



 

  หน้า ๔๑  

วารสารบทความทางวิชาการ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒  
(พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๓) 

ฉบับนี้ คือ “โดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมา
จากการเลือกตั้ง และผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น   
หรือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะมาโดยวิธีอื่นก็ได้  แต่ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนด้วย โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  รวมทั้งหลักเกณฑ์ 
และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งต้อง
ค านึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ...”  
 ในการเลือกตั้งที่ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมทางการเมือง ผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นดังกล่าวนี้ มีประเด็นส าคัญประการหนึ่ง คือ ประเด็นที่ได้บัญญัติไว้ใน
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒๗ หมวด ๒ เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง ส่วนที่ ๑ เขตเลือกตั้ง ข้อ ๑๒ ว่า  
เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

(๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ง ถ้าเขตใดมีจ านวน
ราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งเกิน ๑๕๐,๐๐๐ คน 
ให้แบ่งเขตนั้นออกเป็นเขตเลือกตั้งตามจ านวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะพึงมี โดยแต่ละ 
เขตเลือกตั้งต้องมีจ านวนราษฎรใกล้เคียงกัน ส าหรับจ านวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะพึงมี 
ในแต่ละเขตให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  

(๒) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเขตอ าเภอเป็นเขตเลือกตั้ง  
ในกรณีที่อ าเภอใดมีสมาชิกได้เกินกว่า ๑ คน ให้แบ่งเขตอ าเภอเป็นเขตเลือกตั้งเท่ากับจ านวนสมาชิก 
ที่จะพึงมีในอ าเภอนั้น และมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละ ๑ คน ส าหรับจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดที่จะพึงมีในแต่ละอ าเภอให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

(๓) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็น ๒ เขตเลือกตั้ง การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลเมือง ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็น ๓ เขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนคร 
หรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ให้แบ่งเขตเทศบาลหรือเขตเมืองพัทยา  เป็น ๔ เขตเลือกตั้ง  

                                        
๗ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒,  

ข้อ ๑๒, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ ๑๓๖ ตอนท่ี ๑๓๗ ก (๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒): ๕ – ๖. 



 

  หน้า ๔๒  

วารสารบทความทางวิชาการ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒  
(พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๓) 

และในการแบ่งเขตเลือกตั้งต้องมีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลหรือสมาชิกสภาเมืองพัทยาเท่ากัน 
ทุกเขตเลือกตั้ง  

(๔) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่
กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  

(๕) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ถือเขตขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  
จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น  
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)๘ ชี้แจงผ่านสื่อมวลชนสรุปว่า ในการเลือกตั้งดังกล่าว 
กฎหมายไม่ได้บัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า และไม่มีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเหมือนกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ดังนั้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้เฉพาะในวัน
อาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เท่านั้น ทั้งนี้ ประเทศไทยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนทั้งสิ้น 
๗,๘๕๐ แห่ง๙ โดยจ าแนกเป็นประเภทและจ านวนของแต่ละประเภท คือ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ านวน ๗๖ แห่ง ๒. เทศบาล จ านวน ๒,๔๗๒ แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนคร จ านวน ๓๐ แห่ง เทศบาล
เมือง จ านวน ๑๙๕ แห่ง และเทศบาลต าบล จ านวน ๒,๒๔๗ แห่ง ๓. องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 
๕,๓๐๐ แห่ง และ ๔. องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) จ านวน ๒ แห่ง 

                                        
๘ “ไร้จัดเลือกตั้ง อบจ.ล่วงหน้า กกต.ย้ า ใช้สิทธิ์ออกเสียง ๒๐ ธ.ค. วันเดียว,” ไทยรัฐออนไลน์, ๑๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๓, สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓, https://www.thairath.co.th/news/politic/1978191. 
๙ กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น, “ข้อมูลจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,” กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓, http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp. 
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ในต่างประเทศพบว่ามีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น๑๐ เช่น ในประเทศฝรั่งเศส การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับภาค จังหวัด และเทศบาล ซึ่งมีรูปแบบการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเ พ่ิมขึ้นมา  กล่าวคือ  ในระดับภาคมีสภาภาค ประธานสภาภาค  
และคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม โดยประธานสภาภาคมาจากการเลือกตั้งทางอ้อม ส่วนในระดับ
จังหวัดนั้น ประธานสภาจังหวัด ก็มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมจากความเห็นชอบของสมาชิกสภาจังหวัด
เช่นกัน ในส่วนของระดับเทศบาล นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งทางอ้อม และส าหรับการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นพิเศษ ได้แก่ นครปารีส อันประกอบด้วย เขต เมือง เทศบาล และจังหวัดนั้น ผู้บริหารมีที่มา
จากการเลือกตั้งทางอ้อม  

     สหรัฐอเมริกา การปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นการปกครองระดับล่างสุด ทาวน์และทาวน์ชิพ
มีการเลือกคณะท างานหรือคณะกรรมการที่มา
จากประชาชนโดยตรง จากนั้นจะมีการแต่งตั้ง
ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่มาท าหน้าที่ในเขตพิเศษ
และเขตโรงเรียน ซึ่งมาจากการท าประชามติ
ของประชาชนประเทศสวีเดน การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการบริหาร เคาน์ตี้   

จะได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลซึ่งจะมีผู้ว่าราชการจังหวัด มีความรับผิดชอบในการประสานงานระหว่างรัฐบาล
กลางกับท้องถิ่น และแต่ละคณะกรรมการผู้บริหารเมือง อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของคณะรัฐมนตรี 
ของรัฐบาลกลาง  

ประเทศสวีเดน การปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารเคาน์ตี้ จะได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐบาลซึ่งจะมีผู้ว่าราชการจังหวัด มีความรับผิดชอบในการประสานงานระหว่างรัฐบาลกลางกับท้องถิ่น 
และแต่ละคณะกรรมการผู้บริหารเมือง อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลกลาง 
 

                                        
๑๐ นันท์นภัส วงษ์พาณิทอักษร, “การบริหารรัฐเปรียบเทียบ : รูปแบบการได้มาของผู้น าการปกครองท้องถิ่น ; 

กรณีศึกษา ฝรั่งเศส อเมริกา สวีเดน อังกฤษ ไทย ฟิลิปปินส ์อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น,” บทคัดย่อ, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี, ปีท่ี ๘ ฉ. ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๒) : ๔๑ – ๔๓. 
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ประเทศอังกฤษ การปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นรูปแบบการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นเพ่ือให้ได้มา 

ซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเป็นผูแ้ทนประชาชนในเขตพ้ืนที่ของตน  
ประเทศฟิลิปปินส์ การปกครองส่วนท้องถิ่นมีทั้งแบบรูปแบบทั่วไปและรูปแบบพิเศษ ทางด้าน

จังหวัด นคร หรือเทศบาลและต าบล มีฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ที่มาจากการเลือกตั้ง แต่ถ้าเป็น
รูปแบบพิเศษจะเป็นรูปแบบนครอิสระ 

ประเทศอินโดนีเซีย การปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้น าท้องถิ่นจะได้รับมอบอ านาจจากเคาน์ตี้  
หรือนายกเทศมนตรี  

ประเทศญี่ปุ่น การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหรือเทศบาล ผู้บริหารล้วนมาจาก 
การเลือกตั้งทั้งหมด 

ประเทศไทย การปกครองส่วนท้องถิ่นมีทั้งแบบรูปแบบทั่วไปและรูปแบบพิเศษ สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มาจากการเลือกตั้ง แต่ก็มีจังหวัดและอ าเภอซึ่งเป็นการปกครองในระดับ
ภูมิภาค ควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอมาจากการแต่งตั้งจากส่วนกลาง คือ  
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดังนั้นประเทศไทยจึงมีทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ที่มาจากการเลือกตั้งและมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในระดับภูมิภาคที่มาจากการแต่งตั้ง  

จากลักษณะเฉพาะของการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยดังกล่าว จึงต้องอาศัย 
การบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ราชการส่วนกลาง ต้องมุ่งส่งเสริมการกระจาย
อ านาจและการถ่ายโอนภารกิจบางส่วนจากราชการส่วนกลางไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยราชการส่วนกลางต้องท าหน้าที่เป็นทั้งพ่ีเลี้ยง ส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีทัศนคติหรือค่านิยมว่าประชาชน
มีส่วนส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น และจะต้องด าเนินการจัดฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ คุณธรรม และศีลธรรม ให้สามารถ
ปฏิบัติงานเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
อีกทั้งประชาชนควรมีจิตสาธารณะเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร เช่น อาสาสมัครในการดูแลท าความสะอาด 
บาทวิถี ดูแลสวนหย่อม ดูแลห้องสมุด ซึ่งการตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ จะส่งผล 
เป็นการส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาท้องถิ่นของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
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วุฒิสภา 

สื่อสังคมออนไลน์กับการศึกษา 
 

นางสาวพันธุ์ทิพา  หอมทิพย์ 
  วิทยากรช านาญการ 

  กลุ่มงานกฎหมาย ๒  ส านักกฎหมาย 
 
 

 ที่ผ่านมามีเด็กนักเรียนจ านวนมากที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบททุรกันดารและห่างไกลความเจริญ
หลายแห่งของประเทศไทย ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา แต่ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 
บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชด าริและทรงก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมขึ้น เพื่อกระจาย
โอกาสทางการศึกษาให้เด็กในพ้ืนที่ห่างไกล จึงได้มีการแก้ไขปัญหาการขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา การ
ขาดแคลนครูในท้องที่ชนบทห่างไกล และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยการถ่ายทอดสดการ
สอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมถ์ โดยเริ่มต้นจากรายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จ านวน 
๖ ช่องสัญญาณ เป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๘ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ในปีกาญจนาภิเษก พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยพระองค์ได้พระราชทานทุน
ประเดิม จ านวน ๕๐ ล้านบาท ที่บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) หรือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยใน
ขณะนั้น ทูลเกล้าทูลกระหม่อมฯ ถวาย ทั้งนี้ ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นกระบวนการที่
ต้องประสานความสัมพันธ์ระหว่างห้องเรียนต้นทางจากโรงเรียนวังไกลกังวล ไปยังห้องเรียนของโรงเรียน
ปลายทางที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ ประกอบด้วยครูผู้สอน กล้องถ่ายภาพสองกล้อง จอพลาสม่าส าหรับนักเรียน 
ใช้ดู และจอมอนิเตอร์ส าหรับครูผู้สอนที่สามารถเห็นภาพของตนเองขณะท าการสอน ส่วนหลักการจัดการ
เรียนการสอนจะต้อง “สอนง่าย ฟังง่าย เขียนง่าย เข้าใจง่าย” และใช้เทคโนโลยีที่ธรรมดาไม่ซับซ้อน
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ประหยัดแต่ได้ผล อันเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่อยู่ห่างไกลด้วยการน าเอา
เทคโนโลยีที่มีอยู่มาช่วยให้เกิดอรรถประโยชน์นานัปการต่อการพัฒนาประเทศด้านการศึกษา๑ 

ในปัจุบันได้มีการน าเอาสื่อสังคมออนไลน์มา
ประยุกต์ใช้  เ พ่ืองานด้านการศึกษาทุกระดับอย่าง
แพร่หลาย เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เกิดการ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลาอย่างไร้ขีดจ ากัดทั้งในเรื่องของเวลา
และสถานที่ มุ่งให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
ทักษะด้านต่าง ๆ ด้วยตนเอง ประกอบกับในขณะนี้ได้เกิด

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เข้ามาเป็นตัวเร่งให้ตอ้งน าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น รวมถึงระบบการศึกษาท่ีต้องใช้ระบบการเรียนออนไลน์ ซึ่งทุกหน่วยงานได้
ร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มให้ผู้สอนสามารถติดตามกิจกรรมของผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ และให้โอกาส
ผูเ้รียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนได้มากที่สุด เพ่ือรองรับการจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุน่ให้เหมาะสมกับรูปแบบการ
สอนและการเรียนของผู้ใช้ ทั้งการจดบันทึก การมอบหมายงาน โครงงานหลากหลายรูปแบบ หรือ
แม้กระทั่งสื่อประกอบการสอนในรูปแบบต่าง ๆ โดยจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรมที่นิยมใน
ปจัจุบัน เชน โปรแกรม Microsoft Team โปรแกรม ZOOM หรือโปรแกรม Google Meet ๒ 
 การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนนั้น๓ ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ
มอบหมายให้ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ด าเนินการจัดอบรมเพ่ือกระตุ้นให้ครูไทยพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมการใช้ social media ในการจัดการเรียนรู้ โดยเล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริมและผลักดัน
ให้ครูสามารถน าเครื่องมือออนไลน์ที่มีอยู่บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดเป็น
เครือข่าย และเกิดความร่วมมือกันระหว่างครูกับครู นักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน  
โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลาและสถานที่ ก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งนักการศึกษาจ าเป็นต้องตระหนัก 
เข้าใจ และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญแห่งนี้ เพ่ือตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเครื่องมือที่ทางส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน (สทร.) แนะน าให้ครู  
ได้น าไปปรับใช้ ได้แก่  

                                        
 ๑ สุริยา  ฆ้องเสนาะ, สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และส านักวิชาการ เรื่อง “ครูตู้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม,”  
สืบค้นเมื่อวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓, https://library2.parliament.go.th/giventake/content_royrueng/2562/rr2562-mar7.pdf. 
 ๒ แสงจันทร มานอย, บทความวิชาการ เรื่อง “จุดเปลี่ยนการศึกษาไทย : “COVID-19” ปจจัยเรงสูการเรียนออนไลน  
(Thai Education's Turning Point : “COVID-19” Urgent factors towards Online Classroom),” ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑๗ เดือนกันยายน ๒๕๖๓, 
บทสรุปผู้บริหาร, สืบค้นเมื่อวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓,  http://library.senate.go.th/document/Ext24365/24365121_0002.PDF. 
 ๓ Information Technology, “Social media สื่ อสร้ างสรรค์ เพื่ อการศึกษา ,” สืบค้นเมื่ อวันท่ี  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓, 
https://sites.google.com/site/saleenamrkhmb1297/social-media-sux-srangsrrkh-pheux-kar-suksa. 
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     (๑) Facebook : คือ เว็บไซต์ส าหรับให้ครูและนักเรียน
สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้ 
โดยการตั้งกลุ่มรายวิชา เพ่ือการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน 
    (๒) Word Press : คือ เว็บไซต์ส าเร็จรูปหรือบล็อกที่
นักเรียนและครูสามารถใช้สร้างบล็อกส่วนตัว หรือในแต่ละ
รายวิชาส าหรับเผยแพร่บทเรียนในแต่ละรายวิชา หรือ 
สร้างปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้ 

 (๓) YouTube : คือ เว็บไซต์ที่ใช้ในการแบ่งปันไฟล์วิดีโอ ครูสามารถอัพโหลดและเผยแพร่วิดีโอการ
สอนผ่านเว็บไซต์ยูทูปใช้วิดีโอที่มีอยู่บนเว็บไซต์เป็นสื่อในการเรียนการสอน และนักเรียนสามารถเผยแพร่
ผลงานของตนเองให้เพ่ือน ๆ และครูได้แสดงความคิดเห็น 

 (๔) Twitter : ใช้ในการสื่อสารข้อความสั้น ๆ โต้ตอบกันได้อย่างรวดเร็ว 
 (๕) Slide share : ใช้ในการแบ่งปันเอกสาร 

 เครื่องมือออนไลน์ที่มีอยู่อย่างหลากหลายบนอินเทอร์เน็ตนั้น มีประสิทธิภาพส าหรับการใช้งาน 
ที่แตกต่างกัน และมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงเกิดประเด็นค าถามคือ จะน าเครื่องมือดังกล่าว
ข้างต้นมาสร้างให้เกิดแหล่งเรียนรู้  เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับนักเรียนได้อย่างไร โดยที่ครูสามารถ 
ดึงเครื่องมือเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน การที่ครู  
มีความเข้าใจในเทคนิคของเครื่องมือผนวกกับกลยุทธ์การสอน และสร้างให้เกิดเป็นรูปแบบที่น่าสนใจ
ส าหรับนักเรียนนั้น นับเป็นสิ่งที่ท้าทายส าหรับครูเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม แม้การใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
จะมีประโยชน์อย่างมากในบทบาทของเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน  แต่หากครูไม่มี 
การจัดการที่ดีอาจส่งผลกระทบทางลบต่อนักเรียนได้ เพราะนักเรียนอาจยังไม่สามารถควบคุมหรือ  
ก ากับตนเองให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งข้อดีและข้อเสียของการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียน 
การสอนสรุปได้ ดังนี้ 
 ข้อดีและข้อเสียของการใช้สื่อสังคมออนไลนใ์นการเรียนการสอน 
 ด้วยข้อมูลจ านวนมากที่ถูกน าเสนอในเครือข่ายสังคมออนไลน์หากน ามาสู่การจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนย่อมก่อให้เกิดผลส าคัญในหลายลักษณะ ดังนี้ 
 ข้อดี 
 หากมีการใช้งานในทางที่ถูกต้องจะส่งผลดีทั้งครูและนักเรียน เช่น 
 (๑) เป็นการส่งเสริมความสามารถทางสติปัญญาให้แก่ผู้เรียน (Intellectual Benefit) 
 (๒) เป็นการฝึกทักษะการสื่อสาร (Benefits for Communication) การมีส่วนร่วม (Collaboration) 
รวมทั้งท าให้เกิดการเรียนรู้ทางสังคม (Socialization) 
 (๓) เป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivational Benefits) 
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 (๔) ปรับสภาพแวดล้อมการเรียนแบบเปิดง่ายต่อการเชื่อมโยงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสังคมในชั้นเรียน 
 (๕) สนับสนุนและรองรับการสื่อสาร ๒ ทาง สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในวิธีการจัดการเรียน 
การสอนที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ (collaborative learning) การเรียนรู้แบบกลุ่มเล็ก (small group 
learning) หรือการร่วมกันสร้างองค์ความรู้ (other co-creation of knowledge) 
 (๕) สนับสนุนและรองรับการสื่อสาร ๒ ทาง สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ (collaborative learning) การเรียนรู้แบบกลุ่มเล็ก (small group learning) 
หรือการร่วมกันสร้างองค์ความรู้ (other co-creation of knowledge) 
 ข้อเสีย 
 ผลกระทบที่เป็นอุปสรรคและปัญหาจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนการสอน คือ 
 (๑) ความไม่มั่นใจในความเสถียรและความคงอยู่ของเว็บ เพราะส่วนใหญ่สื่อสังคมออนไลน์เป็น
เว็บไซต์ที่เปิดให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในบางกรณีที่เว็บไซต์ปิดตัวลงโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือมีค่าใช้จ่าย
ส าหรับการท างานเกิดขึ้น เช่น บางเว็บไซต์ที่มีการเก็บค่าบริการของผู้ใช้งาน 
 (๒) การเชื่อมโยงระหว่างระบบและข้อมูลผู้ใช้เพ่ือการท างานร่วมกันในสถานศึกษา หากไม่มีการ
ควบคุม ผู้ใช้ที่อาจขาดความระมัดระวังในการใช้งาน เช่น การโพสข้อความหมิ่นประมาท ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ตนเองหรือองค์กรได้ 
 (๓) ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล หากไม่มีการป้องกันที่ดี อาจมีผู้ไม่ประสงค์ดี 
น าข้อมูลไปใช้ในทางผิดได้ 
 (๔) อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีราคาสูง หากองค์กรนั้นไม่มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอจะท าให้ใช้
อุปกรณ์นั้น ๆ ได้ไม่คุ้มค่า เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตหรือห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน หากไม่มีงบประมาณ 
ในการปรับปรุงจะท าให้เกิดความล้าสมัย หรือผู้ปกครองบางท่านที่ไม่สามารถสนับสนุนบุตรหลานในการซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตเป็นของตนเอง 
 (๕) การขาดการคัดกรองในการสืบค้นข้อมูล และการรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดการขาด
วิจารณญาณในการน าเสนอข้อมูล รวมทั้งท าให้เนื้อหาที่น าเสนอผิดพลาดได้ 
 แนวทางและความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา 
 การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในเบื้องต้นเป็นการใช้งานส่วนบุคคลที่สามารถใช้ได้อย่างเสรี  
แต่เมื่อน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนต้องค านึงถึงความเหมาะสมในการสืบค้นและน าเสนอข้อมูล  
เช่น การน าเสนอข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องหรือความทันสมัยของข้อมูลการ
แชร์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีอคติหรือความล าเอียง หรือการน าข้อความ เอกสาร ภาพ หรือวิดีโอมาใช้ 
โดยไม่อ้างอิงแหล่งที่มา ทั้งนี้ หากครูยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับ
รูปแบบหรือกิจกรรมการเรียนการสอน และใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ไม่คุ้มค่าตามงบประมาณที่รัฐบาล
สนับสนุน จะส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถพัฒนาความรู้และทักษะที่ต้องการได้อย่างเต็มศักยภาพ 
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 บทบาทของสื่อสังคมออนไลน์กับการศึกษา๔ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕   
และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๕ บัญญัติว่าการจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งการศึกษาทั้งสามรูปแบบนั้น สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาท
ต่อการจัดการศึกษาพอสมควรขึ้นอยู่กับว่าครูจะใช้ในลักษณะใด และผู้เรียนเองจะใช้ในลักษณะใด 
 สื่อสังคมออนไลน์มิได้ถูกสร้างและพัฒนามาเพ่ือการจัดการเรียนการสอนของครู ฉะนั้น ครูจะต้อง
น าเอาคุณสมบัติต่าง ๆ ของสื่อสังคมออนไลน์ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนด้วยตนเอง ซึ่งครูสามารถใช ้
สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือการกระตุ้นสร้างความน่าตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เรียนในขั้นการน าเข้าสู่บทเรียน โดยการเปิด 
วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในคาบนั้น ๆ จาก YouTube รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการติดตาม
ความก้าวหน้าหลังจากมอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ท า สามารถให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียนได้อย่างทันท่วงที 
เมื่อมีการซักถามเข้ามาในสื่อสังคมออนไลน์  และยังส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ เรียน 
มีความใกล้ชิดกัน มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันอันจะช่วยให้การเรียนการสอนนั้นดีขึ้น ผู้เรียนไม่ได้ตกอยู่
ในสถานการณ์ของความตึงเครียด อีกทั้งครูสามารถติดตามงานที่ได้มอบหมายให้กับผู้เรียน และโต้ตอบได้
อย่างทันท่วงที ตลอดจนท าให้ครูสามารถสร้างสื่อง่าย ๆ ด้วยการถ่ายคลิปวิดีโอการสอนแล้วน ามาโพสต์
ในสื่อสังคมออนไลน์ได้ รวมถึงการน าข้อมูลความรู้ที่ครูจัดเตรียมไว้ในรูปแบบของไฟล์ Word หรือไฟล์ PDF  
มาโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ให้ผู้เรียนได้อ่านล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียนอีกด้วย  

ในส่วนของผู้เรียนทั้งที่เป็นผู้เรียนการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่าง
หลากหลาย เช่น เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับผู้เรียน 
และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันเอง ซึ่งสามารถท าการบ้านไป
พร้อมกันได้ด้วยเทคโนโลยีเ รียลไทม์ (Real Time) โดยการใช้
คุณสมบัติของโปรแกรม Google doc ที่สามารถพิมพ์ข้อความใน
เอกสารออนไลน์และสามารถตอบโต้ท างานร่วมกันได้ ในเอกสาร

เดียวกัน และสื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนให้ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็น เช่น เมื่อครูได้ก าหนดประเด็นให้
อภิปรายร่วมกัน ผู้เรียนแต่ละคนจะมีเวลาสืบค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือร่วมกันเขียนอภิปรายในหน้าจอหลักของ
สื่อสังคมออนไลน์นั้น ๆ อีกทั้งสื่อสังคมออนไลน์สามารถตอบสนองกับรูปแบบการเรียนรู้ (Learning style) ท่ี
หลากหลายได้ หากผู้เรียนเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหาระหว่างการท าการบ้าน หรือการค้นคว้าข้อมูลเพ่ือรายงาน 
ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับครูได้ตลอดเวลา ท าให้ผู้เรียนมีความรู้สึกว่าท างานได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดช่วง  

                                        
 ๔ ธนะวัฒน์ วรรณประภา, “สื่อสังคมออนไลน์กับการศึกษา Social Media with Education,” ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, สืบค้นเมื่อวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓, http://edu.msu.ac.th/journal/home/journal_file/316.pdf. 
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ซึ่งหากเป็นเมื่อ ๑๐ ปีที่แล้วอาจจะต้องน าข้อสงสัยมาถามครูในวันรุ่งขึ้น หรือสอบถามครูในชั่วโมงสอนท าให้
ผู้เรียนขาดช่วงในความอยากเรียนรู้ได้ และสื่อสังคมออนไลน์ยังสนับสนุนให้ผู้เรียนมีวินัย มีความ
รับผิดชอบต่อการเรียนด้วยตนเอง 

 หลักการน าสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในการเรียนการสอน๕ 
 การน าสื่อสังคมออนไลน์ (Social media roles) มาใช้ในการเรียนการสอน นพสิทธิ์ ไตรสิทธิวัฒน์  
ได้กล่าวถึง กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑) ครูผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จะต้องรู้ถึงแนวนโยบายของหน่วยงานว่ามีนโยบายอย่างไรกับการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนการสอน และมีการสนับสนุนมากน้อยเพียงใด 
 (๒) เมื่อครูจ าเป็นจะต้องน าผลงานของคนอื่นมาใช้จะต้องอ้างถึงเจ้าของผลงานที่สร้างขึ้น  
เพือ่การให้เกียรติผู้ที่เป็นเจ้าของผลงาน 
 (๓) พึงใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างระมัดระวัง 
 (๔) ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีมารยาททางสังคม 
 (๕) ผลิตเนื้อหาสาระ ให้ตรงกับสมรรถนะความรู้ และความสามารถของผู้ใช้ 
 (๖) การโต้ตอบระหว่างกันควรค านึงถึงความเหมาะสมระหว่างกัน 
 (๗) เมื่อเกิดข้อผิดพลาดจะต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น และรีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ข้อผิดพลาดเหล่านั้น  
 ส าหรับ ธนวัฒน์ วรรณประภา ได้มีข้อเสนอหลักการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มเติม ดังนี้ 
 (๑) การใช้สื่อสังคมออนไลน์จะต้องสัมพันธ์กับเนื้อหาและจุดมุ่งหมายที่จะสอน 
 (๒) การน าสื่อสังคมออนไลน์มาใช้นั้นจะต้องมีเหมาะสมกับวัย ระดับชั้น ความรู้ และประสบการณ์ 
ของผู้เรียน 
 (๓) การใช้สื่อสังคมออนไลน์จะต้องมีความเหมาะสมกับกระบวนการสอน และรูปแบบการสอน 
 (๔) การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนการสอน จะต้องค านึงถึงหลักการทางจิตวิทยาการเรียนรู้ 
จิตวิทยาพัฒนาการ และพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนด้วย 
 จะเห็นได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์กับการศึกษานั้นเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างครูและ
ผู้ เรียนที่มีประสิทธิภาพ และมีบทบาทกับการจัดการศึกษาทั้งทางด้านการเรียนและการสอน  
โดยสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา 
ตามอัธยาศัย ช่วยเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาทักษะที่จ าเป็น ช่วยให้ผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้ต่าง ๆ ได้ 
โดยไร้ขีดจ ากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ได้เป็นอย่างดี 
 อย่างไรก็ตาม การน าสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในการเรียนการสอน ครูผู้สอนและผู้ปกครองควรค านึงถงึ
ผลกระทบทางด้านลบที่จะตามมา และควรปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดี โดยการชี้แนะถึงวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และ
                                        
 ๕ เรื่องเดียวกัน. 
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สร้างความรู้เท่าทันสื่อ เพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝา่ย โดยเฉพาะเดก็
และเยาวชน ในการเปิดรับเนื้อหาผ่านสื่อในเชิงวิเคราะห์ หรือวิพากษ์วิจารณ์ และประเมินสื่อ ซึ่งการสร้าง
ความรู้ เท่ าทันสื่ อนี้  โ ดยส่ วนใหญ่ แล้ วจะ เกิ ดจากการเรียนรู้ ของเด็กผ่ านการชี้ แนะของครู 
และผู้ปกครอง รวมถึงการพัฒนาความคิดในเชิงวิเคราะห์ของเด็กผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
นอกจากนี้ยังมีข้อควรระวังเกี่ยวกับการกระท าความผิดตามกฎหมายต่าง ๆ ทางสื่อสังคมออนไลน์  
เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เกี่ยวกับการน าเข้าข้อมูลสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย หรือในบางกรณีผู้เรียนอาจจะกด Share ข้อมูลที่มี
ผลกระทบต่อผู้อื่น หรือมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ โดยละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา
ของผู้อื่น ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ และกฎหมายเกี่ยวด้วยทรัพย์สินทางปัญญาฉบับอื่น ๆ  
ทั้งนี้ ถ้าครู ผู้ปกครอง และผู้เรียนมีความระมัดระวังและป้องกันผลกระทบทางด้านลบต่าง ๆ  ดังกล่าว ตามข้อเสนอ 
ของผู้เขียนทั้งหมดนี้ได้แล้ว การจัดการศึกษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์จะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ เรียน 
ให้สามารถน าสื่อสังคมออนไลน์มาช่วยพัฒนาความรู้ได้อย่างถูกวิธี ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปอย่างไรก็ตาม การน าสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในการเรียนการสอน ครูผู้สอนและ
ผู้ปกครองควรค านึงถึงผลกระทบทางด้านลบที่จะตามมา และควรปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดี โดยการชี้แนะถึง
วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และสร้างความรู้เท่าทันสื่อ เพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียนและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ในการเปิดรับเนื้อหาผ่านสื่อในเชิงวิเคราะห์ หรือวิพากษ์วิจารณ์ 
และประเมินสื่อ ซึ่งการสร้างความรู้เท่าทันสื่อนี้ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากการเรียนรู้ของเด็กผ่านการ
ชี้แนะของครูและผู้ปกครอง รวมถึงการพัฒนาความคิดในเชิงวิเคราะห์ของเด็กผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง นอกจากนี้ยังมีข้อควรระวังเกี่ยวกับการกระท าความผิดตามกฎหมายต่าง ๆ ทางสื่อสังคมออนไลน์  
เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เกี่ยวกับการน าเข้าข้อมูล 
สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย หรือในบางกรณีผู้เรียนอาจจะกด Share ข้อมูลที่มี
ผลกระทบต่อผู้อื่น หรือมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ โดยละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา
ของผู้อื่น ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ และกฎหมายเกี่ยวด้วยทรัพย์สินทางปัญญาฉบับอื่น ๆ  
ทั้งนี้ ถ้าครู ผู้ปกครอง และผู้เรียนมีความระมัดระวังและป้องกันผลกระทบทางด้านลบต่าง ๆ  ดังกล่าว ตามข้อเสนอ 
ของผู้เขียนทั้งหมดนี้ได้แล้ว การจัดการศึกษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์จะก่อให้ เกิดประโยชน์กับผู้ เรียน 
ให้สามารถน าสื่อสังคมออนไลน์มาช่วยพัฒนาความรู้ได้อย่างถูกวิธี ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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