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Issue of town planning and requesting a hotel license under hotel Act. 2004 
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บทคัดย่อ 
            บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทางในการดำเนินการในการขอออกใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจโรงแรมกรณีที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาผังเมืองในประเทศไทย และศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นของการ

ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม รวมไปถึงเพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา

กฎหมายเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรม โดยศึกษาวิจัยเชงิคุณภาพดว้ยการรวบรวมและวิเคราะห์เอกสาร  

  จากการศึกษาพบว่า การประกอบธุรกิจโรงแรมจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของตัวบท

กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหลายฉบับ เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.

2547  กฎหมายบางฉบับมีปัญหาทางด้านข้อกฎหมายหลายประการ ที่ยังไม่ครอบคลุมและยังมีความไม่ชัดเจนใน

หลายประเด็น รวมถึงปัญหากฎหมายผังเมอืง ซึ่งเป็นปัญหาที่เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีสำคัญในการขอออกใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจโรงแรมในหลายพื้นที่ กล่าวคือ สถานที่ตั้งของที่พักแรมตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ผังเมืองที่ห้ามไม่ให้ประกอบธุรกิจ

โรงแรม ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจบางส่วนดำเนินการหลีกเลี่ยงและดำเนินการขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นสถานท่ี

พักไม่เป็นโรงแรมแทน เกิดเป็นปัญหาที่ภาครัฐไม่สามารถควบคุมกำกับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  ซึ่งเป็น

กฎหมายที่มีความคลอบคลุมในด้านการควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจโรงแรมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ความมั่งคง

แข็งแรง การป้องกันอัคคีภัยของตัวอาคารโรงแรม ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม และคำนึงถึงความปลอดภัย

ของผู้พักเป็นสำคัญ จึงต้องศึกษาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมตามสภาพสงัคม

ในประเทศไทย และเพื่อทำให้การประกอบธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยสามารถประกอบธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย 

และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง โดยควรพจิารณาแก้ไขกฎหมายบางประการ เช่น กฎหมายว่าด้วยผังเมอืง หรือกฎหมายว่า

ด้วยโรงแรม เป็นต้น  
 

คำสำคัญ:  ผังเมอืง, พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547, ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  
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Abstract 
           This article has an objective to study and find a way to apply for a hotel license in case of town planning 

problems in Thailand. Moreover, to study the impact of operating a hotel business without a license. Including 

suggesting ways to solve legal problems related to hotel business operations by conducting qualitative research 

by collecting and analyzing documents. 

           The study found that Hotel business operations must be carried out by the rules of the relevant laws, of 

which there are many. In order to obtain a hotel license under Hotel Act.2004, Some laws have problems with 

several laws That still need to be covered, and there still need to be clarified on many issues, including the problem 

of town planning laws. This problem is an important starting point for applying for a hotel license in many areas; 

that is, the accommodation location is located in the town planning area where the hotel business is prohibited.  

As a result, some business operators avoided and proceeded to apply for Residential places that are not hotels. 

This caused a problem that the government sector could not control and supervise according to the law on hotels. 

This law covers the control and supervision of the hotel business to meet the standards. Strength Fire protection 

of the hotel building Promote and maintain environmental quality, taking into account the safety of the guests is 

essential. Therefore, it is necessary to study to find ways to solve such problems appropriately according to the 

social situation in Thailand. Moreover, to enable the hotel business in Thailand to operate legally and related 

regulations, It should consider amending some laws, such as town planning laws or hotel laws, etc. 
 

Keywords: Town planning, Hotel Act. 2004, Hotel license 
 

บทนำ 
            ธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย

ในแต่ละปีเป็นมูลค่ามหาศาล  เนื่องจากประเทศไทยมทีรัพยากรด้านการท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์จำนวนมาก ทำให้แต่ละปีมี

นักท่องเที ่ยวต่างชาติที ่เข้ามาในประเทศไทยและนำเม็ดเงินเข้ามาสู ่ประเทศไทยอย่างมหาศาล  ซึ ่งธุรกิจและ

อุตสาหกรรมที่ถือได้ว่าเป็นห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญของการท่องเที่ยวคือธุรกิจโรงแรมและที่พัก เช่น โรงแรม (Hotel)  

โฮสเทล (Hostel) รีสอร์ท (Resort) โมเต็ล (Motel) อินน์ (Inn) บังกะโล (Bungalow) แมนชั ่น (Mansion) เกสต์เฮาส์ 

(Guesthouse) โฮมสเตย์ (Home Stay) หรือเต็นท์ (Tent) เป็นต้น  ที ่พักอาศัยเหล่านี ้ถ ือว่ามีส่วนสำคัญสำหรับ 

การท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง โดยแต่ละประเภทของที่พักอาศัยก็จะมีกฎหมายควบคุมบังคับใช้ดูแลในแต่ละประเภท

แตกต่างกันไป โดยท่ีพักท่ีนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่คุ้นเคยก็คือ โรงแรม (Hotel)  อันเป็นท่ีพักท่ีมีกฎหมายควบคุมและบังคับ

ใชห้ลายฉบับด้วยกัน ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตอ้งมคีวามรู้ความเข้าใจในกฎหมายดังกล่าวด้วย   

            โรงแรม (Hotel) ตามความหมายของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 4 ได้กำหนดบทนิยามของคำ

ว่า “โรงแรม” ว่า สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราว สำหรับคนเดินทาง

หรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน และได้ยกเว้นสถานที่พัก ที่ไม่เป็นโรงแรมไว้ 3 ลักษณะคือ  1) สถานที่พักของส่วน

ราชการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา ที่มิใช่เป็นการหาผลกำไร

หรือรายได้มาแบ่งปัน 2) สถานท่ีพักท่ีคดิค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไป ซึ่งการยกเวน้ตาม 2) นี้เนน้การ คิดค่าบริการให้

เช่าที่พักที่หากคิดเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ไม่ถือว่าเป็นโรงแรม แต่หากคิด  ค่าบริการต่ำกว่ารายเดือนลงมา เช่น  

รายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์หรือคิดค่าบริการปะปนกันทั้งรายเดือนและต่ำกว่ารายเดือนก็จะถือว่า เป็นโรงแรมตาม
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พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 โดยที่การประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล่าวจะต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ

โรงแรมตามกฎหมาย 3) สถานที่พักอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงกำหนด

ประเภทและหลกัเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ข้อ 1 กำหนดให้สถานที่พักที่มีจำนวนห้องพักในอาคาร

เดียวกัน หรือหลายอาคารรวมกันไม่เกินสี่ห้องและมีจำนวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกินยี่สิบคน ไม่เป็นโรงแรมตาม (3) 

ของบทนยิาม  คำว่า “โรงแรม” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตโิรงแรม พ.ศ. 2547             

           ปัจจุบันการประกอบธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยมีสภาพปัญหาที่หลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ 

ปัญหาที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 

2547 ซึ่งเกี่ยวพันกับกฎหมายผังเมือง กรณีที่สถานที่ตั้งที่พักแรมอยู่ในเขตพื้นที่ผังเมืองที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินการ

ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง ประเด็นการนำอาคารอื ่นมาประกอบธุรกิจโรงแรม เป็นต้น  

จากปัญหาดังกล่าวข้างตน้นี้ย่อมส่งผลให้การประกอบธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยไม่สามารถดำเนินการประกอบธุรกิจ

ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และบางส่วนก็ต้องปรับเปลี่ยนสภาพเป็นสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมแทน และเกิดปัญหา

กระทบต่อภาพรวมวงกวา้ง ไม่ใช่เฉพาะในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่ง แต่ประสบปัญหาท่ัวท้ังประเทศ  
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
             1. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการดำเนินการในการขอออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม กรณีที่ได้รับ

ผลกระทบจากปัญหาผังเมอืงในประเทศไทย 

             2. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นของการประกอบธุรกิจโรงแรมท่ีไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 

             3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรม 
 

สมมุติฐาน 
              พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 กฎกระทรวง คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2562 และ

กฎหมายว่าด้วยผังเมอืง ยังมีประเด็นปัญหาในส่วนของการขอรับใบอนุญาตประกอบโรงแรมในเขตผังเมืองท่ีต้องแก้ไข

อยู่ เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวข้างตน้ยังไม่สามารถที่จะใชบั้งคับ และแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ เป็นเหตุ

ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมประสบปัญหาในการขอออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเพื่อดำเนินการประกอบ

ธุรกิจโรงแรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
 

วิธีการศึกษางานวิจัย     
   การวิจัย เรื่อง ปัญหาผังเมืองกับการขอออกใบอนุญาตธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.

2547             ในครั ้งนี ้ ผู ้วิจัยได้กำหนดแนวทางการดำเนินการวิจัยด้วยเทคนิคการทำวิจัยวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ สำหรับใช้ในการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 

Research)  ซึ่งมีขัน้ตอนดังต่อไปนี้ 

            1. วิธีการวิจัย 

            การวิจัยครั้งนี้กำหนดระเบียบวิธีวิจัยหรือกระบวนการวิจัย (Methodology) ด้วยเทคนิคการวิจัยเชิงคณุภาพ 

(Qualitative Research) ซึ่งเป็นรูปแบบการวิจัยที่มีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร 

(Documentary Research) โดยมีการรวบรวมข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย หลักการ 

หลักเกณฑ์ แนวคิด พัฒนาการทางทฤษฎี และตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวางผังเมือง และขั้นตอนการขอ
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ใบอนุญาตสำหรับธุรกิจโรงแรม ทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ รวมไปถึงการศึกษาวิเคราะห์ควบคู่กับ

งานวจิัยท่ีเกี่ยวกับการวางผังเมอืงและการขอใบอนุญาตสำหรับธุรกิจโรงแรม 

            2. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี ้ ผู ้วิจัยได้กำหนดกระบวนการวิจัย (Methodology) ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ดังนั ้น เครื ่องมือที ่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบของการทำวิจัยครั ้งนี ้ คือ  

การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินการวิจัยด้วยการรวบรวมเชิงเอกสารเป็น

เครื่องมือสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้ทำการศกึษาและค้นควา้จากเอกสารทางวิชาการท่ี

เกี่ยวข้องต่างๆ จำนวนมาก ทั้งจากหนังสือ ตำรา รวมไปถึงผลงานวิจัยประเภทต่างๆ ตลอดจนข้อมูลที่สามารถเก็บ

รวบรวมได้จากสื่ออินเทอร์เน็ต หรือข้อมูลที่ได้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้ในกระบวนการวิเคราะห์เนื้อหาทาง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ อันเป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการนำไปสู่การสร้างเครื่องมือที่สามารถ

นำไปใชใ้นกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลทางวิชาการท่ีถูกต้องและมีประสิทธิภาพในขัน้ตอนต่อไป 

            3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนการวิจัย (Methodology) ในครั้งนี้เป็นกระบวนการหรือแนวทางสำหรับ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นหลัก ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร

วชิาการ รวมไปถึงข้อมูลจากสื่ออเิล็กทรอนิกส์ และข้อมูลจากอนิเทอร์เน็ตท่ีน่าเช่ือถือ  

 กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลทางด้านเอกสารวิชาการ และข้อมูลจากสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ผู้วิจัยได้ดำเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากวิทยาลัย มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา 

หน่วยงานวิชาการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนแหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ปรากฏบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถ

เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการสืบค้นเนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว  รวมไป

ถึงการศึกษาจากเอกสารวิชาการ รายงานการศึกษาวิจัย บทความ บทความวิจัย ผลงานวิจัยทุกระดับ คำพิพากษา

ของศาล คำสั่งของคณะกรรมการ ระเบียบของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ และกฎหมายจากต่างประเทศ เป็นต้น 

สำหรับใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น และสามารถบรรลุวัตถุประส งค์ของ 

การทำวิจัยคร้ังน้ี 

             4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

             ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษา  ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารนั้น 

(Documentary Research) ผู้วิจัยได้นำข้อมูลท่ีได้จากการค้นควา้ ข้อมูลจากเอกสารมาใชใ้นกระบวนการวิเคราะห์และ

ประมวลผลข้อมูลด้วยกระบวนการตาม แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูล

นั้นเริ่มจาก พิจารณาประเด็นหลัก (Major Themes) ที่ค้นคว้าได้จากเอกสารทางวิชาและข้อมูลจาก สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศทั้งหมด จากนั้นจึงนำประเด็นหลัก (Major themes) มาพิจารณา แบ่งแยกออกเป็นประเด็นย่อย (Sub-

themes) และหัวข้อย่อย (Categories) อันเป็นกระบวนการ วิเคราะห์ ที่มีจุดเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ภาพรวมไปสู่  

การวิเคราะห์ประเด็นย่อยของ กระบวนการวิเคราะห์ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ต่อมาได้ดำเนินการตาม

กระบวนการ พรรณนาข้อมูลตามปรากฏการณ์ร่วมดว้ยเพื่อแสวงหาหรือให้ได้มาซึ่งขอ้คน้พบจากกระบวน วธีิการวิจัย

เชงิคุณภาพ จากนั้นเข้าสู่ขัน้ตอนการเสนอแนะมาตรการทางกฎหมาย ท้ังน้ีเพื่อให้บริบททางกฎหมายส่งผลให้การขอ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมของไทยมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันมากท่ีสุด 
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ผลการศึกษา 
                มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ได้กำหนดนิยามของคำว่า “โรงแรม” ไว้ว่า สถานท่ี

พักที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมี

ค่าตอบแทน และยกเว้นสถานที่พักดังต่อไปนี้ “ไม่ถือเป็นโรงแรม” โดยมีผลทำให้สถานที่พักลักษณะดังต่อไปนี้ ไม่อยู่

ภายใตบั้งคับของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ได้แก่  

              1) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวซึ่งดำเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ

มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศลหรือการศึกษา โดยมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาเพื่อ

แบ่งปันกัน เช่น วัด สถานสงเคราะห์ท่ีพักอาศัยให้แก่ผู้ไร้ท่ีอยู่อาศัย ศูนย์อพยพช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพิบัต ิเป็นต้น  

              2) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไป

เท่านั้น เช่น หอพัก แมนชั่น อพาร์ตเมนท์ เป็นต้น เนื่องจากการประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นการให้บริการที่พักเป็นการ

ชั่วคราวหรือตํา่กว่ารายเดอืนเท่านั้น แต่สถานท่ีพักดังกล่าวมักมีการคิดค่าบริการเป็นรายเดอืนขึ้นไป โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งสถานท่ีพักประเภทหอพัก ซึ่งมีพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ควบคุมกำกับและดูแลบรรดาหอพักต่าง ๆ  

              3) สถานท่ีพักอื่นใดตามท่ีกำหนดไว้ในกฎกระทรวง  

               โดยกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 หมวด 1 ข้อ1                   

ได้กำหนด สถานท่ีพักที่ไม่เป็นโรงแรมไว้ว่า สถานท่ีพักที่มจีำนวนห้องพักในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันไม่

เกินสี่ห้องและมีจำนวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกินยี่สิบคน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทาง

หรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน อันมลีักษณะเป็นการประกอบกจิการเพื่อหารายได้เสริมและได้แจ้งให้นายทะเบียน

ทราบตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนด และต้องไม่เป็นโรงแรมตาม (3) ของบทนิยาม คำว่า “โรงแรม” ในมาตรา 4 แห่ง

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ด้วย และจากกฎกระทรวงดังกล่าวยังได้กำหนด โรงแรม แบ่งเป็น 4 ประเภท 

ได้แก่ 

(1) โรงแรมประเภท 1 หมายความว่า โรงแรมท่ีให้บริการเฉพาะห้องพัก 

(2) โรงแรมประเภท 2 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร หรือสถานที่

สำหรับบริการอาหารหรือสถานท่ีสำหรับประกอบอาหาร 

(3) โรงแรมประเภท 3 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่สำหรับ

บริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร และสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือ

ห้องประชุมสัมมนา 

(4) โรงแรมประเภท 4 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่สำหรับ

บริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และห้อง

ประชุมสัมมนา 
 

              ซึ่งหากเป็น “โรงแรม” ตามบทนิยามของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ย่อมต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ

โรงแรมฉบับนี้ท้ังสิ้น และตอ้งได้รับการอนุญาตประกอบธุรกิจอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย คือได้รับใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจโรงแรมจากนายทะเบียนโรงแรม ได้แก่ อธิบดีกรมการปกครอง หากโรงแรมตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ หรือผู้ว่า

ราชการจังหวัด ในกรณีตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ  ซึ่งหากฝ่าฝืนประกอบธุรกิจโดยไม่มีใบอนุญาตจะมีโทษจำคุกไม่

เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 59 แห่ง

พระราชบัญญัติว่าโรงแรม พ.ศ.2547       
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โดยมีขัน้ตอนสรุปลำดับวธีิการขอใบอนุญาตโรงแรมเป็น 7 ขั้นตอน พอสังเขปได้ดังนี้ 

1) กรรมสิทธิ์ในที่ดิน : ต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใช้พื้นที่ โดยมีเอกสารเช่น โฉนดที่ดิน , หนังสือ

รับรองการทำประโยชน์ (น.ส.1), แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) และหนังสือยินยอมให้ก่อสร้าง/ใช้ประโยชน์

ท่ีดนิเป็นต้น 

2) ตรวจสอบผังเมอืงและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการห้ามก่อสร้างโรงแรมในพื้นท่ีท่ีจะประกอบกจิการ  

3) ตรวจสอบกฎหมายสิ่งแวดลอ้มว่าเข้าข่ายตอ้งทำ EIA หรือ IEE ก่อนการขออนุญาตอ่ืน ๆ หรอืไม่ 

4) พิจารณาสถานท่ีต้ังตาม พ.ร.บ.โรงแรม 

5) ดำเนนิการติดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอ.1 อนุญาตให้ดัดแปลงอาคาร 

6) ถ้าระบุในใบอ.1 ระบุว่าเป็นอาคารประเภทโรงแรม เมื่อดัดแปลงเสร็จแล้วตดิต่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมา

ตรวจสอบอาคาร ออกใบอ.6 / ถ้าใบอ.1 ระบุเป็นอาคารประเภทอื่นท่ีไม่ใช่โรงแรม ตดิต่อพนักงานทอ้งถิ่น ออกใบอ.5 

อนุญาตให้เปลี่ยนการใชเ้ป็นอาคารโรงแรม 

7) นำใบอ.5 หรอืใบอ. 6 ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 

              ซึ่งจากขั้นตอนดังกล่าวข้างตน้จึงเห็นได้ว่ามีขัน้ตอนในการขอออกใบอนุญาตตอ้งใชค้วามรู้และความเข้าใจ

ในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังตอ้งมีทุนทรัพย์ในการดำเนินการในบางขัน้ตอน  

             พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 เป็นกฎหมายล่าสุด ที่บัญญัติมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของ

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช 2478 ซึ่งได้ใช้บังคับ มาเป็นระยะเวลานานและมีบทบัญญัตทีิ่ไม่

เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทาง

กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพของการประกอบธุรกิจโรงแรมแต่ละ

ประเภท เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนท่ีมาใชบ้ริการให้มากยิ่งขึ้น ท้ังในด้านการบริหารจัดการโรงแรม ด้านความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าพักและด้านให้อำนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการกำกับธุรกิจโรงแรมให้มี

ความเหมาะสมยิ่งขึน้ อย่างไรก็ตามจากข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าจำนวนโรงแรมของประเทศ

ไทย ณ เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2561 พบว่า มโีรงแรมท่ีได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจำนวน 14,696 แห่ง โรงแรม

ที่อยู่ระหว่างการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม จำนวน 1,049 แห่ง และโรงแรมที่ประกอบธุรกิจโรงแรม

โดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำนวน 23,807 แห่ง ซึ่งในปัจจุบันก็ยังพบว่า มีโรงแรมที่ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับ

อนุญาตหรือโรงแรมเถื่อนอกีจำนวนมาก เป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นว่า มาตรการทางกฎหมาย ท่ีใชเ้ป็นเครื่องมือของรัฐใน

การวางแนวทางเพื ่อกำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนั้นมีความล้าสมัย  

ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ไม่ทันต่อพฤติกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงของคนในสังคมปัจจุบัน ไม่สามารถทำให้  

ผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการด้านท่ีพักเขา้สู่ระบบให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรือไม่สามารถช่วยลดจำนวนโรงแรมเถื่อน

ลงได้ รวมทั้งแสดงให้เห็นว่า การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโรงแรมไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์หรือเหตุผลในการตรา

พระราชบัญญัติดังกล่าวที่ต้องการจะส่งเสริมและยกมาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมและกำหนดหลักเกณฑ์ใน

การประกอบธุรกิจให้มีความเหมาะสมกับสภาพของการประกอบธุรกิจโรงแรมแต่ละประเภท จึงส่งผลกระทบต่อสิ่งท่ี

สังคมตอ้งการให้ปกป้องหรือคุม้ครองหลายประการ เช่น ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางการค้า กล่าวคือเป็นการทำ

ให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายสูญเสียไปให้กับผู้ประกอบ

ธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำกว่า ทำให้ไร้การควบคุมตรวจสอบด้านมาตรฐานที่พั กซึ่งต้องคำนึงถึง

ความปลอดภัยของผู้เข้าพักเป็นสำคัญ ไร้การควบคุมตรวจสอบด้านการรายงานทะเบียนผู้เข้าพักซึ่งอาจส่งผลต่อ  
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การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในสังคม รวมไปถึงการทำให้

ภาครัฐสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ใน

การพัฒนาประเทศ เป็นต้น  

          จากการศึกษาถึงความหมาย วิวัฒนาการ ประเภทของธุรกิจที่พักแรมและมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการประกอบธุรกิจโรงแรม ทำให้ผู้ศกึษาสามารถวเิคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหาการบังคับใช้กฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เพื่อนำไปสู่การหาแนวทางแก้ไขมาตรการทางกฎหมายที่ใช้

บังคับอยู่ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาวการณ์ของการประกอบธุรกิจโรงแรมท่ีกำลังพัฒนาและขยายตัวอย่าง

ต่อเนื่อง รวมทั้งไม่ให้กฎหมายเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ และไม่เป็นภาระแก่ประชาชน โดยจากการศึกษา

กฎหมายเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตและการดำเนินธุรกิจโรงแรม ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ความเป็นมา ทฤษฎี 

หลักเกณฑ์และหลักการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยังพบว่า ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อมไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของพื้นที่และการดำเนินประกอบธุรกิจโรงแรม โดยพบว่ามีปัญหาทางด้าน 

ข้อกฎหมายหลายประการ ท่ียังไม่ครอบคลุมและยังมคีวามไม่ชัดเจนในหลายประเด็น รวมถึงปัญหากฎหมายผังเมือง

ซึ่งเป็นปัญหาที่เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมในหลายพื้นที่ โดยสรุปปัญหาได้

ดังนี้       

              1. ปัญหาทางกฎหมาย กรณกีารประกอบธุรกิจโรงแรมในเขตผังเมอืงรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง          

จากการเตบิโตของภาคท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจการให้บริการด้านท่ีพัก เพื่อการท่องเที่ยวหรือโรงแรมมี

การขยายตัว ซึ่งพฤติกรรมในอดีตนักท่องเที่ยวมักกระจุกตั วอยู่ในเขตเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานครซึ่งเป็น

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการเดินทางของประเทศ แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากการที่ภาครัฐกระตุ้นให้เกิด  

การท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านนโยบายและโครงการต่าง ๆ มีการส่งเสริมให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวสู่

พื้นท่ีเมอืงรองตามศักยภาพของพื้นท่ี ผ่านโครงการ “เมอืงรอง ตอ้งลอง” เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้ชื่นชมเอกลักษณ์ของ

แต่ละท้องถิ่น ทำให้ความนิยมของนักท่องเที่ยวเองเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากการที่นิยมพักในเมือง เน้นสิ่งอำนวยความ

สะดวก แต่ปัจจุบันเริ่มมีนักท่องเที่ยวที่สนใจวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Green Tourism) ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิง

เกษตร (Agro Tourism) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (Soft Adventure) ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสธรรมชาติ 

เช่น การเดินป่า การล่องแก่ง การชมสัตว์ ได้สัมผัสวัฒนธรรมประเพณี สัมผัสวิถีชุมชนภาคเกษตรกรรม ผลิตผลทาง

การเกษตร จึงก่อให้เกิดการลงทุนขยายธุรกิจด้านที่พักในลักษณะโรงแรมเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ที่ใช้ทำการประมงและ

เกษตรกรรมซึ่งเป็นพื้นที่ชนบทและชุมชนพักอาศัย เหล่านี้นับเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวที่สร้าง

การกระจายรายได้ไปสู่คนในท้องถิ่น ประกอบกับในช่วงสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งสร้างผลกระทบต่อผู้

ประกอบธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันนักท่องเที่ยวก็จะหลีกเลี่ยงการใช้บริการ “โฮสเทล” 

มากขึ้น เนื่องจากโฮสเทลเป็นที่พักที่มีผู้ใช้บริการร่วมกันจำนวนมาก การควบคุมด้านสุขอนามัยจึงเป็นเรื่องยาก 

นักท่องเท่ียวท่ัวไปจะเปลี่ยนไปใชบ้ริการจากโรงแรมมากกว่า ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการในการกระตุ้นการท่องเท่ียวเพื่อ

ฟื้นเศรษฐกิจในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ที่เป็นโครงการที่รัฐบาลจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการใช้จ่ายผ่าน

การท่องเที่ยวภายในประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม แล ะ

สนับสนุนการสร้างงาน รวมถึงช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของ

ราคาที่พักต่อห้องต่อคืนให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าพัก ซึ่งหากโรงแรมไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมก็จะ ไม่

สามารถเข้าร่วมโครงการเราเท่ียวดว้ยกันดังกล่าวได้ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมเสียโอกาสเป็นอย่างย่ิง 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านนิติศาสตร์)- 

ธุรกิจให้บริการด้านท่ีพักในลักษณะโรงแรมนอกจากจะต้องปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม และกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมอาคารแล้ว ยังต้องอยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองด้วย กฎหมายว่าด้วยการ

ผังเมือง เป็นกฎหมายที่ควบคุมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินตราขึ้นบังคับใช้ในรูปของพระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ.2518 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงเป็นพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ซึ่งได้มีการดำเนินการ ใน

หลายส่วนหนึ่งในสาระสำคัญคือ การเพิ่มกรอบผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่  ซึ่งแบ่งได้เป็นสามประเภท คือ ผัง

นโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค และผังนโยบายระดับจังหวัด เพิ่มเติมจาก ผังกำหนดการใช้ประโยชน์

ที่ดิน ซึ่งมี 2ประเภท คือ ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ ซึ่งในกรณีของผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะก็จะมีการ

กำหนดโซนของการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นสีต่างๆ เช่น สีเหลืองเป็นโซนที่อยู่อาศัย สีม่วงเป็นโซนโรงงานอุตสาหกรรม 

เป็นต้น พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ กล่าวถึง การวาง จัดทำ และการดำเนินการให้เป็นไปตามผัง

เมืองในระดับต่าง ๆ สำหรับเป็นกรอบชี้นำการพัฒนาทางด้านกายภาพในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด 

ระดับเมือง ระดับชนบท และพื้นที่เฉพาะควบคู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผังเมืองรวม หมายถึง 

แผนผัง นโยบายและโครงการ รวมท้ังมาตรการควบคุมโดยท่ัวไปเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาการดำรงรักษาเมือง

และบริเวณท่ีเกี่ยวข้องหรือชนบท ในดา้นการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม และการขนส่ง การสาธารณูปโภค 

บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม เพื ่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง ซึ ่งการบังคับใช้ผังเมืองรวมใน

พระราชบัญญัติปัจจุบันนี้ จะประกาศใช้โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย หรือ ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตแิละมอีำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏบัิตติามพระราชบัญญัตนิี้ 

              โดยท่ีพระราชบัญญัติการผังเมอืง พ.ศ. 2562 มาตรา 37 ได้กำหนดว่า ในเขตท่ีให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมแล้ว 

ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้กำหนดไว้ในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งขัดกับข้อกำหนดการใช้

ประโยชน์ท่ีดนิของผังเมอืงรวมนัน้ จึงทำให้การ ประกอบธุรกิจโรงแรมจะตอ้งตรวจสอบสถานท่ีต้ังของโรงแรมด้วยว่า 

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินตามประเภทที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกำหนดไว้ว่าเป็นที่ดินในบริเวณที่

กำหนดให้สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อกิจการโรงแรมได้หรือไม่ เพียงใด ซึ่งหากสถานที่ตั้งของโรงแรมอยู่ในเขต

พื้นที่ห้ามใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อกิจการโรงแรม เช่น ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม หรือประเภทอนุรักษ์  

เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยแล้ว ก็จะไม่สามารถขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อเป็นโรงแรมในเขต

พื้นที่ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้ตามมาในภายหลัง และทำให้เจ้าของประกอบ

ธุรกิจอาจต้องหลกีเล่ียงไปประกอบธุรกิจเป็นสถานท่ีพักท่ีไม่เป็นโรงแรมกล่าวคือ กรณมีหีลายอาคารรวมกันไม่เกินสี่

ห้องและมีจำนวนผู้พักรวมกันท้ังหมดไม่เกินยี่สิบคนแทน ทำให้การควบคุมและดูแลจากหน่วยงานของภาครัฐเข้าถึงได้

ยากไม่ครอบคลุมดังเช่นสถานประกอบการที่พักที่เป็นโรงแรม ที่มีพระราชบัญญัติโรงแรมเป็นกฎหมายควบคุมดูแล 

ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมประจำปีที่ภาครัฐต้องสูญเสียเนื่องจากไม่มีระเบียบที่ให้ภาครัฐจัดเก็บสำหรับสถานที่พักที่ไม่

เป็นโรงแรม 

            ซึ่งข้อกำหนดของกฎหมายผังเมืองรวมบางแห่งได้กำหนดห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการโรงแรมตาม

กฎหมายว่าด้วยโรงแรม โดยไม่ได้กำหนดขนาดหรือประเภทโรงแรมไว้  เช่น ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

ประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย จึงเป็นการห้ามกิจการโรงแรมทุกประเภท ไม่สามารถขอ

อนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมทุกประเภทในพื้นที่ดังกล่าวได้ ดังเช่นตัวอย่างในกรณีของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง

เมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ข้อ 26 กำหนดให้ที่ดินประเภท ก. 1 เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและ

เกษตรกรรม ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นท่ีชนบทและเกษตรกรรม ท่ีดินประเภทนี้ 

ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้ (7) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ข้อ 27 กำหนดให้

ที่ดินประเภท ก. 2 เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสงวนรักษาสภาพทาง
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านนิติศาสตร์)- 

ธรรมชาติของพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้ 

(8) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ข้อ 28 กำหนดให้ที่ดินประเภท ก. 3 เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและ

เกษตรกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม และการส่งเสริม

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มและน้ำกร่อยบริเวณชายฝั่งทะเล ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่

กำหนด ดังต่อไปนี้ (6) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เป็นต้น ซึ่งห้ามประกอบธุรกิจโรงแรมทุกประเภทในพื้นที่

ดังกล่าว จากข้อกฎหมายเหล่านี้จึงเป็นสภาพปัญหาท่ีทำให้ไม่สามารถประกอบธุรกิจโรงแรมให้ถูกตอ้งตามกฎหมายได้  

            โดยการห้ามประกอบธุรกิจโรงแรมทุกประเภทในพื้นที่ดังกล่าว เช่นนี้จึงเป็นสภาพปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถ

ประกอบธุรกิจโรงแรมให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ ถึงแม้การวางผังเมืองถือเป็นวิธีการหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหา  

การจัดประเภทของการใช้ที่ดินในตัวเมืองเพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ที่อยู่อาศัยถูกสุขลักษณะ 

ความปลอดภัยของประชาชน การเศรษฐกิจที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมกัน แต่

เนื ่องจากการท่องเที ่ยวในประเทศไทยในปัจจุบันมีความหลากหลายประกอบกับพฤติกรรม ความนิยมของ

นักท่องเที ่ยวที ่เปลี ่ยนแปลงไป โดยปรากฏว่า มีการฝ่าฝืนกฎหมายการใช้ที ่ดิน เช่น ที ่ดินป ระเภทชนบทและ

เกษตรกรรม ประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็นการตั้ง

โรงแรมอยู่ในบริเวณที่ผิดประเภทการใช้ที่ดินปะปนกัน อีกทั้ง  จากข้อมูลของสํานักการวางผังและพัฒนาเมือง 

กรุงเทพมหานคร ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นและร่วมหารือผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ยังพบว่า มีการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่มีอยู่เดิมเป็นจำนวนมาก เช่น การใช้ประโยชน์จากที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย

เพิ่มขึ้นจาก 510.42 ตารางกิโลเมตร เป็น 547.70 ตารางกิโลเมตร และประเภทพาณิชยกรรม เพิ่มขึ้น จาก 72.28 

ตารางกิโลเมตร เป็น 90.67 ตารางกิโลเมตร ขณะเดียวกันการใชป้ระโยชน์ท่ีดนิประเภทเกษตรกรรมและพื้นท่ีว่างกลับ

ลดลงจาก 851.61 ตารางกิโลเมตร เป็น 795.76 ตารางกิโลเมตร จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันการใช้

ประโยชน์ในท่ีดนิได้เปลี่ยนแปลงไป ไม่เป็นไปตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยการผังเมอืงกำหนดไว้ ซึ่งแมจ้ะมกีารปรับปรุงแก้ไข

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือพระราชบัญญัติการผังเมือง เป็นพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ก็ยังไม่

สอดคล้องกับสภาวการณ์ และไม่ทันต่อพฤติกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงของคนในสังคม ในด้านของการประกอบ

ธุรกิจโรงแรมอยู่เช่นเดิม เพราะมีขั้นตอนและกระบวนการในการพิจารณาและออกเป็นกฎหมายแก้ไขผังเมืองที่ใช้

ระยะเวลา ซึ่งเทียบกับการขาดโอกาสสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ท้องถิ่นหรือชุมชนที่ต้องรองรับนักท่องเที่ยว /ผู้เดินทาง  

ซึ่งประสงค์จะเขา้พักแรมในสถานท่ีประกอบธุรกิจโรงแรมท่ีถูกต้องตามกฎหมายโรงแรม 

             2. ปัญหาการหลบเลี่ยงไปประกอบธุรกิจสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ซึ่งเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจ

ได้นำตัวอาคารที่พักแรม ซึ่งมีที่พักเกิน 4 ห้อง และเก็บค่าบริการรายวัน มาใช้ประกอบธุรกิจที่พักแรม แต่เมื่อจะ

ดำเนินการขอออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม กลับไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดปัญหาในส่วนของผัง

เมอืง ซึ่งอยู่ในเขตพื้นท่ีผังเมืองท่ีไม่อนุญาตให้ใชท่ี้ดินประกอบธุรกิจโรงแรม ดังนัน้จึงใชว้ธีิหลบเลี่ยงในการขออนุญาต

ประกอบธุรกิจโรงแรม และมายื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมแทน ซึ่งใช้วิธีการหลบเลี่ยง 

เช่น กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจที่มีสถานที่พักแรมเกิน 4 ห้องขึ้นไป ในเขตพื้นที่โฉนดที่ดินเดียวกัน และเป็นเจ้าของ

กรรมสทิธ์ิเดียวกัน ก็จะดำเนนิการแบ่งโฉนดของสถานท่ีพักให้ไม่เกิน 4 ห้อง และให้ตัวแทนซึ่งเป็นญาตพิี่น้อง หรือคน

รู้จัก เป็นผู้ยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมแทน เป็นต้น ซึ่งในส่วนนี้ทำให้สถานที่พัก

ดังกล่าวนั้นไม่ถูกบังคับให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ซึ่งหากมองเพียงผิวเผินอาจจะเป็นผลดีกับ

ผู้ประกอบการที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการปรับปรุงตัวอาคารต่างๆ หรือต้องหาซื้อที่ดินที่สามารถตั้งที่พักแรมได้ ให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรือกฎกระทรวงต่างๆ แต่ก็ย่อมมีปัญหาที่ตามมาคือ รัฐไม่สามารถควบคุมดูแลอยู่ใน

ระบบของกฎหมายโรงแรมได้ เนื่องจากที่พักแรมไม่ใช่โรงแรมจึงไม่ต้องปฏบัิตติามเงื่อนไขต่างๆ ตามท่ีกฎหมายว่าด้วย
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านนิติศาสตร์)- 

โรงแรมกำหนดไว้ เช่น ไม่ตอ้งบันทึกรายการต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้พักและจำนวนผู้พักในแต่ละห้องลงในบัตรทะเบียนผู้พัก

ในทันทีที่มีการเข้าพัก ไม่ต้องให้ผู้พักลงลายมือชื่อในบัตรทะเบียนผู้พัก ไม่ต้องตรวจสอบอายุของผู้เข้าพักว่ามีอายุตำ่

กว่าสิบแปดปีบริบูรณ์มาเข้าพักตามลำพังหรือไม่ เป็นต้น เป็นเหตุให้มีการมั่วสุมในการประกอบอาชญากรรมต่าง ๆ 

โดยที่ทางราชการไม่สามารถกกำกับควบคุมและตรวจสอบได้ เช่น กรณีมียาเสพติดให้โทษในสถานที่พัก มีการ

ค้าประเวณแีละการค้ามนุษย์ รวมตลอดถึงการมั่วสุมในลักษณะอ้ังย่ี ซ่องโจร ซึ่งปัญหาเหล่านีจ้ะกระทบกับการรักษา

ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ แม้ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เสริมจากการที่

นักท่องเที ่ยวได้เดินทางมาพัก แต่ก็ต้องมีมาตรการเพื ่อปกป้องและคุ ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพัก รวมถึงการปกป้องและคุ้มครองสังคมโดยรวมด้วยทำให้เป็นสถานที่พักสำหรับนัก

เดินทางชนิดเดียว ท่ีไม่มีกฎหมายในการปกปอ้ง คุ้มครองชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของ ผู้เข้าพักเป็นการเฉพาะ จะมี

เพียงแต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 674 ถึงมาตรา 679 และประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้น ซึ่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เน้นคุ้มครองเฉพาะทรัพย์สิน ส่วนกฎหมายอาญาก็เป็นเพียงกฎหมายที่ใช้บังคับ

ภายหลังจากที่มีเหตุเกิดขึ้นแล้ว ไม่ใช่กฎหมายที่ใช้ในการป้องกันมิให้เกิดเหตุแต่อย่างใด นายทะเบียนหรือพนักงาน

เจ้าหนา้ที่ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไม่สามารถทราบจำนวนและชื่อผู้เข้าพักได้ หากเกิดปัญหาภัยพิบัติ

ต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย หรือสาธารณะภัยอื่นๆ ก็จะไม่สามารถทราบจำนวนและชื่อบุคคลที่เข้าพัก นอกจากนี้หาก

มีบุคคลที่ทางราชการต้องการตัวมาเข้าพัก เช่น ผู้ที่หมายจับของศาล ผู้ก่อการร้าย มาเข้าพักทางราชการก็จะไม่รู้

เนื่องจากไม่มีการบันทึกรายการต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้พักและจำนวนผู้พักในแต่ละห้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบ ซึ่ง ใน

ปัจจุบันมีเพียง ประกาศสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เรื่อง กำหนดมาตรฐานบริการท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์

ไทย พ.ศ. 2551 ระเบียบสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวว่าด้วยการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยพ.ศ. 2551 และ

ระเบียบสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พ.ศ.2551 ที่ใช้

ควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยประกาศและระเบียบดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เฉพาะแต่โฮมสเตย์ที่มีความประสงค์

ให้สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวตรวจสอบมาตรฐานเท่านั้น ซึ่งไม่มกีฎหมายฉบับใดบังคับให้ธุรกิจโฮมสเตย์ต้องผ่าน

การตรวจสอบมาตรฐานจากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวแต่อย่างใด และบทลงโทษของการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

เหล่านั้นก็คือการยึดป้ายมาตรฐานโฮมสเตย์คืนเท่านั้น โดยไม่มีบทลงโทษประการอื่น ดังเช่นบทลงโทษตามกฎหมาย

โรงแรม 

             3. ปัญหากรณีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เรื่อง 

มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติฉบับดังกล่าวนี้เป็นการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต โดย เปิด

โอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่นำอาคารประเภทอื่นมาประกอบธุรกิจโรงแรมประเภท 1 หรือโรงแรมประเภท 2 

โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งผิดกฎหมายว่าด้วยโรงแรม กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และโรงแรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ท่ี

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองไม่อนุญาตให้สร้างโรงแรมได้ ซึ่งเดิมผู้ประกอบการประเภทนี้ไม่สามารถขอยื่นรับ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้ ดังนั้น เพื่อให้สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้ถูกต้องตาม

กฎหมายได้ในช่วงระหว่างที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับดังกล่าวนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 18 

สิงหาคม 2564 จึงให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมดังกล่าวได้รับยกเวน้โทษทางอาญาสำหรับความผิดตามกฎหมายว่าด้วย

โรงแรม กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และ/หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร แล้วแต่กรณี โดยต้องแจ้งให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่นทราบถึงการฝ่าฝืนและดำเนินการปรับปรุง แก้ไขระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยภายใน 90 วันนับ

แต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ (ภายในวันที่ 9 กันยายน 2562) พร้อมทั้งยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อประกอบการ

ตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนด ซึ่งได้มีประกาศ
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านนิติศาสตร์)- 

กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นเอกสารหรือ

หลักฐานของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีอาคารท่ีมีลักษณะตามข้อ 2 ของคำสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12 มิถุนายน 

พุทธศักราช 2562  

             อย่างไรก็ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวก็เป็น

เพียงการพยายามแก้ไขปัญหาในระยะสั้น (2 ปี) คือมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 และในปัจจุบันได้สิ้น

ผลการบังคับใช้แล้ว คำสั่งดังกล่าวไม่ใช่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน แม้ว่าตัวคำสั่งนี้จะมีความพยายามที่จะแก้ไข

ปัญหาผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตหรือโรงแรมเถื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาของกฎหมายว่าด้วยผัง

เมอืงท่ีเป็นปัญหาหลักของพื้นท่ีชนบทหรือพื้นท่ีท่ียังไม่ได้เป็นย่านธุรกิจของจังหวัดหรืออำเภอ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการ

ไม่สามารถขยับเริ่มต้นในการดำเนินการขอยื่นใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้ เลย ก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยง

ประกอบธุรกิจโรงแรมอย่างถูกกฎหมายเป็นปัญหาจนมาถึงปัจจุบัน         

             4. แม้จะได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ตั้งที่จะดำเนินการประกอบธุรกิจโรงแรมในเขตผังเมืองผ่านแล้ว ก็ยัง

ต้องประสบปัญหาทางกฎหมาย กรณีการนำอาคารประเภทอื่นมาประกอบธุรกิจโรงแรมมาประกอบธุรกิจโรงแรม

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร สำหรับกรณีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารนั ้น 

กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ข้อ 9 กำหนดให้อาคารโรงแรม

จะต้องมีหลักฐานแสดงว่า ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร จึงส่งผลให้

การประกอบธุรกิจโรงแรมนอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมแล้วยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมอาคารดว้ย กล่าวคือตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการ

ก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 ข้อ 1 และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 1 ได้กำหนดนิยามความหมายของโรงแรมว่า โรงแรมตามนิยามความหมายของกฎหมายว่า

ด้วยโรงแรม ซึ่งตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 32 (1) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 กำหนดให้ “โรงแรม” เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้  ซึ ่งเป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่กำหนด

คุณลักษณะดา้นความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การอำนวยความสะดวกแก่การจราจร ฯลฯ 

ของอาคารรวมไปถึงบริเวณโดยรอบอาคารไว้อย่างมีมาตรฐานเป็นพิเศษกว่าอาคารประเภทอื่นด้วยเหตุว่า อาคาร

โรงแรมเป็นอาคารที ่มีผู ้เข้าใช้บริการภายในอาคารจำนวนมากทั ้งผู ้เข ้าพักรวมไปถึงผู ้เข ้าร่วมงานเลี ้ยงหรือ

ประชุมสัมมนาซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยในการป้องกันอัคคีภัยของอาคารโดย

คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าใช้อาคารโรงแรมเป็นสำคัญ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2522 จึงกำหนดมาตรฐานของอาคารโรงแรมไว้สูงกว่าอาคารประเภทอื่น  

             ในปัจจุบันมีการนำอาคารประเภทอื่น เช่น อาคารอยู่อาศัย ตึกแถว ห้องแถว อาคารพาณิชย์ มาเปิด

ให้บริการท่ีพักแก่ประชาชนเป็นการท่ัวไปเพิ่มจำนวนมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจโรงแรมประเภท 1 คือ 

โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพักไม่เกิน 50 ห้อง และโรงแรมประเภท 2 คือ โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและ

ห้องอาหาร หรือสถานที่สำหรับบริการอาหาร หรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร โดยที่ลักษณะและโครงสร้างของ

อาคารที่มีอยู่เดิมไม่สอดคล้องกับอาคารที่จะนำมาประกอบธุรกิจโรงแรมตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

กำหนด เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง การ

ป้องกันและระงับอัคคีภัยของอาคารไว้สูงโดยใช้มาตรฐานเดียวกันกับโรงแรมประเภท 3 และประเภท 4 ซึ่งส่วนใหญ่

มักจะเป็นอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษ จึงเป็นอุปสรรคและส่งผลกระทบต่อการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

โรงแรมประเภท 1 และประเภท 2 นอกจากพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แล้วยังมีกฎหมายว่าด้วยการ
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านนิติศาสตร์)- 

ควบคุมอาคารอื่น ๆ ที่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง สิ่งอำนวยความสะดวกและมาตรฐานของ

อาคารโรงแรมไว้หลายประการ เช่น กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 1 กำหนดให้อาคารโรงแรมเป็นอาคารสาธารณะ จึงถูกกำหนดรายละเอยีดของอาคารแตกต่าง

จากอาคารท่ัวไปมากมายหลายประการ เช่น กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับช่องทางเดิน ในขอ้ 21 โดยกำหนดให้โรงแรมต้อง

มชี่องทางเดินในอาคารของอาคารสาธารณะ ตอ้งมีความกวา้งไม่นอ้ยกว่า 1.50 เมตร กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะดิ่ง 

ในข้อ 22 ให้ห้องที่ใช้เป็นห้องพักโรงแรมต้องมีระยะดิ่งไม่น้อยกว่า 2.60 เมตร จะเห็นได้ว่า หลักเกณฑ์และเงื่ อนไข

เกี่ยวกับสภาพและมาตรฐานของอาคารโรงแรมตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดไว้เหล่านี้ล้วนเป็น

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมประเภทนี้ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ทุกรายละเอียดของ

อาคารถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดได้ แม้ว่าภายหลังจะมีการออก

กฎกระทรวงมาแก้ไขฉบับต่าง ๆ แต่ก็ไม่เป็นผลแต่อย่างใด 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
          จากผลการศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาทางกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง พบว่า การดำเนินการขอออกใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 มีขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ

ด้วยกัน ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงกำหนดประเภทและ

หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 

6/2562 และพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของตัวกฎหมายผังเมือง ซึ่งเป็น

ประเด็นปัญหาลำดับแรกในการกำหนดสถานท่ีต้ังเพื่อดำเนนิประกอบธุรกิจโรงแรม และขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

โรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ผังเมืองรวมแต่ละแห่งไม่

สามารถดำเนินการประกอบธุรกิจโรงแรมได้หากไม่ได้มีการแก้ไขหรือปรับปรุงผังเมือง ส่งผลให้การประกอบธุรกิจ

โรงแรมในแต่ละพื้นท่ีไม่สามารถดำเนนิการประกอบธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และบางส่วนก็ตอ้งปรับเปลี่ยน

สภาพเป็นสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมแทน เพื่อหลีกเลี่ยงการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ก่อให้เกิดปัญหา

กระทบต่อภาพรวมวงกว้าง ไม่ใช่เฉพาะในพืน้ท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงเท่านั้น แต่ประสบปัญหาทั่วท้ังประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะ

กระทบกับผู้ประกอบการขนาดเล็ก เพราะมีพื้นที่สถานที่ตั้งที่จำกัด ไม่มีทุนทรัพย์ และสถานที่ตั้งไม่ได้อยู่ในเขตผัง

เมอืงรวมท่ีอนุญาตให้ใช้ท่ีดนิเพื่อการประกอบธุรกิจโรงแรม และแมจ้ะได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นท่ีตั้งท่ีจะดำเนินการ

ประกอบธุรกิจโรงแรมในเขตผังเมืองผ่านแล้ว ก็ยังต้องประสบปัญหาทางด้านข้อกฎหมายหลายประการ ที่ยังไม่

ครอบคลุมและยังมีความไม่ชัดเจนในหลายประเด็นในการดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งเห็นควรมี

ประเด็นเสนอแนะแก้ไขเพิ่มเตมิดังน้ี 

            1. กรณกีารประกอบกิจการของโฮสเทล เกสต์เฮาส์ เรือนแพ เรือบ้าน รวมถึงการให้บริการท่ีพักด้วยการตั้ง

แคมป์พักแรม หรือเต้นท์นั้น ที่ถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมหากเข้าหลักเกณฑ์

ตามกฎหมาย แต่ด้วยบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมยังคงเป็น

อุปสรรคและไม่เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมของที่พักเหล่านี้ซึ ่งมีรูปแบบและลักษณะของที่พักที่

แตกต่างไปจากลักษณะของโรงแรมทั่วไป ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า หากกรณีดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการประกอบธุรกิจ

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมได้ เนื่องจากติดปัญหาผังเมอืง หรือกฎหมายควบคุมอาคาร ก็ควรแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

ว่าด้วยโรงแรม โดยให้มีการตรากฎกระทรวงกำหนดประเภท “สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม” เพื่อให้ที่พักประเภทนี้

ได้รับการยกเว้นไม่เป็นโรงแรม ตามมาตรา 4 (3) พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ด้วยการกำหนดลักษณะ 

หลักเกณฑ์ วิธีการรับแจ้ง และมาตรฐานสำหรับที่พักประเภทนี้เป็นการเฉพาะ โดยให้มีลักษณะเป็นการผ่อนปรน
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านนิติศาสตร์)- 

มาตรการทางกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร และกฎหมายว่าดว้ยการผังเมอืง ซึ่งเป็นปัญหาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ

ท่ีพักประเภทนี้ เพื่อให้มคีวามเหมาะสมกับสภาพของการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ท่ีพักประเภทนี้สามารถประกอบธุรกิจ

ที่พักโดยชอบด้วยกฎหมาย และเข้าสู่ระบบการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยอาจไม่ใช้กฎหมายเข้าไปควบคุม

การประกอบอาชีพหรือที่พักประเภทนี้ในลักษณะที่เข้มงวดโดยใช้มาตรฐานในระดับเดียวกับโรงแรมขนาดใหญ่ แต่ก็

ต้องมีมาตรฐานการตรวจสอบที่มีความเข้มงวดหรือมาตรการในส่วนของการดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยของผู้

เข้าพัก ทั้งนี้เพื่อให้มีมาตรการทางกฎหมายในการช่วยควบคุมและส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานด้านที่พักประเภทนี้โดย

คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้พักเป็นสำคัญ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กฎหมายว่าด้วยโรงแรมมีผลใช้บังคับได้

อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจการให้บริการด้านท่ีมีความหลากหลายในปัจจุบัน  

             2. กรณผีู้ประกอบการนำอาคารเก่าที่มีอยู่เดิมมาปรับปรุงให้เป็นโรงแรมรูปแบบใหม่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับสถานที่นั้น รวมทั้งยังเป็นการช่วยอนุรักษ์อาคารเก่าให้คงสภาพไว้ให้ยาวนาน กฎหมายที่ใช้บังคับจึงควรเป็นไป

ในลักษณะส่งเสริม และไม่เป็นอุปสรรค ต่อการประกอบอาชพีของประชาชน ซึ่งตดิปัญหาในส่วนของกฎหมายควบคุม

อาคารโดยเห็นควรแก้ไขเพิ่มเตมิกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นท่ีใชป้ระกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 

และกฎกระทรวงกาหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที ่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ ่งเป็น

บทบัญญัติเฉพาะ โดยการตรากฎหมายให้มีลักษณะเป็นการผ่อนปรนหลักเกณฑ์หรือมาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ 

สำหรับกรณอีาคารท่ีจะดัดแปลงหรือจะเปลี่ยนการใชอ้าคารประเภทอื่นมาประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย

โรงแรมเพื่อเป็นโรงแรมประเภท 1 หรือโรงแรมประเภท 2 โดยผ่อนปรนหลักเกณฑ์ขั ้นต่ำสำหรับอาคารโรงแรม

ประเภทนี้เพื่อให้สามารถดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอ้าคารเพื่อเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้ 

โดยยังคงมีความมั ่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยอย่างเหมาะสมต่อการใช้สอย นอกจากนี้ ควรกำหนดให้มี

คณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารมาประกอบธุรกิจโรงแรมสำหรับ

โรงแรมกลุ่มนี้โดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่พิจารณายกเว้นหลักเกณฑ์บางประการได้ตามความ

เหมาะสมเป็นรายกรณีไป เพื่อให้ธุรกิจประเภทนี้สามารถเข้าสู่ระบบการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยชอบด้วยกฎหมาย

ได้ต่อไป 

            3. ควรพิจารณาแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง โดยแก้ไขกฎหมายบังคับใช้ผังเมืองรวมของจังหวัด  ที่

กำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละพื้นที่ของจังหวัด โดยกำหนดการห้ามใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อกิจการโรงแรม

เพยีงเฉพาะประเภท 3 และ/หรือประเภท 4 เท่านั้น เพื่อให้โรงแรมประเภท 1 และประเภท 2 ซึ่งมีการใชส้อยในลักษณะ

บ้านเรือน อาคารท่ีพักอาศัย หรืออาคารพักอาศัยรวม เช่น อพาร์ตเมนต์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาด

เล็ก ที่มีห้องพักเกิน 4 ห้อง และเข้าหลักเกณฑ์องค์ประกอบตามกฎหมายในการจะประกอบเป็นธุรกิจโรงแรม ให้

สามารถประกอบธุรกิจโรงแรมในเขตที่ดินได้ทุกประเภทโดยไม่มีข้อห้าม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ประชาชน และเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ลดปัญหาการประกอบธุรกิจโรงแรมประเภท 1 

และประเภท 2 โดยผิดกฎหมาย และเป็นการส่งเสริมให้โรงแรมที่ผิดกฎหมายสามารถเข้าสู่ระบบการตรวจสอบ

มาตรฐานความปลอดภัยโดยภาครัฐ เพื่อให้ผู้พักมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพราะมีกฎหมายในเรื่องการ

ประกอบธุรกิจโรงแรมมาบังคับใช้ รวมทั้งให้ภาครัฐสามารถควบคุมดูแลและจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากใบอนุญาตเพื่อ

นำรายได้ไปพัฒนาประเทศต่อไป  

            4. ปัญหากฎหมายว่าด้วยผังเมือง ในส่วนของพระราชบัญญัติการผังเมอืง พ.ศ.2562 กรณีมีการดำเนินการ

ปรับเปลี่ยนผังเมืองรวม มขี้อเสนอแนะคือ ในมาตรา 35 ท่ีบัญญัติว่า “ การแก้ไขผังเมอืงรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะ

ส่วนหนึ่งส่วนใดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ รวมไปถึงสิ่งแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงไป  ตลอดจนเพื่อประโยชน์สาธารณะ                     

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ทำการเสนอคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณา 
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เมื่อคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้จั ดให้มีการปิด

ประกาศแผนท่ีแสดงเขตของผังเมอืงรวมท่ีแกไ้ขและรายละเอยีดของการแก้ไขและจัดทำประชาคมชุมชนท่ีได้รับผลประ

ทบจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายในเขตของผังเมอืงนั้น เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันปิดประกาศ  โดยให้

ลงวันที่ที่ปิดประกาศไว้ในประกาศนั้นด้วย และในประกาศนั้นให้มีคำเชิญชวนให้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงข้อคิดเห็นเป็น

ลายลักษณ์อักษร ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในประกาศ ” โดยผู้ศึกษาเห็นว่าควรแก้ไขมาตรา 35 ในกรณีมีผู้ขอ

อนุญาตประกอบธุรกิจใดที่เป็นการขัดต่อการบังคับใช้ผังเมืองตลอดจนที่ได้ประกาศใช้แล้ว  ซึ่งในที่นี ้คือการขอ

ประกอบธุรกิจโรงแรมในเขตผังเมืองที่ต้องห้ามไม่ให้ประกอบธุรกิจโรงแรมควรแก้ไข้บทบัญญัติในมาตรานี้ว่า  “ การ

แก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งใด  ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ ่งแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้ผู้ขออนุญาตดำเนินกิจการท่ีเป็นการขัดต่อการบังคับใชผ้ังเมืองรวมนั้น ยื่น

คำขอต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี รวมทั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นมีการ

ประชาคมและประกาศให้มคีำเชิญชวนให้มผีู้มีส่วนได้เสียแสดงขอ้คดิเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในระยะเวลาท่ีระบุ

ในประกาศ แลว้ทำการเสนอคณะกรรมการผังมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพจิารณา เมื่อคณะกรรมการผัง

เมอืงหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพจิารณาให้ความเห็นชอบแลว้ ให้ปิดประกาศ แผนที่แสดงเขตของผังเมอืงรวม

ที่แก้ไขและรายละเอียดของการแก้ไขไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ และที่ทำการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในเขตของผังเมืองรวมนั้นเป็นเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันปิดประกาศ โดยให้ลง

วันที่ที่ปิดประกาศไว้ใน ประกาศนั้นด้วย ” ซึ่งเป็นกรณีที่ให้ผู้ขออนุญาตหรือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก

ปัญหาผังเมอืงเป็นผู้ดำเนนิการย่ืนคำขอด้วยตนเอง 

             5. หน่วยงานของภาครัฐที่มีหน้าท่ีควบคุมดูแล และกำกับบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ควรมกีารพัฒนา

และปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยการนำเทคโนโลยีที่มาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย

อนิเทอร์เน็ตเพื่อการเข้าถึงและสบืค้นขอ้มูลในการโฆษณาท่ีพักในลักษณะของโรงแรมท่ีกำลังเปิดให้บริการในเขตพื้นท่ี

ที่รับผิดชอบ นอกเหนือไปจากการเข้าตรวจสอบ สำรวจการดำเนินการตามกฎหมายของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม

ตามปกติ และควรมกีารสร้างความร่วมมือ ความรู้และความเขา้ใจให้กับผู้ประกอบการหรือผู้ท่ีสนใจจะประกอบธุรกิจ

โรงแรมเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี ่ยวข้องเพื ่อให้การขออนุญาตประกอบธุรกิจที่พักโรงแรมถูกต้องและเป็นไปตาม

บทบัญญัติของกฎหมาย เนื่องจากการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมมกีฎหมายท่ีเกี่ยวข้องหลายฉบับด้วยกัน  
 

กิตติกรรมประกาศ 
ผลการวิจัยชิ้นนี้สำเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก คณาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง          

ผศ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ ที่กรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และชี้แนะแนวทางในการทำการวิจัย ขอบพระคุณ

หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานที่สนับสนุนการทำวิจัย ขอบพระคุณครอบครัวทีสนับสนุนและให้กำลังใจจนงานวิจัย

สำเร็จเรียบร้อย 
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เอกสารอ้างอิง 
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

คำสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 6/2562 เร่ือง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจ

โรงแรมบางประเภท 

กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 

พระราชบัญญัติการผังเมอืง พ.ศ. 2562 

กฎกระทรวงผังเมืองรวม 

กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นท่ีใชป้ระกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559 

กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นท่ีใชป้ระกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2561 

อนุพงศ์ สุขสมนติย์. มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม :  ศกึษาและวเิคราะห์

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547. วทิยานพินธ์ปริญญามหาบัณฑติ, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2549. 

ณัฐนันท์ หิรัญรัศมีสกุล. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกบัการประกอบธุรกิจสถานทีพ่ักทีไ่ม่เป็นโรงแรม. วทิยานพินธ์

ปริญญามหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, 2556. 

อนวัช บูรพาชน. เจาะ 3 ตวัช่วยเรื่องกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการธุรกจิโรงแรม SME. www.scb.co.th. สบืค้น

เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2565. https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/business-maker/hotel-

law.html. 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.). แผนปฏิบัติการส่งเสรมิการท่องเที่ยวประจำปี พ.ศ. 2562. Amazing 

thailand, สบืค้นเมื่อวันท่ี 13 มกราคม 2565. https://www.tourismthailand.org/fileadmin/downloads/pdf/

สรุปแผนปฏิบัตกิารส่งเสริมการท่องเท่ียวประจําปี-2562.pdf. 

สํานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร. การประชมุรับฟังความคดิเห็นและรว่มหารือผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร (ปรับปรงุครั้งที่ 4). สํานักการวางผงัและพฒันาเมืองกรุงเทพมหานคร. สบืค้นเมื่อวันท่ี 

14 มกราคม 2565. https://plan4bangkok.com/190508_FG3_อนุรักษ_์Final.pdf. 

กรมท่ีดนิ กระทรวงมหาดไทย. สรุปข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ทีด่ินตามกฎกระทรวงใหใ้ช้บังคับผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556. กรมท่ีดนิ.สบืค้นเมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2565. 

https://dolwms.dol.go.th/tvwebp/img/ masterpdf.pdf. 

 

 

https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/business-maker/hotel-law.html
https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/business-maker/hotel-law.html
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/downloads/pdf/สรุปแผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจําปี-2562.pdf
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/downloads/pdf/สรุปแผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจําปี-2562.pdf
https://plan4bangkok.com/190508_FG3_อนุรักษ์_Final.pdf
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การอนญุาโตตุลาการกับการระงับข้อพพิาททางด้านกีฬาในประเทศไทย 

Arbitration and dispute resolution related to sports in Thailand 
 

ทัชชภร มหาแถลง1* 

Thatchaporn Mahathalaeng1* 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้เกิดจากการเห็นพัฒนาการของวงการกีฬาท้ังในและต่างประเทศท่ีได้รับความสนใจมาอย่างต่อเนื่อง

ยาวนาน ซึ่งความนิยมในงานด้านกีฬานั้นมีในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่ชอบเล่นกีฬาเพื่อการสันทนาการ ผ่อน

คลาย หรอืเพื่อสุขภาพ แตอ่กีด้านหน่ึงยังมีธุรกิจท่ีเกี่ยวกับกีฬาท่ีถือเป็นทางเลือกในการลงทุนท่ีมีความน่าสนใจซึ่งมีผลต่อ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า “อุตสาหกรรมกีฬา” การหากำไรจากงานด้านกีฬามีวิธีการ

มากมายไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน การลงทุน หรือการสร้างงานโดยใช้ความเชื่อมโยงต่างๆ ในวงการกีฬา ซึ่งล้วนแล้วแต่

สามารถสร้างเม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียนในธุรกิจได้อย่างมหาศาล ทุกกระบวนการในการแข่งขันกีฬามีปัจจัยในทางธุรกิจที่

สามารถทำรายได้ให้กับทั้งนักลงทุน ผู้ถูกจ้างงาน หรือแม้แต่นักกีฬาเอง ซึ่งจะมีการก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ทางกฎหมาย

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กล่าวได้ว่าการแข่งขันกีฬามีหลายระดับและหลากหลายรูปแบบ ซึ่งการทำสัญญา หรือข้อตกลง

จะต้องมีการกำหนดสิทธิและหน้าท่ีไว้อย่างชัดเจนเพื่อรักษาผลประโยชน์ที่แต่ละฝ่ายพึงจะได้รับ หรือหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ

ต่อกัน เมื่อมีนิติสัมพันธ์ท่ีมีเร่ืองผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเงิน สิทธิ หรือหน้าท่ีแล้ว ความขัดแย้ง

ทางด้านผลประโยชน์อันเกิดจากสัญญา หรือข้อตกลงท่ีทำร่วมกันจึงเป็นประเด็นปัญหาท่ีถูกพบไดต้ลอดเวลา บทความนี้

จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการทางอนุญาโตตุลาการที่ใช้ระงับข้อพาททางด้านกีฬา โดยทำการศึกษากฎหมาย 

กรณีศึกษา ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรครวมถึงข้อจำกัดต่างๆ ในการระงับข้อพิพาท

ทางด้านกีฬา เพื ่อเสนอแนะแนวทางให้อนุญาโตตุลาการทางด้านกีฬาได้รับความนิยมและมีการนำมาใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ผลการวิจัยศึกษาพบว่า การอนุญาโตตุลาการด้านกีฬาได้เริ่มมีการดำเนินการแล้วในประเทศไทย โดยมีการ

จัดตั้งศูนย์ระงับข้อพิพาททางการกีฬาซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ซึ่งหากการดำเนินการสามารถระงับข้อพิพาทและแก้ไขข้อขัดแย้งได้ตามวัตถุประสงค์จะส่งผลให้การอนุญาโตตุลาการ

ทางด้านกีฬาของประเทศไทยสามารถท่ีจะเป็นกลไกท่ีเป็นทางเลอืกในการจัดการข้อพิพาททางด้านกีฬาได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 

คำสำคัญ: อนุญาโตตุลาการ, อนุญาโตตุลาการด้านกฬีา 
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Abstract 
This article was inspired by observing the development of the sports circles both domestically and 

internationally, which has been receiving continuous attention for a long time. Although the popularity of the sport 

originated from many forms of activity, whether it is the people who enjoy playing sports for recreation, relaxation, or 

health, the sports-related business, in another prospect, is considered an attractive investment option that has 

influenced economic growth to become what is known as the "Sports Industry". There are many approaches to profit 

from the sports-related business, whether it be employment, investment, or business creation through the connections 

in sports circles. Those, consequently, can generate enormous amounts of money to circulate in the business. Every 

process in sporting events has business factors that can generate income not only for investors, employed persons but 

also for the athletes themselves, which will inevitably create a legal relationship. It is said that there are many levels 

and styles of sporting events in which the contract or agreement to be created should also clearly define the rights 

and obligations of the parties to maintain the benefits that each party will receive or duties that should be treated with 

each other. When there is a legal relationship where the interests are involved, whether in the form of money, rights, 

or duties, the conflict of interest arising from the contract or agreement made between the parties, therefore, is a 

problem that may be found all the time. Thus, this article aims to study the arbitration approach applied to settle sports 

disputes by conducting legal studies and case studies both in Thailand and abroad, as well as analyzing the problems, 

obstacles, including limitations in the resolution of sports disputes to promote an arbitration for sport to become more 

popular and able to be applied effectively. The result of the study revealed that arbitration for sport has been set up 

in Thailand through establishing the Thailand Center of ADR for Sport in cooperation between the Sports Authority of 

Thailand and the Thailand Arbitration Center. In which, the case that this proceeding could resolve disputes in 

accordance with its objective, the arbitration for sport in Thailand can also be an alternative mechanism for settling the 

sports disputes. 
 

Keywords: Arbitration, Arbitration for sport 
 

บทนำ 
ในการระงับขอ้พิพาททางด้านกีฬานั้นสิ่งท่ีต้องคำนงึถึงมากท่ีสุด คือ กรณขี้อพพิาทท่ีเกิดขึ้นทางการกีฬาถือเป็น

เร่ืองท่ีมีความเฉพาะทางท่ีต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการจัดการ ผู้ท่ีจะทำหน้าท่ีระงับข้อพาทจึงควรเป็นผู้ท่ีมีความรู้

ความเข้าใจทางด้านกีฬาเป็นองค์ประกอบซึ่งข้อพพิาททางด้านกีฬาสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท กล่าวคือ หนึ่งขอ้

พิพาทด้านการค้าที่เกี่ยวข้องกับกีฬา เช่น สัญญาการเป็นสปอนเซอร์ สัญญาในการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬา สัญญา

นักกีฬาอาชีพ เป็นต้น และสองข้อพิพาททางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกีฬา เช่น การทำผิดกฏ หรือระเบียบของต้นสังกัด 

การใช้ความรุนแรงในการแข่งขัน เป็นต้น เมื่อพิจารณาจากกรณีพิพาททั้งสองรูปแบบแล้วจะเห็นได้ว่ากฎหมายที่

ต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขข้อขัดแย้งมีหลายเรื่อง เช่น นิติกรรมและสัญญา ละเมิด ทรัพย์สินทาง

ปัญญา และยังมีกฎหมายทั้งในทางแพ่งและทางอาญาอื่น ๆ ด้วย การอนุญาโตตุลาการเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่
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เหมาะสมกับข้อพิพาททางด้านกีฬาเพราะมีความสะดวกในขั้นตอนที่ไม่มีความยุ่งยากและรักษาสัมพันธภาพระหว่าง

คู่พิพาท กระบวนการที่คู่พิพาทสามารถกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการได้ ประการสำคัญ คือ คู่พิพาทสามารถ

เลอืกบุคคลให้มาทำหนา้ที่อนุญาโตตุลาการ ซึ่งจะทำให้กระบวนพิจารณาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธภิาพเพราะจะได้บุคคล

ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาทำให้การรับฟังพยานหลักฐานและตัดสินช้ีขาดข้อพิพาทเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วลด

ข้อผิดพลาด หรือจะเป็นเรื่องการรักษาชื่อเสียงและรักษาความลับทางธุรกิจของคู่พิพาทซึ่งมีความสำคัญอย่างมากใน

ธุรกิจทางดา้นกีฬา 

ปัจจุบัน ประเทศไทยได้เริ ่มมีการใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการในการแก้ไขข้อพิพาททางด้านกีฬาซึ่งเมื่อ

เทียบเคียงกับต่างประเทศมีกระบวนการนี้ใช้มานานพอสมควร อย่างการจัดตั้งศาลอนุญาโตตุลาการการกีฬา (Court 

Arbitration for Sport : CAS) หรือท่ีเรียกว่า “ศาลกีฬาโลก” หรือการมบีทบัญญัตปิระมวลกฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ

ที่เกี ่ยวกับการกีฬา (Code of Sport-related Arbitration) เพื่อใช้เป็นกลไกระงับข้อพิพาททางการกีฬา ซึ่งมีกรณีศึกษาของ

ประเทศไทยที่เคยเข้าสู่กระบวนการระหว่างประเทศด้วย บทความฉบับนี้ผู้เขียนมุ่งหวังให้เห็นถึงประโยชน์ของการนำวิธีการ

ทางอนุญาโตตุลาการเป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาททางด้านกีฬาที่มีกระบวนการที่มีลักษณะพิเศษ หรือมีลักษณะ

เฉพาะตัวให้เป็นกระบวนการอกีทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขข้อขัดแยง้ได้อีกหนทางหนึ่งด้วย  
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศึกษาวิธีการทางอนุญาโตตุลาการที่ใช้ระงับข้อพาททางด้านกีฬา โดยทำการศึกษากฎหมาย 

กรณศีกึษา ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ  

2. วเิคราะห์ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการระงับขอ้พิพาททางด้านกีฬา 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางให้อนุญาโตตุลาการทางด้านกีฬาได้รับความนิยมและมีการนำมาใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

- Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 

- Code of Sports-related Arbitration (Version 2022) 

- Code of Sports-related Arbitration and Mediation rules 

- พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ 

- พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท พ.ศ. 2562 

- CAS Statistics 1986-2020 

- CAS Decisions (Sport Cases) 

- www.tas-cas.org 

- บทความ “ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย” 

- บทความ “ศาลอนุญาโตตุลาการการกีฬา (Court Arbitration for Sport)” 

- บทความ “การเปิดเผยข้อเท็จจริงในความเป็นกลางและความเป็นอิสระของอนุญาโตตุลาการ 

(Disclosure in Impartiality and Independence of Arbitrator)” 
 

http://www.tas-cas.org/
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วิธีการดำเนินการ 
 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลการอนุญาโตตุลาการทางด้านกีฬาที่

เกี่ยวข้องท้ังประเทศไทยและต่างประเทศจากหนังสอื  งานวจิัย วทิยานพินธ์ บทความ และตัวบทกฎหมาย และข้อมูลทาง

อนิเตอร์เน็ต 
 

ผลการศึกษา 
บทความฉบับนี้ได้ทำการศึกษาวิธีการทางอนุญาโตตุลาการที่เป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกวิธีหนึ่งที่มี

ศักยภาพที่ทำให้การจัดการความขัดแย้งสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เพราะหากเป็นการนำข้อพิพาทเข้าสู่

กระบวนการพิจารณาของศาลแล้วจะทำให้มีกระบวนการและขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลานาน แต่การอนุญาโตตุลาการ

คู่พิพาทสามารถกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการได้ด้วยตนเองส่งผลให้การสิ้นสุดการพิจารณาสามารถทำได้ไม่

เสียเวลาและไม่มขีั้นตอนยุ่งยาก ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นอนุญาโตตุลาการ หรือในกรณีท่ีคู่พพิาทเป็นผู้เลือกอนุญาโตตุลาการ

เองจะช่วยให้ได้ผู้ที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่พิพาทเป็นอย่างดี ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจะสามารถกำหนด

ประเด็นข้อพิพาทได้อย่างถูกต้องและพิจารณาพยานหลักฐานได้โดยไม่ต้องใช้เวลามาก การชี้ขาดข้อพิพาททำได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ ประการสำคัญในกลไกการอนุญาโตตุลาการ คือ การรักษาชื่อเสียงและความลับเมื่อ

เปรียบเทียบกับหลักการพิจารณาคดีของศาลที่ต้องกระทำโดยเปิดเผย ประชาชนทั่วไป หรือแม้แต่สื่อมวลชนสามารถเข้า

ฟังการพิจารณาของศาลได้ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ทางธุรกิจและการรักษาความลับของคู่กรณี เวน้แต่ว่าจะมกีาร

พิจารณาคดีเป็นการลับ แต่หลักการดำเนินกระบวนพิจารณาของการอนุญาโตตุลาการนั้นจะกระทำเป็นความลับที่จะมี

เพยีงเฉพาะคู่กรณแีละผู้ท่ีเกี่ยวข้องเท่านั้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมการพจิารณา บุคคลภายนอกไม่มีโอกาสรูข้้อเท็จจริงโดยตรง จึง

เป็นการรักษาชื่อเสียงของคู่พิพาทและความลับทางธุรกิจของทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดี และสุดท้ายการอนุญาโตตุลาการ

มุ่งหวังการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคู่พิพาทเนื่องจากกระบวนการพิจารณาเปิดโอกาสให้คู่กรณีพบเจอเจรจาปัญหาที่

พพิาทกันโดยตรง บรรยากาศในการพจิารณามีลักษณะเป็นกันเอง ไม่เคร่งเครยีด โดยมีคนกลางคือ อนุญาโตตุลาการเข้า

มาเป็นผู้จัดการให้ข้อพิพาทได้รับการแก้ไข จึงสามารถรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคู่พิพาทซึ่งอยู่ในวงการธุรกิจเดียวกันท่ี

ส่วนใหญ่จะต้องคบคา้และประกอบธุรกิจกันต่อในอนาคต 

1. ข้อพพิาทท่ีเกี่ยวข้องทางกีฬา 

ข้อพพิาทท่ีเกิดขึ้นในทางกีฬาสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1.1 การกระทำที่มีลักษณะเป็นการละเมิด ฝ่าฝืน กฎ กติกา ระเบียบการแข่งขัน รวมทั้งกฎ วินัย

ข้อบังคับ ของนักกีฬาในแต่ละประเภทกีฬา หรือการกระทำผิดวินัยของบุคลากรทางด้านการกฬีา หรือการกระทำความผิด

ของผู้บริหารองค์กรกีฬา ทั้งระดับภายในประเทศและระดับระหว่างประเทศ ตามที่องค์กรสหพันธ์กีฬานานาชาติ นั้นๆ ได้

กำหนดบทลงโทษไว้  

1.2 การฝ่าฝืนใชส้ารต้องห้ามทางการกีฬา หรือใชว้ธีิการอันเป็นการต้องห้าม ตามท่ีองค์กรต่อต้าน

การใช้สารตอ้งหา้มโลก World Anti- Doping Agency (WADA) ได้มีประมวลกฎว่าดว้ยการต่อตา้นการใช้สารต้องห้ามโลก  

1.3 ข้อพิพาทสัญญาทางพาณิชย ์หรือท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬาต่างๆ เช่น สัญญาการเป็นผู้สนับสนุน

กีฬา (Sport Sponsorship contract) หรือสัญญาสปอนเซอร์ (Endorsement) หรือสัญญาธุรกิจ (Merchandising contract) 

หรือสัญญาการใชภ้าพลักษณ์และตราของสินค้า (Brand Image) หรือสัญญาการออกสื่อหรือสิทธิการนาเสนอข่าวของสื่อ
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กีฬา (Media contract) หรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวกับ

บริหารจัดการสัญญาของนักกีฬาต่างๆ เช่น ผิดสัญญาว่าจ้างนักกีฬา หรือสัญญาเอเย่นต์นักกีฬา เป็นต้น 
 

a. อนุญาโตตุลาการทางการกีฬา 

i. สถานการณ์การอนุญาโตตุลาการกีฬาในต่างประเทศ 

ศาลอนุญาโตตุลาการทางกีฬา (Court of Arbitration for Sport : CAS) โดยการจัดตั้งของ

คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (International Olympic Committee : IOC) ก่อตั ้งขึ ้นในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1984 มี

สำนักงานตั้งอยูที่เมืองโลซาน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยที่ CAS ได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการข้อพิพาท

ทางด้านกีฬา จากการจัดสถิติของข้อพิพาททางกีฬาตามข้อมูลของ CAS Statistics 1986-2020 จะเห็นได้ว่ามีจำนวนข้อ

พิพาทที่ใช้วิธีการทางอนุญาโตตุลาการในการตัดสินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยนับจนถึงปัจจุบันมีจำนวน 1,253 ข้อพิพาท 

แต่หากรวบรวมทุกกระบวนการระงับข้อพิพาทต่างๆ ของ CAS ที่ใช้จัดการกับข้อพิพาทอันเกิดขึ้นจากงานกีฬา นับถึงปี 

ค.ศ. 2020 จะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 7,869 ข้อพิพาท Code of Sports-related Arbitration เป็นบทบัญญัติหลักที่กำหนดให้

การนำกระบวนการอนุญาโตตุลาการมาใช้คู ่สัญญาจะต้องมีการตกลงวิธีการใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยการ

อนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญา หรือข้อบังคับ หรือตามที่มีข้อตกลงอนุญาโตตุลาการที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลังการทำ

สัญญา หรืออาจเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์คำตัดสินของสหพันธ์ สมาคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกีฬาซึ่ง

เป็นไปตามกฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับของหน่วยงานเหล่านั้น หรือมีข้อตกลงเฉพาะ ซึ่งข้อพิพาททางกีฬาที่เกิดขึ้นจะต้อง

เกี่ยวข้องกับงานกีฬา ผลประโยชน์ในงานกีฬา หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อม หรือการพัฒนาทางการ

กีฬา และให้หมายความรวมถึงกจิกรรม หรือเร่ืองใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานกีฬาดว้ย ซึ่งข้อดีประการหนึ่งคือ ข้อพิพาทต่างๆ 

ท่ีเกิดขึ้นสามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทได้ก่อนท่ีจะใชว้ธีิการทางอนุญาโตตุลาการ โดยหากคู่พพิาทสามารถ

ตกลงกันได้ดว้ยดจีะยิ่งทำให้กระบวนการในการจัดการมคีวามรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ดว้ย คำชี้ขาดของศาลอนุญาโตตุลาการ

กีฬาถือเป็นท่ีสุดและผูกพันคู่พิพาทตั้งแต่เวลาที่ทราบคำชี้ขาดและผลของคำชี้ขาดสามารถผูกพันได้ตามหลักกฎหมาย

ระหว่างประเทศเช่นเดียวกับกระบวนการตัดสินระหว่างประเทศทั่วไปด้วย 

เมื่อกล่าวถึงความพิเศษของข้อพิพาททางด้านกีฬาจะเห็นว่า ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจะเป็น

เรื่องเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องใช้บุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจที่จะสามารถดำเนินกระบวนพิจารณาได้อย่างถูกต้องตาม

รูปแบบของงานกีฬา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำสัญญาในงานด้านกีฬาต่างๆ การเป็นนักกีฬา กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ รวมถึงวินัย ที่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดประเด็นพิพาทได้ ดังนั้น ในศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาจึงมี

อนุญาโตตุลาการที่เป็นผู้เชี ่ยวชาญด้านงานกีฬาที่ได้รับแต่งตั ้งไว้มากมายจากหลากหลายประเทศ ปัจจุบันศาล

อนุญาโตตุลาการกีฬานอกจากมีที่ตั ้งที่ เมืองโลซาน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์แล้วยังมีสาขาที่เมืองซิดนีย์ ประเทศ

ออสเตรเลียและเมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยอยู่ภายใต้อำนาจการบริหารจัดการและการสนับสนุนทาง

การเงินจากสภาอนุญาโตตุลาการกีฬาระหว่างประเทศ  (The International Council of Arbitration for Sport : ICAS)  

ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา ประกอบด้วย 2 แผนกคือ แผนกอนุญาโตตุลาการสามัญและแผนกอนุญาโตตุลาการฝ่าย

อุทธรณ์ ท้ังสองแผนกอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของประธานฝ่ายอนุญาโตตุลาการ  
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ii. สถานการณ์การอนุญาโตตุลาการกีฬาในประเทศไทย 

“ศาลกีฬาโลกมคีำชีข้าดให้ “บังย”ี วรวร์ี มะกูดี นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ผู้

ท่ีครองตำแหน่งถึงปี พ.ศ. 2560 เป็นฝ่ายชนะคดี “บ๊ิกก๊อง” วรัิช ชาญพานิชย์ พร้อมสั่งให้นายวิรัชรับผิดชอบค่าใชจ้่ายของ

การพิพากษาคดีทั้งหมด ศาลกีฬาโลก หรือ “ซีเอเอส” ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีคำชี้ขาดกรณีที่มีการยื่นฟ้องกรณีที่

มองว่าการเลือกตั้งประมุขบอลไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ไม่เป็นไปตามกฎข้อบังคับของสมาคมฟุตบอลฯ ทั้งนี้ 

ศาลกีฬาโลก ได้สรุปประเด็นข้อกล่าวหาทุกประเด็น และใช้พยานบุคคลและพยานเอกสารวินิจฉัยข้อกล่าวหาทุกประเด็น

โดยครบถ้วนแลว้มคีำชีข้าดยกฟอ้งทุกข้อกล่าวหาของ นายวิรัช โดยให้ นายวิรัช ตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายของการพิพากษา

คดีท้ังหมด และให้ นายวรวร์ี มะกูดี คงดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมฟุตบอลไทยฯ ถึงปี 2560”  

กรณีที่กล่าวถึงข้างต้นทำให้เห็นว่า ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับกีฬาสามารถดำเนินกระบวน

พิจารณาทางอนุญาโตตุลาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในช่วงเวลาที่เกิดกรณีนี้ประเทศไทยยังไม่มี ความชัดเจนถึง

ช่องทางในการส่งเร่ืองเพื่อพิจารณาขอ้พิพาทท่ีเกี่ยวข้องกับงานดา้นกีฬาได้ ทำให้การดำเนนิการต้องนำเร่ืองขึ้นสู่ศาลกีฬา

โลกซึ่งอาจสร้างความไม่สะดวกให้กบัคู่พิพาท แต่ในปัจจุบันสถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center: THAC) 

และ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้ทำข้อตกลงร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์ระงับข้อพิพาทด้านกีฬา (Thailand Center of 

ADR for Sport: TCAS) แห่งแรกในประเทศไทย โดยมีแนวคิดจะสร้างกลไกเพื่อใช้วิธีการระงับข้อพิพาททางกีฬาใน

ประเทศไทยด้วยวิธีการทางอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาทและมีการเตรียมการจัดทำข้อบังคับศูนย์ระงับ

ข้อพิพาททางการกีฬาว่าด้วยการประนอมข้อพิพาทและข้อบังคับศูนย์ระงับข้อพิพาททางการกีฬาว่าด้วยการ

อนุญาโตตุลาการเพื่อใช้เป็นบทบัญญัติที่ใช้ในการดำเนินการ ที่ทำการของศูนย์จะตั้งอยู่ ณ สถาบันอนุญาโดตุลาการ 

วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง TCAS เพื่อส่งเสริมการใช้กลไกการระงับข้อพิพาท ด้วยวิธีการประนอมข้อพิพาทและ

การอนุญาโตตุลาการ ซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับวงการกีฬาไทยให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล เพื่อลดข้อขัดแย้งตลอดจนการระงับข้อพิพาทในประเด็นต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วและ

ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งแนวคิดนี้มีหลายประเทศที่จัดตั้งศูนย์เพื่อระงับข้อพิพาททางด้านกีฬา ในประเทศ

เพื่อระงับข้อพิพาทด้านกีฬา เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น  
 

การอภิปรายผล 
จากการศกึษาข้อมูลเอกสารโดยศกึษากฎหมายและกรณีศกึษาทำให้เห็นว่าการอนุญาโตตุลาการจะช่วยส่งเสริม

ให้งานด้านกีฬาที่มขี้อขัดแย้งสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ ด้วยกลไกการระงับขอ้พิพาทของการ

อนุญาโตตุลาการที่มีข้อดีและเหมาะกับลักษณะงานด้านกีฬาทั้งเรื่องที่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับกีฬา 

หรือเป็นบุคคลท่ีทำธุรกิจทางด้านกีฬา หรือเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางด้านกีฬาจะถูกเลือกเข้ามาเป็นผู้ชี้

ขาดในข้อพิพาทเพื่อใช้วิธีการทางอนุญาโตตุลาการ กระบวนการพิจารณาที่ดำเนินการเป็นทางลับสามารถ ปกป้อง

ความเป็นส่วนตัวของคู่พิพาทเนื่องจากวิธีการระงับข้อพิพาททางอนุญาโตตุลากามีข้อกำหนดที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทรวมถึงมีกระบวนการที่สามารถจัดการการรบกวนของสื่อได้ เพราะมีการรักษาความลับทาง

ธุรกิจของคู่กรณี สิ่งสำคัญในอุตสาหกรรมด้านกีฬาคือ การรักษาข้อสัญญาที่ผูกมัดกันของคู่สัญญาที่ ไม่สามารถ

เปิดเผยได้ด้วยเหตุผลบางประการ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นในด้านทรัพย์สิน สิทธิ และ

หน้าที่ต่าง ๆ ดังนั้น หากข้อสัญญาเหล่านี้ถูกเปิดเผยย่อมไม่เป็นการดีในการดำเนินการธุรกิจ หรือคู่พิพาทอาจไม่
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สามารถกลับมาร่วมทำงานกันได้อีก ซึ่งเป็นสิ่งที่การอนุญาโตตุลาการสามารถรักษาความสำคัญเหล่านี้ไว้ได้ ต่างกับ

กระบวนการทางศาลที่หากคู่ความเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลแล้วจะส่งผลให้มีการต่อสู้ทางคดี ต้องมีการนำ

สืบพยานเอกสารเพื่อหักล้าง การเรียกพยานบุคคล ข้อมูลทั้งหลายเพื่อใช้เป็นหลักฐานเพื่อนำสืบหักล้างในประเด็น

ข้อเท็จจริงมากมายและประการสำคัญคือ การพิจารณาไม่เป็นทางลับสามารถเปิดเผยสู่สาธารณชนได้ เมื่อคู่ความ

มุ่งหวังผลแพ้ชนะ ข้อมูลในสัญญาต้องถูกเปิดเผยย่อมเป็นการยากท่ีจะสามารถกลับมาทำงานร่วมกันได้ ในทางกลับกัน

การอนุญาโตตุลาการใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาทย่อมทำให้การพิจารณาพยานหลักฐาน หรือแม้แต่พยานบุคคล

เป็นไปโดยง่าย คู่พิพาทสามารถกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการได้ เมื่อการพิจารณาสามารถทำได้อย่างรวดเร็วจะ

ส่งผลดีต่อคู่พิพาทในงานกีฬานั้นให้สามารถกลับมาทำงาน หรือดำเนินการตามข้อสัญญาต่อได้โดยไม่ชักช้า  

ในส่วนของวงการกีฬาประเทศไทยที่ปัจจุบันมีการพัฒนาเข้าสู่ในระดับนานาชาติมากขึ้น ทั้งตัวนักกีฬาหรือ

งานอื่นๆ ในด้านกีฬา ท่ีเร่ิมมีบทบาทในระดับสากลมากขึ้นโดยมีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศ

ชนิดต่าง ๆ มีบุคลากรทางกีฬาจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในประเทศไทย หรือบุคคลากรของประเทศไทยออกไป

ทำงานที่ต่างประเทศมากขึ้น เมื่อมีการพัฒนางานเพิ่มขึ้น ศักยภาพของประเทศไทยทางด้านกีฬาที่ได้รับการส่งเสริม

และสนับสนุนในด้านต่างๆ ในอุตสาหกรรมกีฬาส่งผลเกิดการสร้างงาน ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ที่มีการทำนิติกรรมทั้งที่

เป็นสัญญาและข้อตกลง แต่เมื่อเกิดกรณีมีข้อพิพาทช่องทางในการระงับข้อพิพาทกลับไม่ชัดเจน หรือไม่มีกลไกที่ช่วย

สนับสนุน หรือสามารถให้คำปรึกษาได้ ทำให้กรณีพิพาทของประเทศไทยที่เข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยศาล

อนุญาโตตุลาการกีฬามีจำนวนน้อย เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา อีกทั้ง

กฎหมายกีฬาของประเทศไทยยังไม่เปิดช่อง หรือชี้ชัดให้สามารถยื่นคำร้องต่อศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาได้ จึงทำให้

บุคลากรทางกีฬาของประเทศไทยไม่ได้ใช้สิทธิในช่องทางนี้เท่าท่ีควร  

ศูนย์ระงับข้อพิพาทด้านกีฬา (Thailand Center of ADR for Sport: TCAS) จึงถือเป็นศูนย์ที่จัดตั้งเพื่ออำนวยความ

สะดวกในการจัดการข้อพิพาททางด้านกีฬาให้กับอุตสาหกรรมกีฬาในประเทศไทยได้ ซึ่งหากข้อบังคับศูนย์ระงับข้อพิพาท

ทางการกีฬาว่าด้วยการประนอมข้อพิพาทและข้อบังคับศูนย์ระงับข้อพพิาททางการกีฬาว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการมีผล

ใช้บังคับจะส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สภาพบังคับของการใช้วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกถือเป็น

เร่ืองท่ีประเทศไทยต้องมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสภาพบังคับถือเป็นสิ่งที่คู่พิพาทมุ่งหวังให้ข้อพิพาทของ

ตนได้รับการแก้ไข การระงับข้อพิพาทไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการประนอมข้อพิพาท หรือการอนุญาโตตุลาการโดยหลัก

แล้วจะมุ่งหวังให้เกิดความพึงพอใจกับคู่พิพาททุกฝ่ายและประสงค์ให้สามารถกลับมาทำงานร่วมกันได้  TCAS จึงมสี่วน

สำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขข้อพิพาท ด้วยสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นหน่วยงานท่ีมีผู้ประนอมท่ีขึ้นทะเ บียนไว้เป็น

ผู้ประนอมกับสถาบันและมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่มีความเป็นกลางและความเป็น

อิสระ ซึ่งต่อไปสามารถหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีฬาเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อคู่พิพาท

สามารถเลอืกบุคคลท่ีฝ่ายตนเองเชื่อถอืว่ามคีวามเป็นกลางและมีความสามารถในการจัดการข้อขัดแย้งได้จะยิ่งทำให้การ

ดำเนนิกระบวนพิจารณาสามารถกระทำได้โดยง่าย เกิดความนา่เช่ือถือและได้รับความนยิมมากขึ้นด้วย  
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
การระงับข้อพิพาทในอุตสาหกรรมกีฬาด้วยวิธีการทางอนุญาโตตุลาการถือเป็นภารกิจของภาครัฐและ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุน เพื่อให้การอนุญาโตตุลาการกีฬาสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ซึ่งผู้เขียนมีข้อเสนอให้มีระบบการดำเนนิการ ดังนี้ 

b. การกำหนดให้ส ัญญาที ่ เก ี ่ยวข้องกับงานกีฬาในประเทศไทยระงับข้อพิพาทด้วยวิธ ีการทาง

อนุญาโตตุลาการ 

 โดยปกติแล้วในสัญญาท่ีมีเร่ืองกระบวนการระงับข้อพิพาททางอนุญาโตตุลาการจะมิได้กำหนดให้ประเทศ

ไทยเป็นที่นั่งในการดำเนินกระบวนพิจารณา หรือถึงกำหนดให้วิธีการพิจารณาโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการแต่เมื่อเกิด

ข้อพพิาทแลว้คู่พพิาทไม่ได้มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ จึงเป็นการยากที่จะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ

และยอมรับในการเข้าสู่กระบวนการเพื่อจัดการความขัดแย้งในประเทศไทยแต่กลับเลือกไปใช้ที่นั่งในการพิจารณา

การอนุญาโตตุลาการในต่างประเทศ ซึ่งแท้จริงแล้วหน่วยงานในประเทศไทยที่จะสามารถดำเนินการวิธีการทาง

อนุญาโตตุลาการได้มี 2 หน่วยงานคือ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center: THAC) และสถาบัน

อนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI ) ซึ่งสัญญาที่มีหลักฐานเป็นหนังสือที่มีข้อตกลงให้ระงับข้อพิพาทโดย

วิธีอนุญาโตตุลาการ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้อตกลงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหลัก ให้ถือว่ามีสัญญาอนุญาโตตุลาการ

แล้ว ซึ่งในการทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวกับกีฬาจึงควรกำหนดชื่อของสถาบันใดสถาบันหนึ่งให้เป็นผู้จัดการพิจารณาได้

เพราะทั้งสองหน่วยงานมีอนุญาโตตุลาการผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากที่ได้รับการแต่งตั้งและพร้อมจะทำหน้าที่ ซึ่งไม่เป็นการ

ยากท่ีจะเลือกบุคคลท่ีแต่ละฝ่ายไว้วางใจมาดำเนนิกระบวนการพิจารณาได้  

c. หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกีฬาควรทำความร่วมมือในการสร้าง

ความรู้ความเข้าใจในการใชก้ระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ 

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีการกำหนดการวินิจฉัยชี้ขาดของ

คณะอนุญาโตตุลาการต้องทำให้เป็นไปตามข้อสัญญา และหากเป็นข้อพิพาททางการค้าให้คำนึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติ

ทางการค้าท่ีใช้กับธุรกรรมนั้นด้วย รวมถึงในระหว่างดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ถ้าคู่พิพาทสามารถประนีประนอม

ยอมความกันได้ให้คณะอนุญาโตตุลาการยุติกระบวนพิจารณา หากคู่พิพาทร้องขอและคณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่า

ข้อตกลง หรือการประนีประนอมยอมความกันนั้นไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดไปตาม

ข้อตกลงประนีประนอมยอมความนัน้ได้ จึงทำให้เห็นว่าการอนุญาโตตุลาการไม่ได้มุ่งหวังการแพช้นะของคู่พพิาทแต่หวังให้

สามารถมีการเจรจาตกลงกันได้ ดังนั้น การทำให้บุคลากรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกีฬาที่จะต้องเป็นผู้ที่ต้องทำ

นิติกรรมต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมกีฬารับรู้ถึงการมีอยู่ของกระบวนการนี้และคำชี้ขาดที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทาง

อนุญาโตตุลาการมีสภาพบังคับที่คู่พิพาทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพราะคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไม่ว่า

จะได้ทำขึ้นในประเทศใดให้ผูกพันคู่พิพาทและเมื่อได้มีการร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจย่อมบังคับได้ตามคำชี้ขาดนั้น 

หรือไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ข้อพิพาทไม่ได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะในประเทศไทยคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ทำขึ้นใน

ต่างประเทศ ศาลที่มีเขตอำนาจจะมีคำพิพากษาบังคับตามคำชี้ขาดให้ต่อเมื่อเป็นคำชี้ขาดที่อยู่ในบังคับแห่งสนธิสัญญา 

อนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี และให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าท่ีประเทศไทยยอมตน

เข้าผูกพันเท่านั้น ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีสมาชกิตามอนุสัญญานิวยอร์ค (Convention on the Recognition and Enforcement 

of Foreign Arbitral Awards) จึงมหีนา้ท่ีต้องปฏบัิตติามคำชี้ขาดท่ีเกิดขึน้ในประเทศภาคีสมาชกิด้วย 
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  การส่งเสริมให้อุตสาหกรรมกีฬาใชบ้ริการของศูนย์ระงับข้อพพิาทด้านกฬีา (Thailand Center of ADR for 

Sport: TCAS)  

TCAS ถือเป็นจุดเริ่มต้นของมีศูนย์กลางในการระงับข้อพิพาททางกีฬาที่ กกท. เป็นหน่วยงานหลัก

ที่จะช่วยส่งเสริมให้กระบวนการระงับข้อพิพาททางกีฬาได้รับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทางหนึ่ง หาก

ได้มีการส่งเสริมสร้างความรับรู้ถึงกลไกการทำงานท่ีสามาถจัดการข้อขัดแยง้ทางกีฬาจะช่วยให้ลดข้อขัดแย้งทางกีฬาและ

ไม่ต้องนำข้อขัดแย้งทางกีฬาไปใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย ความคุ้นเคยทางด้าน

ภาษาและสถานท่ีน่ังพจิารณาในประเทศไทยจะทำให้บรรยายกาศในการพิจารณาเป็นไปโดยราบร่ืนและง่ายดายย่ิงขึ้น 
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ปัญหาการฟ้องบกพรอ่งในคดีอาญากับหลักการห้ามดำเนนิคดีซ้ำ 

Legal problem on dismissal of a criminal case : Double jeopardy 
 

วารุณ ีจันทร์ทอง1* 
warunee chanthong1* 
 

บทคัดย่อ 
 เป้าหมายในการดำเนินคดีอาญาคือการค้นหาความจริงโดยศาลจะทำหน้าที ่ค ้นหาความจริงจาก

กระบวนการพิจารณาคดีในศาลเมื่อการดำเนินคดีเพื่อค้นหาความจริงได้เสร็จสิ้นไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาลงโทษ

หรือพิพากษายกฟ้องผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดก็ได้รับความคุ้มครองหลัก ne bis in idem หรือหลักการหา้ม

ดำเนินคดีอาญาซ้ำ คือ เมื่อศาลมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดของจำเลย คำพิพากษานั้นต้องได้วินิจฉัยใน

เนื้อหาความผิดโจทก์จึงจะต้องห้ามมิให้นำคดีมาฟ้องจำเลยอีก แต่กรณีที่ศาลพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุฟ้อง

บกพร่องกรณีโจทก์บรรยายฟอ้งขาดองค์ประกอบความผิด และกรณท่ีีฟ้องโจทก์ไม่ได้ระบุวันเวลา หรือสถานท่ีกระทำ

ความผิด กลับถือว่าศาลได้วินิจฉัยในเนื้อหาความผิดแล้วห้ามมิให้โจทก์นำคดีมาฟ้องจำเลยในเรื่องเดียวกันนั้นใหม่

เป็นฟ้องซ้ำต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4) ทำให้คดีเสร็จสิ้นไปจากศาลโดยท่ี

ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ความจริงขัดกับหลักการดำเนนิคดอีาญา 
 

คำสำคัญ: ฟอ้งซ้ำ, ฟอ้งบกพร่อง, คดีอาญา 
 

Abstract 
Through judicial proceedings, the objective of criminal prosecution is to establish the truth. The defendant 

will be protected by the principle of ne bis in idem or the principle preventing re-prosecution once the prosecution 

has concluded, regardless of whether the court has sentenced or dismissed the defendant. In other words, once 

the court has rendered a definitive judgment on the defendant's fault, that judgment must be based on the nature 

of the offense, and the plaintiff is barred from pursuing the case against the defendant again. In contrast, if the 

court dismissed the case due to the plaintiff's inability to include the elements of the offense and failure to specify 

the date, time, or place of the offense, the court is deemed to have determined the nature of the offense, and 

the plaintiff is prohibited from suing the defendant in the same matter as a repeat lawsuit prohibited under the 

Criminal Procedure Code, Section 39 (4). This renders the court's case conclusive without the need for factual 

evidence, which is against the rules of criminal prosecution. 
 

Keywords:  Jeopardy, Criminal procedure, Criminal case 
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 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยเมื่อเกิดการกระทำความผิดอาญาขึ ้น การจะลงโทษผู้กระทำ

ความผิดก็ต้องนำตัวผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา วัตถุประสงค์คือโทษทางอาญา อันได้แก่ 

ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์2 ดังนั้น ในการดำเนินคดีอาญาต่อผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิด 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศได้ให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิ

ขั้นพื้นฐานของบุคคลที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับข้อสันนิษฐานความบริสุทธิไว้ว่า ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า

ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อ

บุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้3 ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดจึงได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายจาก

ข้อสันนิษฐานนีใ้นการดำเนนิคดอีาญาตัง้แต่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาตลอดจนเวลาท่ีถูกฟอ้งดำเนนิคดเีป็นจำเลยในศาล 

การดำเนินคดีอาญา คือ การตรวจสอบความจริงของเรื่องที่กล่าวหาเพื่อจะได้ชี้ขาดเรื่องที่กล่าวหานั ้น 

เป้าหมายในการดำเนินคดีอาญาจึงหมายถึงการชี้ขาดเรื่องที่กล่าวหา4  การดำเนินคดีอาญาของไทยใช้วิธีการตาม

ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาเป็นหลัก ซึ่งระบบการดำเนนิคดอีาญาของประเทศไทยได้รับระบบซีวิลลอว์

เข้ามาเป็นระบบหลักกฎหมายนับแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำ

ประมวลกฎหมายตามระบบประมวล (Civil law) ทั้งนี้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็นับว่าเป็นระบบ

ประมวลกฎหมายเช่นเดียวกัน5 โดยวิธีการดำเนินคดีอาญาของไทยใช้ระบบการตรวจสอบข้อเท็จจริง หมายถึง การท่ี

ศาลพิจารณาหลักฐานจะต้องค้นหาความจริงด้วยตัวของศาลเอง โดยพิจารณาจากพยานหลักฐานของทั้งโจทก์และ

จำเลย นอกจากพยานที่กล่าวมาแล้วศาลอาจพิจารณาจากพยานหลักฐานที่ศาลเรียกมาให้การด้วยเพื่อให้ได้ความ

ตามความเป็นจริงว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ศาลจะเป็นผู้ซักถามพยานให้ได้ความจริงด้วยแทนที่จะเป็นการเสนอและ

ซักถามจากโจทก์จำเลย โดยมีเจตนาท่ีจะค้นหาความจรงิไม่ใช่ค้นหาความผิด6  

การค้นหาความจริงในศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยหลักเกิดจากการสืบพยาน

ระหว่างโจทก์และจำเลยในศาลหากศาลเห็นว่าจำเลยมิได้กระทำผิด หรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด หรือ

คดีขาดอายุความ หรือมเีหตุตามกฎหมายท่ีจำเลยไม่ต้องรับโทษ ศาลก็จะพิพากษายกฟ้องโจทก์แล้วปล่อยจำเลยไป7 

ทั้งนี้ แม้ยังอยู่ในขั้นตอนชั้นตรวจฟ้องเมื่อโจทก์ยื่นฟ้องศาลยังไม่ได้ประทับฟ้องเมื่อศาลเห็นว่าจำเลยมิได้กระทำผิด 

หรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด หรือคดีขาดอายุความ หรือมเีหตุตามกฎหมายท่ีจำเลยไม่ต้องรับโทษศาลก็

มอีำนาจพิพากษายกฟอ้งได้ โดยถอืว่าศาลได้วินิจฉัยในเนื้อหาความผิดแล้ว8  

แต่หากศาลเห็นว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดจริงศาลก็จะพิพากษาลงโทษจำเลยซึ่งการพิพากษาลงโทษ

จำเลยในคดีอาญา เมื่อจำเลยได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธ์จนกว่าโจทก์จะสามารถแสดงพยานหลักฐานพิสูจน์ต่อ

ศาลได้ว่า จำเลยเป็นผู้กระทำความผิดจริงตามข้อกล่าวหา หลักในการดำเนินคดีอาญาของโจทก์จึงมีภาระการพิสูจน์ 

(burden of proof) ความผิดของจำเลยจนกว่าจะสิ้นสงสัยในทุก ๆ องค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หาก

โจทก์ไม่มพียานหลักฐานเพยีงพอท่ีจะพสิูจน์ความผิดของจำเลยตามข้อกล่าวหาแล้ว จำเลยจะได้รับการปลดปล่อยให้พ้น

ข้อกล่าวหาไปในที่สุด และไม่ว่าแท้จริงแล้วจำเลยจะเป็นผู้กระทำความผิดหรือไม่ จะไม่มีการพิจารณาในเรื่องนี้อีกต่อไป 
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4 คณิต ณ นคร.”กฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา(พิมพ์คร้ังที่ 9),”(กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์วญิญูชน,2561) หน้า45. 
5 คณิต ณ นคร.”กฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา(พิมพ์คร้ังที่ 6),”(กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์วญิญูชน,2546) หน้า46. 
6 เข็มชัย ชุติวงศ์.”คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน(พิมพ์คร้ังที่ 8).”(กรุงเทพมหานคร:นิติบรรณการ,2551) หน้า38. 
7 ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 185 
8 คำพิพากษาฎีกาที่ 2772/2541 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านนิติศาสตร์)- 

ภาระการพิสูจน์ความผิดนี้เป็นหน้าที่ของโจทก์ตลอดเวลาในการเนินคดี จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นหน้าที่ของ

จำเลยท่ีต้องพสิูจน์ถึงความบริสุทธ์ิของตนเองหรือพสิูจน์หักล้างข้อกล่าวหาของโจทก์ตามฟ้องก่อน แมว้่าจำเลยอาจต้อง

มหีนา้ท่ีท่ีต้องแสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันข้อต่อสู้ของตนตามท่ีตนให้การต่อสู้คดีไวก้็ตาม ก็ไม่เป็นผลทำให้จำเลยต้อง

มีภาระการพิสูจน์ในคดีแทนโจทก์ และระดับของการพิสูจน์ข้อกล่าวหาของโจทก์นั้นต้องเป็นการพิสูจน์ความผิดของ

จำเลยจนสิ้นสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดจริง9 หลักการดังกล่าวได้มีการบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธี

พจิารณาความอาญา ว่า “ให้ศาลชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานท้ังปวง อย่าพพิากษาจนกว่าจะแน่ใจว่ามกีารกระทำความผิด

จริงและจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดนั้น เมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำความผิดหรือไม่ ให้ยกประโยชน์

ความสงสัยนั้นให้จำเลย10 ดังนั้น การที่ศาลจะพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดและต้องรับโทษอาญาก็อยู่ภายใต้บังคับ

บทบัญญัตกิฎหมายดังกล่าว ซึ่งถือว่าศาลได้วินิจฉัยในเนื้อหาความผิดแล้ว 

จากระบบการดำเนนิคดีอาญาดังกล่าวเห็นได้ว่าหลักการดำเนนิคดีอาญาได้กำหนดมาตรฐานการดำเนินคดี

ที่เป็นธรรมทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลย แม้กฎหมายจะให้ความคุ้มครองกับจำเลยเป็นหลักอันเนื่องมาจากวัตถุประสงค์

ของการดำเนินคดีอาญาคือโทษทางอาญาซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของจำเลย แต่ก็ให้โอกาสกับโจทก์นำ

พยานหลักฐานเข้าสบืเพื่อพสิูจน์ความผิดของจำเลยเต็มท่ีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลย และศาลก็

มีอำนาจหน้าที่พิจารณาคดีเพื่อค้นหาความจริงมากกว่าการค้นหาความผิดโดยอยู่ภายใต้หลักการชั ่งน้ำหนัก

พยานหลักฐานซึ่งถอืเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนนิคดีอาญาในชัน้ศาลเพราะเป็นขั้นตอนของการวินิจฉัยค้นหาความ

จริงในประเด็นที่คู่ความพิพาทกัน และเมื่อศาลได้มีคำพิพากษาวินิจฉัยในเนื้อหาความผิดแล้วหากคู่ความไม่พอใจคำ

พพิากษาก็มีสิทธิย่ืนอุทธรณ์ ฎกีา กันต่อไปตามบทบัญญัติกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาแต่โจทก์จะฟ้องจำเลยใน

เร่ืองเดียวกันนัน้อีกไม่ได้เป็นฟ้องซ้ำคดีอาญา11 

ข้อห้ามการฟอ้งคดอีาญาซ้ำตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา มาตรา 39(4) มท่ีีมาจากการนำ

กฎหมายตราสามดวงของไทยกับหลักกฎหมายสากลมาปรับใช้ เดิมใช้ข้อความว่า “ res judicata” แต่ต่อมาได้เปลี่ยน

มาใช้ข้อความว่า “final judgement” จนกลายเป็นถ้อยคำในมาตรา 39(4) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ว่า สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปเมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่มุ่ง

คุ้มครองจำเลยมิให้ต้องได้รับความเดือดร้อนซ้ำเป็นครั้งที่สองสำหรับการกระทำผิดเดียวกัน12  การที่กฎหมายไม่ให้

โจทก์ดำเนินคดีอาญาซ้ำกับจำเลยในเรื่องเดิม หมายถึง เมื่อศาลได้มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่โจทก์ได้

ฟ้องจำเลยย่อมทำให้สิทธิในการนำคดีอาญามาฟ้องหรือสิทธิในการดำเนินคดีอาญา (Strafanspruch) ของรัฐเป็นอัน

ระงับไป ต้องห้ามมิให้มีการดำเนินคดีอาญาซ้ำอีกเป็นครั้งที่สองในเรื่องเดียวกันตามหลัก ne bis in idem/double 

jeopardy ไม่ว่าคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดนั้นจะลงโทษหรือยกฟ้องของโจทก์ก็ตาม ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง

ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4)13  

ความเป็นมาของหลัก ne bis in idem หรือหลักการหา้มดำเนินคดีอาญาซ้ำมาจากแนวความคิดท่ีจะคุ้มครอง

ประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมและเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง เป็นไปตามหลักความ

 
9 รัตติยา ทาทอง,”หลกัความเป็นอสิระในการชั่งน้ำหนกัพยานหลกัฐาน:วิเคราะห์การกำหนดมาตรฐานชั่งน้ำหนกั

พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 227/1”,(วิทยานิพนธ์นิตศิาสตรมหาบัณฑิต, คณะนิติศาตร์ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,2554),หน้า 18-19. 
10 ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 227 
11 ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 39(4) 
12 กิตติพงษ์ ศิริโรจน์, ” ฟ้องซ้ำคดีอาญา”, (วิทยานิพนธ์นิติศาตรมหาบัณฑิต,คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529), หน้า 60-61. 
13 คณิต ณ นคร.”กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา (พิมพ์คร้ังที่ 9), เรื่องเดิม, หน้า 644. 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านนิติศาสตร์)- 

ยุติธรรมตามธรรมชาติ และสอดคล้องกับหลักนิติธรรม (Rule of law) เพราะการดำเนินคดีอาญาและการลงโทษทาง

อาญาเป็นการกระทบกระเทือนสิทธิ เสรีภาพ ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลทั้งสิ้น ในการดำเนินคดีอาญา

ตลอดจนการบังคับโทษทางอาญา รัฐจึงต้องกระทำด้วยความระมัดระวังด้วยมุ่งหมายให้เกิดความยุติธรรมอย่าง

แท้จริง14 การท่ีจะต้องห้ามดำเนินคดีซ้ำหรือฟอ้งซ้ำในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 

39 (4) การท่ีศาลมีคำพพิากษาเสร็จเด็ดขาดต้องเป็นกรณีท่ีศาลได้วินิจฉัยในเนื้อหาของคดแีลว้ไม่ว่าจะเป็นกรณีท่ีศาล

พิพากษาลงโทษหรือพิพากษายกฟ้องจำเลยก็ตามเมื่อศาลได้มีคำพิพากษาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดผลคือห้ามมิให้โจทก์

ไม่ว่าจะเป็นพนักงานอัยการหรือผู้เสียหายฟ้องจำเลยในเรื่องเดียวกันนั้นอีก คือเป็นการตัดอำนาจฟ้องใหม่ทั ้งฝ่าย

อัยการและฝ่ายผู้เสียหาย 

หลักเกณฑ์การเป็นฟ้องซ้ำตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ประกอบด้วย 1. จำเลยต้องเป็นคน

เดียวกัน 2. คดีมีประเด็นข้อกล่าวหาในเหตุอย่างเดียวกัน 3. ศาลมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด 4. คดีก่อนจะต้องมีการ

ฟ้องร้องและดำเนินคดีแก่จำเลยอย่างแท้จริง ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ 3. การที่ศาลต้องมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หมายถึง 

คำพิพากษาที่วนิจิฉัยช้ีขาดลงไปในเนื้อหาของคดนีัน้ เช่น พพิากษายกฟ้องเพราะจำเลยไม่ได้กระทำความผิด หรือการ

กระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด หรือ คดีขาดอายุความ หรือมเีหตุท่ีจำเลยไม่ควรได้รับโทษตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 185 15 หรือศาลพิพากษาลงโทษจำเลยว่าได้กระทำความผิดล้วนแล้วแต่ถือว่าศาลได้

วนิจิฉัยในเนื้อหาแล้ว แต่กรณีท่ีศาลพิพากษายกฟอ้งเพราะเหตุอื่นท่ีไม่ได้เป็นการวินจิฉัยในเนื้อหาไม่ถือว่าศาลได้มีคำ

พิพากษาเสร็จเด็ดขาดโจทก์จึงสามารถนำคดีมาฟ้องใหม่ได้ไม่เป็นฟ้องซ้ำ เช่น ศาลยกฟ้องเพราะคดีไม่อยู่ในอำนาจ

ศาล16 ศาลยกฟ้องเพราะการร้องทุกข์ไม่ชอบ พนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจสอบสวน โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 12017 หรือกรณีที่ศาลยกฟ้องเพราะเหตุฟ้องโจทก์บกพร่อง เช่น 

ศาลยกฟ้องเพราะฟ้องเคลือบคลุม โดยโจทก์มิได้บรรยายรายละเอียดแห่งฟ้องที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี หรือ

โจทก์บรรยายฟ้องขัดแยง้กันอันทำให้จำเลยเสียเปรียบไม่เข้าใจข้อหานั้น ถือว่าศาลยังไม่ได้วนิจิฉัยในเนื้อหา โจทก์นำ

คดีมาฟ้องใหม่ได้ไม่เป็นฟ้องซ้ำ18 หรือกรณีที่ศาลพิพากษายกฟ้องเพราะโจทก์มิได้ลงชื่อในฟ้อง หรือเพราะฟ้องไม่ลงชื่อผู้เรียง 

ผู้เขียนหรือพมิพ์ฟอ้ง เป็นเร่ืองท่ีฟ้องบกพร่องเท่ากับว่าศาลยังไม่ได้วินิจฉัยในเนื้อหา โจทก์นำคดีมาฟอ้งใหม่ได้ไม่เป็นฟอ้งซ้ำ19  

แต่มีกรณีที่ฟ้องโจทก์บกพร่องแล้วศาลพิพากษายกฟ้อง ศาลฎีกาวินิจฉัยตามกันมาว่าเป็นการที่ศาลได้วินิจฉัยใน

เนื้อหาแล้ว โจทก์นำคดีมาฟอ้งใหม่อีกไม่ได้เป็นฟอ้งซ้ำตอ้งห้ามตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4) คือ 

1. ศาลพิพากษายกฟ้องเพราะเป็นฟ้องที่ขาดองค์ประกอบความผิด เช่น ศาลพิพากษายกฟ้องเพราะโจทก์บรรยายฟอ้ง

ไม่ครบองค์ประกอบความผิดฐานลักทรัพย์ เป็นการวินิจฉัยในเนื้อหาความผิดที่ได้ฟ้องแล้วและถือว่าศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา

เสร็จเด็ดขาดในความผิดท่ีฟ้องโจทก์จะฟอ้งจำเลยในการกระทำนัน้ใหม่ไม่ไดเ้ป็นฟอ้งซ้ำ20 

2. ศาลพพิากษายกฟอ้งเพราะไมร่ะบุเวลาและสถานท่ีท่ีเกิดการกระทำผิดอันเป็นฟ้องท่ีไม่สมบูรณ์โจทก์นำมาฟ้องใหม่

ถือว่าเป็นฟอ้งซ้ำ เช่น ฟอ้งโจทก์ไม่ระบเวลากระทำผิดจึงเป็นฟ้องท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมายถือว่าเวลากระทำผิดเป็นข้อสำคัญที่

 
14  Joshur Dressler (ed), Encyclopedia of Crime and Justice 2nd ed., (New York : Mocmillan Reference USA,2002), p.549-550. 
15 สหรัฐ กิต ิศุภการ,”หลักและคำพิพากษากฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา”, (กรุงเทพมหานคร:อมรินทร์พร้ินติง้แอนด์พับลิซซิ่ง,2565) หน้า 199. 
16 คำพิพากษาฎีกาที่ 495/2497, คำพิพากษาฎีกาที่ 178/2507 
17 คำพิพากษาฎีกาที่ 13838/2555 
18 คำพิพากษาฎีกาที่ 2331/2514 
19 คำพิพากษาฎีกาที่ 1112/2506,คำพพิากษาฎีกาที่ 2419/2522 
20 คำพิพากษาฎีกาที่ 6431/2562 
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โจทก์ต้องกล่าวในฟอ้ง และเวลากระทำผิดนี้เป็นข้อเท็จจริงในเร่ืองความผิดท่ีจำเลยกระทำ จึงถือได้ว่าศาลได้ยกฟ้องในความผิด

ซึ่งฟอ้งแล้ว21  

องค์ประกอบของฟอ้งซ้ำในเร่ืองของการท่ีศาลได้มีคำพพิากษาเสร็จเด็ดขาดหมายถึงคำพพิากษาท่ีวินิจฉัยช้ีขาด

ลงไปในเนื้อหาของคดีซึ่งจากการที่ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุโจทก์บรรยายฟ้องขาดองค์ประกอบความผิดหรือ

ฟ้องโจทก์ไม่ได้ระบุวันเวลา หรือสถานที่กระทำความผิดแล้วศาลฎีกาวินิจฉัยตามกันมาว่าเป็นการที่ศาลได้วินิจฉัยใน

เนื้อหาของคดีโจทก์นำคดีมาฟ้องจำเลยใหม่ไม่ได้เป็นฟ้องซ้ำนั้น ขัดกับหลักการดำเนินคดีอาญาของไทยซึ่งใช้ระบบการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง หมายถึง การท่ีศาลพจิารณาหลักฐานจะต้องค้นหาความจริงด้วยตัวของศาลเอง ท้ังนี้อาจพิจารณา

จากการสืบพยานของฝ่ายโจทก์และจำเลย หรือพิจารณาจากพยานหลักฐานโจทก์ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง หรือแม้แต่ในชั้น

ตรวจฟอ้งหากศาลเห็นว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดศาลก็สามารถใชดุ้ลพนิจิพพิากษายกฟ้องโจทก์ได้แม้ยังไม่

มกีารประทับฟอ้ง22 ซึ่งก็ถือว่าได้วินิจฉัยในเนื้อหาของคดีแล้ว แต่การท่ีศาลมคีำพพิากษายกฟอ้งเพราะเหตุโจทก์บรรยาย

ฟ้องขาดองค์ประกอบความผิดหรือฟ้องโจทก์ไม่ได้ระบุวันเวลาแล้วถือว่าเป็นการวินิจฉัยในเนื้อหาของคดีแล้วยังไม่มี 

การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฟ้องของโจทก์ที่กล่าวหาว่าจำเลยได้กระทำความผิด ดังนั้น ความผิดของจำเลยจึงไมม่ี

การพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์จากการดำเนินคดีอาญา ส่งผลกระทบต่อโจทก์ในการที่จะดำเนินคดีอาญาเพื่อให้

จำเลยได้รับโทษทางอาญาและกระทบต่อจำเลยในการที่จำเลยไม่มีโอกาสได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ในการดำเนินคดีอาญา 

ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าเพื่อประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกี่ยวกับหลักการดำเนินคดีอาญาจึงเห็นควรศึกษา

เพื่อหาแนวทางที่สอดคล้องกับหลักการดำเนินคดีอาญาโดยมีวัตถุประสงค์เป็นการคุ้มครองสิทธิของโจทก์และจำเลยใน

คดีอาญาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาถึงแนวคดิ ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการดำเนนิคดอีาญาของไทยและต่างประเทศ 

2.เพื่อศึกษาถึงหลักกฎหมายเร่ืองฟอ้งซ้ำคดีอาญาของไทยและต่างประเทศ 

3.เพื่อเปรียบเทียบหลักกฎหมายเร่ืองฟอ้งซ้ำของไทยและต่างประเทศ 

4.เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของหลักกฎหมายเรื่องฟ้องซ้ำของไทยและหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้ สอดคล้องกับ

หลักการดำเนนิคดอีาญาแล้วอำนวยความยุตธิรรมให้ท้ังโจทก์และจำเลยในคดี 
  

ขอบเขตของการวิจัย 
 ศกึษาถึงแนวคิด ทฤษฎี ของกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาของไทยและต่างประเทศและหลัก

กฎหมายเร่ืองฟอ้งซ้ำคดีอาญาของไทยและต่างประเทศ โดยใชว้ธีิการศึกษาค้นควา้จากตำรากฎหมายของไทยและ

ต่างประเทศ งานวจิัย วิทยานพินธ์ บทความ และสิ่งตพีมิพ์ทางวชิาการต่าง ๆ  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ทราบถึงแนวคดิ ทฤษฎเีกี่ยวกับหลักการดำเนนิคดอีาญาของไทยและต่างประเทศ 

2. ได้ทราบถึงหลักกฎหมายเร่ืองฟอ้งซ้ำคดีอาญาของไทยและตา่งประเทศ 

3. ได้ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบหลักกฎหมายเร่ืองฟอ้งซ้ำของไทยและต่างประเทศ 

 
21 คำพิพากษาฎีกาที่ 1576/2491 
22 คำพิพากษาฎีกาที่ 2722/2541 
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4. ได้ผลการวเิคราะห์ปัญหาของหลักกฎหมายเร่ืองฟอ้งซ้ำของไทยและหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับ

หลักการดำเนนิคดอีาญาแล้วอำนวยความยุตธิรรมให้ท้ังโจทก์และจำเลยในคดีได้ 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 เป็นการวิจัยเอกสารโดยใชว้ธีิการศึกษาค้นควา้และวิเคราะหข์อ้มูลจากตำรากฎหมายของไทยและ

ต่างประเทศ งานวจิัย วิทยานพินธ์ บทความ และสิ่งตพีมิพ์ทางวชิาการต่าง ๆ  
 

ผลการวิจัย 
1. หลักการดำเนินคดีอาญาของไทยใช้วิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นหลัก  

ซึ่งระบบการดำเนินคดีอาญาของประเทศไทยได้รับระบบซีวิลลอว์เข้ามาเป็นระบบหลักกฎหมายนับแต่สมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำประมวลกฎหมายตามระบบประมวล 

(Civil law) ท้ังน้ีประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาก็นับว่าเป็นระบบประมวลกฎหมายเช่นเดียวกัน23โดยวิธีการ

ดำเนินคดีอาญาของไทยใช้ระบบการตรวจสอบข้อเท็จจริง หมายถึง การที่ศาลพิจารณาหลักฐานจะต้องค้นหาความ

จริงด้วยตัวของศาลเอง โดยพิจารณาจากพยานหลักฐานของทั้งโจทก์และจำเลย นอกจากพยานที่กล่าวมาแล้วศาล

อาจพิจารณาจากพยานหลักฐานที่ศาลเรียกมาให้การด้วยเพื่อให้ได้ความตามความเป็นจริงว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร 

ศาลจะเป็นผู้ซักถามพยานให้ได้ความจริงด้วยแทนที่จะเป็นการเสนอและซักถามจากโจทก์จำเลย โดยมีเจตนาที่จะ

ค้นหาความจริงไม่ใช่ค้นหาความผิด24 ซึ่งหลักการค้นหาความจริงของระบบนี้องค์กรในการดำเนินคดีของรัฐทุก

ฝ่ายจึงมีหน้าที่ค้นหาความจริง ในชั้นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ค้นหาความจริงโดยไม่ผูกมัดกับคำขอหรือคำร้องของ

ผู้ใด และในชั้นศาลทุกฝ่ายมีหน้าที่กระตือรือร้น (active) ในการค้นหาความจริง ศาลเองก็จะวางเฉยไม่ได้ ในการ

ทำหน้าที่ค้นหาความจริงของศาลนั้น ศาลไม่ผูกมัดกับแบบหรือคำร้องขอของผู้ใด เช่นเดียวกับศาลมีหน้าที่ต้อง

ค้นหาความจริงจนเป็นท่ีพอใจ25 

แต่ในหลักการดำเนนิคดใีนประเทศท่ีใชร้ะบบ Common Law เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา การ

ฟ้องคดีต่อศาลเป็นไปตามระบบการฟ้องคดีโดยประชาชน (Popular prosecution) ซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายโจทก์

และฝ่ายจำเลย ส่วนการสบืพยานในศาลนั้นศาลจะวางตัวเป็นกลางหรือวางเฉย (Passive role) โดยปล่อยให้เป็นหน้าท่ี

ของฝ่ายโจทก์และจำเลยที่จะตีแผ่พยานของตนต่อศาล ดังนั้น ระบบการค้นหาความจริงที่เป็นระบบต่อสู้ระหว่าง

คู่ความจึงเรียกอีกอย่างว่าระบบการสืบพยานแบบการค้นหาความจริงตามแบบ26 ระบบการต่อสู้กันนี้เป็นวิธีค้นหา

ความจริงหนึ่งซึ่งมุ่งโดยตรงต่อการพิจารณา27 ศาลจะวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดและทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการ

พิจารณาคดีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัดเพื่อมิให้มีการเอารัดเอาเปรียบกันในการ

ต่อสู้คดีในชั้นศาล ผู้พิพากษาจะไม่มีหน้าที่ในการสืบพยานหลักฐานในการวินิจฉัยความจริงในคดีและ ไม่มีหน้าที่

กำหนดประเด็นข้อกฎหมายที่โต้แย้งกัน ดังนั้น การค้นหาความจริงของระบบการสืบพยานในลักษณะนี้จะเป็นไปใน

 
23 คณติ ณ นคร.เรื่องเดิม, ”กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา(พิมพ์ครั้งที่ 6),หน้า46. 
24 เข็มชัย ชุติวงศ์.เร่ืองเดิม, หน้า38. 
25 สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล,”การนำรูปแบบการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาพัฒนารูปแบบการพิจารณา

คดีอาญาทั่วไป”,(รายงานการวิจัยส่วนบุคคล หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง(บ.ย.ศ.) รุ่นที่ 8 ,วิทยาลัยการยุติธรรม 

สำนักงานศาลยุติธรรม),หน้า 14-15. 
26 คณิต ณ นคร.เร่ืองเดิม, ”กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(พิมพ์คร้ังที่ 6),หน้า49. 
27 ณรงค์ ใจหาญ,”หลักกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา(พิมพ์คร้ังที่ 6),”(กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์วิญญูชน,2544) หน้า 28. 
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ทำนองที่ว่า เมื่อมีบุคคลใดมากล่าวหาฟ้องร้องว่าผู้อื่นกระทำความผิด บุคคลผู้กล่าวอ้างจะต้องนำสืบให้ได้ความ

ตามที่กล่าวหาไว้ แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็สามารถนำสืบหักล้างได้ โดยโจทก์และจำเลยในคดีจะมีฐานะเท่าเทียมกันในการ

เสนอพยานหลักฐานเหมือนเช่นในคดีแพ่ง อาจเรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้เชิงแข่งขันกันอันจะทำให้ระบบการสืบพยานใน

ลักษณะนี้บทบาทของคู่ความในการดำเนินกระบวนพิจารณามีลักษณะเด่นชัดยิ่งกว่าบทบาทของศาลในการดำเนิน

กระบวนพิจารณา28 

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วหลักการดำเนินคดีอาญาของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ผู้พิพากษาจะมี

บทบาทมากกว่ากลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ โดยผู้พิพากษาจะมุ่งเน้นทำหน้าที่ค้นหาความจริงมี

บทบาทค้นหาความจริงด้วยตัวของศาลเองจากการสืบพยานหลักฐานในชั้นพิจารณาคดีเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดในเนื้อหา

แห่งคดี ในขณะที่กลุ่มประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ผู้พิพากษาจะมบีทบาทน้อยกว่าโดยศาลจะวางตัวเป็น

กลางอย่างเคร่งครัดและทำหน้าท่ีเป็นผู้ควบคุมการพจิารณาคดีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพยานหลักฐานอย่าง

เคร่งครัดเพื่อมิให้มีการเอารัดเอาเปรียบกันในการต่อสู้คดีในชั้นศาล และวินิจฉัยชี้ขาดในเนื้อหาคดีโดยพิจารณาจาก

พยานหลักฐานที่ฝ่ายโจทก์และจำเลยนำเข้ามาในชั้นพิจารณาคดี แต่ทั้งสองระบบมุ่งเน้นในการหาความจริงมากกว่า

การหาความผิดเพื่อวินิจฉัยความผิดหรือความบริสุทธ์ิของจำเลยเช่นเดียวกัน 

2. หลักกฎหมายเรื่องการฟ้องซ้ำคดีอาญาของไทยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 

39(4) มีที่มาจากการนำกฎหมายตราสามดวงของไทยกับหลักกฎหมายสากลมาปรับใช้ เดิมใช้ข้อความว่า “ res 

judicata” แต่ต่อมาได้เปลี่ยนมาใช้ข้อความว่า “final judgement” จนกลายเป็นถ้อยคำในมาตรา 39(4) ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่า สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปเมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิด

ซึ่งได้ฟ้อง ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ท่ีมุ่งคุ้มครองจำเลยมใิห้ตอ้งได้รับความเดือดร้อนซ้ำเป็นคร้ังท่ีสองสำหรับการกระทำผิด

เดียวกัน29การที่กฎหมายไม่ให้โจทก์ดำเนินคดีอาญาซ้ำกับจำเลยในเรื่องเดิม หมายถึง เมื่อศาลได้มีคำพิพากษาเสร็จ

เด็ดขาดในความผิดที่โจทก์ได้ฟ้องจำเลยย่อมทำให้สิทธิในการนำคดีอาญามาฟ้องหรือสิทธิในการดำเนินคดีอาญา 

(Strafanspruch) ของรัฐเป็นอันระงับไป ต้องห้ามมิให้มีการดำเนินคดีอาญาซ้ำอีกเป็นครั้งที่สองในเรื่องเดียวกันตาม

หลัก ne bis in idem/double jeopardy ไม่ว่าคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดนั้นจะลงโทษหรือยกฟ้องของโจทก์ก็ตาม ซึ่ง

เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4)30  

ความเป็นมาของหลัก ne bis in idem หรือหลักการหา้มดำเนินคดีอาญาซ้ำมาจากแนวความคิดท่ีจะคุ้มครอง

ประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมและเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง เป็นไปตามหลักความ

ยุติธรรมตามธรรมชาติ และสอดคล้องกับหลักนิติธรรม (Rule of law) เพราะการดำเนินคดีอาญาและการลงโทษทาง

อาญาเป็นการกระทบกระเทือนสิทธิ เสรีภาพ ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลทั้งสิ้น ในการดำเนินคดีอาญา

ตลอดจนการบังคับโทษทางอาญา รัฐจึงต้องกระทำด้วยความระมัดระวังด้วยมุ่งหมายให้เกิดความยุติธรรมอย่าง

แท้จริง31 การท่ีจะต้องห้ามดำเนินคดีซ้ำหรือฟอ้งซ้ำในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 

39 (4) การท่ีศาลมีคำพพิากษาเสร็จเด็ดขาดต้องเป็นกรณีท่ีศาลได้วินิจฉัยในเนื้อหาของคดแีลว้ไม่ว่าจะเป็นกรณีท่ีศาล

พิพากษาลงโทษหรือพิพากษายกฟ้องจำเลยก็ตามเมื่อศาลได้มีคำพิพากษาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดผลคือห้ามมิให้โจทก์

 
28 สมทรัพย์ นำอำนวย,”บทบาทของศาลในชั้นพิจารณากับการค้นหาความจริงในคดีอาญา”,(วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, 

คณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2554),หน้า 7. 
29 กิตติพงษ์ ศิริโรจน์,”เร่ืองเดิม”,หน้า 60-61. 
30 คณิต ณ นคร.”กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา(พิมพ์คร้ังที่ 9),เร่ืองเดิม,หน้า 644. 
31  Joshur Dressler (ed),Encyclopedia of Crime and Justice 2nd ed.,(New York : Mocmillan Reference USA,2002, p.549-550. 
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ไม่ว่าจะเป็นพนักงานอัยการหรือผู้เสียหายฟ้องจำเลยในเรื่องเดียวกันนั้นอีก คือเป็นการตัดอำนาจฟ้องใหม่ทั ้งฝ่าย

อัยการและฝ่ายผู้เสียหาย 

สำหรับหลักการหา้มดำเนินคดีซ้ำหรือฟอ้งซ้ำได้รับการยอมรับว่าให้เป็นหนึ่งในสิทธิมนุษยชนซึ่งปรากฏอยู่ใน

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง พ.ศ.1966 ข้อ 14(7) กำหนดว่า บุคคลย่อมไม่ถูก

พิจารณาหรือลงโทษซ้ำในความผิดซึ่งบุคคลนั้นต้องคำพิพากษาถึงทึ่สุดให้ลงโทษหรือให้ปล่อยตัวแล้วตามกฎหมาย

และวิธีพิจารณาความอาญาของแต่ละประเทศ (No one shall be liable to be tried or punished again for an offence 

for which he has already been finally convicted or acquitted in accordance with the law and penal procedure of 

each country) ได้นำเร่ืองนี้มารวมไว้เพื่อเสนอพิจารณาเป็นคร้ังแรกในการยกร่างสนธิสัญญาเมื่อปี พ.ศ. 1951 แต่ก็ได้

เงียบไป ต่อมาในปี ค.ศ. 1954 ก็ได้มีการยกร่างสนธิสัญญาดังกล่าวขึน้อีก แต่ก็ยังไม่มกีารกล่าวถึงข้อกำหนดในเร่ืองนี้ 

จนกระทั ่งในคณะกรรมการชุดที ่ 3 ของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (The Third Committee of The General 

Assembly) ได้มีกล่าวถึงเร่ืองนี้อกีครัง้ แต่ก็มกีารโต้แย้งกันอย่างดุเดอืดแต่สุดท้ายก็ได้ร่างข้อกำหนดนี้ขึ้นในท่ีสุด32 ซึ่ง

ถือได้ว่าเป็นการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของบุคคลในการถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดอาญาในการ

เข้าสู่กระบวนการยุตธิรรมทางอาญาเพื่อพิสูจน์ความผิด  

ในประเทศสหรัฐอเมริกาหลักการห้ามการดำเนินคดีซ้ำคดีอาญาได้บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ

สหรัฐอเมริกาแก้ไขเพิ่มเตมิฉบับท่ี 5 (Fifth Amendment) มสีาระสำคัญว่า “ไม่มีบุคคลใดตอ้งได้รับโทษถึงตายหรือเสีย

ชื่อเสียง นอกจากถูกฟ้องร้องดำเนนิคดจีากคณะลูกขุน เวน้แต่ในกรณีท่ีเกิดเหตุในกองทัพเรือ กองทัพอากาศ หรือพล

เรือนที่ปฏิบัติการในเวลาสงคราม หรือเกิดภยันตรายสาธารณะ ไม่มีบุคคลใดต้องได้รับความเดือดร้อนในชีวิตและ

ร่างกายจากการถูกดำเนินคดีสำหรับความผิดเดียวกันถงึ 2 คร้ัง ห้ามบังคับจำเลยในคดีอาญาเป็นพยานเพื่อกล่าวโทษ

ตนเอง ห้ามลิดรอนการมีชีวิตอยู่ อิสรภาพและทรัพย์สินของจำเลยโดยปราศจากกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมาย 

ทรัพย์สินส่วนบุคคลจะตอ้งไม่ถูกนำมาใชเ้พื่อประโยชน์สาธารณะโดยปราศจากการตอบแทนท่ีสมควร”33 ท้ังน้ีเพื่อเป็น

การประกันสิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ โดยมีสาระสำคัญว่าห้ามมใิห้ดำเนินคดีแก่บุคคลเดียวกันซึง่ศาลในคดีก่อน

ได้มีคำพิพากษาให้ลงโทษหรือยกฟ้อง รวมถึงได้รับการอภัยโทษสำหรับการกระทำความผิดอันเดียวกันนั้น และยัง

คุ้มครองถึงการลงโทษซ้ำสำหรับความผิดอันเดียวกันด้วยโดยนำมาใช้กับทุกฐานความผิด รวมทั้งความผิดที่มี

บทลงโทษเพียงโทษปรับที่เป็นตัวเงินด้วย34 เห็นได้ว่าหลักการห้ามดำเนินคดีซ้ำหรือห้ามฟ้องซ้ำในคดีอาญาของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้กับกรณีที่ศาลในคดีก่อนได้มีคำพิพากษาลงโทษหรือยกฟ้องซึ่งเป็นการวินิจฉัยในเนื้อหาของ

ความผิดเช่นเดียวกับไทย แต่การดำเนินคดีซ้ำหลังจากการพพิากษาคดีหาข้อยุติไม่ได้หรือฟ้องผิดพลาด (mistrial) คือ

กรณีที่การพิจารณาตัดสินคดีครั้งแรกได้สิ้นสุดลงโดยศาลยกฟ้องเพราะมีเหตุจำเป็น (manifest necessity) เกิดขึ้น 

และการยกฟอ้งดังกล่าวไม่หา้มอัยการท่ีจะนำคดีเร่ืองเดิมกลับมาฟ้องจำเลยอกีแม้ว่าจำเลยจะยื่นคำร้องว่าเขาเคยถูก

ดำเนินคดีไปแล้วก็ตาม จำเลยจึงต้องถูกดำเนินคดีใหม่อีกครั้ง35 หากเป็นกรณีศาลพิพากษายกฟ้องเพราะฟ้อง

บกพร่องกฎหมายไม่ถือว่าศาลได้วินิจฉัยในเนื้อหาไม่หา้มโจทก์นำคดีมาฟ้องใหม่ 

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าหลักกฎหมายฟ้องซ้ำคดีอาญาของไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกาต่างให้ความสำคัญกับ

หลักการดำเนนิคดอีาญาเพ่ือค้นหาความจริงมาพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของจำเลยโดยมีหลักกฎหมายห้ามมิ

ให้ลงโทษจำเลยซ้ำสอง ne bis in idem คุ ้มครองจำเลยตลอดในการดำเนินคดี ทั ้งนี้ เมื่อศาลมีคำพิพากษาเสร็จ
 

32 Bas van Bockel.”The Ne Bis in Idem Principle in EU Law,(New York:Kluwer Law International, 2010), p.14. 
33 Fifth Amendment to the United State Constitution 
34 Joshur Dressler,Alan c. Michaels,”Understanding Criminal Procedure”,4th ed, (2006),p. 301-302. 
35 Joshur Dressler,Alan c. Ibit,p.550. 
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เด็ดขาดในความผิดของจำเลย คำพิพากษานั้นตอ้งได้วนิจิฉัยในเนื้อหาความผิดด้วยเช่นกันโจทก์จึงจะต้องห้ามมิให้นำ

คดีมาฟ้องจำเลยอีก ทั้งนี้ กรณีศาลพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุฟ้องบกพร่องก็ไม่ถือว่าศาลได้วินิจฉัยในเนื้อหาคดี 

โจทก์นำคดีมาฟ้องใหม่ได้ด้วยเช่นกัน แต่สำหรับกฎหมายไทยได้ยกเวน้เร่ืองฟ้องบกพร่องกรณีโจทก์บรรยายฟ้องขาด

องค์ประกอบความผิด และกรณท่ีีฟ้องโจทก์ไม่ได้ระบุวันเวลา หรือสถานท่ีกระทำความผิด หากศาลพิพากษายกฟ้อง

ด้วยเหตุดังกล่าวถือว่าศาลได้วินิจฉัยในเนื้อหาคดีแล้ว โจทก์นำคดีมาฟ้องจำเลยใหม่ไม่ได้ถือเป็นฟ้องซ้ำ  เช่น ศาล

พพิากษายกฟ้องเพราะเหตุฟอ้งขาดองค์ประกอบความผิดเป็นฟ้องท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายถือว่าศาลมคีำพิพากษาเสร็จ

เด็ดขาดในความผิดที่ฟ้องแล้วฟ้องใหม่ไม่ได้เป็นฟ้องซ้ำ (คำพิพากษาฎีกาที่ 6770/2546) หรือ ศาลพิพากษายกฟ้อง

เพราะฟ้องขาดรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่กระทำความผิดเป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายถือว่าศาลมีคำพิพากษา

เสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ฟ้องแล้วฟ้องใหม่ไม่ได้เป็นฟ้องซ้ำ (คำพิพากษาฎีกาที่ 1525/2522) ซึ่งล้วนแล้วแต่ขัดกับ

หลักการดำเนนิคดอีาญาซึ่งเนน้เร่ืองการค้นหาความจริง 

3. จากการศึกษาดังกล่าวพบว่าหลักกฎหมายเรื่องการฟ้องซ้ำคดีอาญาของไทยตามประมวลกฎหมายวิธี

พจิารณาความอาญา มาตรา 39(4) กรณท่ีีศาลพิพากษายกฟอ้งเพราะฟ้องบกพร่องจากเหตุท่ีโจทก์บรรยายฟ้องขาด

องค์ประกอบความผิด และกรณีที่ฟ้องโจทก์ไม่ได้ระบุวันเวลา หรือสถานที่กระทำความผิด ถือว่าศาลได้วินิจฉัยใน

เนื้อหาคดีแล้ว โจทก์นำคดีมาฟ้องจำเลยใหม่ไม่ได้ถือเป็นฟ้องซ้ำนั้นขัดกับหลักการดำเนินคดีอาญาซึ่งเน้นเรื่องการ

ค้นหาความจริงและมีผลทำให้ไม่มกีารพสิูจน์ความผิดหรือความบริสุทธ์ิของจำเลย อกีทัง้ส่งผลกระทบต่อโจทก์ในการ

ที่จะดำเนินคดีอาญาเพื่อให้จำเลยได้รับโทษทางอาญาทั้ง ๆ ที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นเพียงรายละเอียดของฟ้ องซึ่ง

สามารถแก้ไขให้ถูกตอ้งได้ในชัน้พิจารณาคดี 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาถึงแนวคิดในการดำเนินคดีอาญาทั ้งกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทยล้วนแต่มี

วัตถุประสงค์เดียวกันคอืคน้หาความจรงิเป็นการตรวจสอบความจรงิของเร่ืองท่ีกล่าวหาเพื่อจะได้ช้ีขาดเร่ืองท่ีกล่าวหา

นั้น โดยมีกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญาตั้งแต่เมื่อเริ่มถูกกล่าวหาจากบท

สันนิษฐานท่ีสันนษิฐานไวก้่อนว่าผู้ตอ้งหาหรือจำเลยไม่มคีวามผิด และก่อนมีคำพพิากษาอันถึงท่ีสุดแสดงว่าบุคคลใด

ได้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้ ในการดำเนินคดีไม่ว่าในประเทศที่ใช้ระบบ

กฎหมายซีวิลลอว์หรือระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ศาลก็มีหน้าที่พิจารณาคดีเพื่อค้นหาความจริงแต่อาจมีบทบาทท่ี

แตกต่างกันโดยหลักการดำเนนิคดอีาญาของประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ผู้พิพากษาจะมีบทบาทมากกว่ากลุ่ม

ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ โดยผู้พิพากษาจะมุ่งเน้นทำหน้าที่ค้นหาความจริงมีบทบาทค้นหาความจริง

ด้วยตัวของศาลเองจากการสืบพยานหลักฐานในชั้นพิจารณาคดีเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดในเนื้อหาแห่งคดี ในขณะที่กลุ่ม

ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ผู้พิพากษาจะมีบทบาทน้อยกว่าโดยศาลจะวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด

และทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการพิจารณาคดีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัดเพื่อมิให้มี

การเอารัดเอาเปรียบกันในการต่อสูค้ดีในชัน้ศาล และวินิจฉัยช้ีขาดในเนื้อหาคดีโดยพจิารณาจากพยานหลักฐานท่ีฝ่าย

โจทก์และจำเลยนำเขา้มาในช้ันพจิารณาคดี 

และเมื่อการดำเนินคดีเพื่อค้นหาความจริงได้เสร็จสิ้นไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาลงโทษหรือพิพากษายกฟ้อง

ผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดก็ได้รับความคุ้มครองหลัก ne bis in idem หรือหลักการหา้มดำเนินคดีอาญาซ้ำมา

จากแนวความคิดท่ีจะคุ้มครองประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมและเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลอย่าง

ถูกต้อง เป็นไปตามหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ และสอดคล้องกับหลักนิติธรรม (Rule of law) ทั ้งนี ้จาก

การศึกษาดังกล่าวพบว่าหลักกฎหมายเรื่องการฟ้องซ้ำคดีอาญาของไทยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
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อาญา มาตรา 39(4) กรณีที่ศาลพิพากษายกฟ้องเพราะฟ้องบกพร่องจากเหตุที่โจทก์บรรยายฟ้องขาดองค์ประกอบ

ความผิด และกรณีที่ฟ้องโจทก์ไม่ได้ระบุวันเวลา หรือสถานที่กระทำความผิด ถือว่าศาลได้วินิจฉัยในเนื้อหาคดีแล้ว 

โจทก์นำคดีมาฟ้องจำเลยใหม่ไม่ได้ถือเป็นฟ้องซ้ำนั้นขัดกับหลักการดำเนินคดีอาญาซึ่งเน้นเรื่องการค้นหาความจริง

และมีผลทำให้ไม่มีการพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของจำเลย อีกทั้งส่งผลกระทบต่อโจทก์ในการที่จะดำเนิน

คดีอาญาเพื่อให้จำเลยได้รับโทษทางอาญาท้ัง ๆ ท่ีเป็นขอ้บกพร่องท่ีเป็นเพยีงรายละเอยีดของฟอ้งซึ่งสามารถแก้ไขให้

ถูกต้องได้ในชั้นพิจารณาคดี แม้ว่าในการต่อสู้คดีอาญากฎหมายจะให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำ

ความผิดอาญาตั้งแต่เมื่อเริ่มถูกกล่าวหาจากบทสันนิษฐานที่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด 

และก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำ

ความผิดมิได้จึงให้สิทธิจำเลยในการต่อสู้คดีมากกว่าโจทก์ก็ตามแต่ข้อบกพร่องดังกล่าวก็เป็นเพียงข้อบกพร่อง

เล็กน้อยที่ไม่ได้ทำให้จำเลยเสียเปรียบถึงขนาดที่ต้องตัดสิทธิในการฟ้องคดีใหม่ของโจทก์เสียทีเดียว  เช่น โจทก์ฟ้อง

จำเลยในความผิดฐานลักทรัพย์โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยเอาทรัพย์ของโจทก์ไปโดยไม่ได้ระบุว่าเป็นการเอาไปโดย

ทุจริต ถือว่าเป็นฟ้องที่ขาดองค์ประกอบความผิด ศาลย่อมลงโทษจำเลยในความผิดฐานลักทรัพย์จากฟ้องที่ไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายไม่ได้ ศาลต้องพพิากษายกฟ้อง แต่ก็ควรถอืว่าข้อบกพร่องดังกล่าวไม่ถึงกับทำให้การยกฟอ้งของศาลถือ

เป็นการวินิจฉัยในเนื้อหาความผิดศาลควรให้โอกาสโจทก์แก้ไขและฟ้องจำเลยใหม่ในความผิดดังกล่าวได้  ดังนั้น 

ผู้วิจัยเห็นว่าเพ่ือให้การดำเนนิคดอีาญาเป็นไปตามหลักการค้นหาความจริงในคดีเพื่อความเป็นธรรมท้ังฝ่ายโจทก์และ

จำเลยเห็นควรเพิ่มเติมประมวลกฎหมายหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 โดยเพิ่มมาตรา 185/1 บัญญัติ

เพิ่มเติมว่า “กรณีที่ศาลพิพากษายกฟ้องโจทก์เพราะเหตุฟ้องบกพร่อง โจทก์สามารถนำคดีมาฟ้องใหม่ได้ภายในอายุ

ความ” เพ่ือให้การดำเนนิคดอีาญาในศาลเป็นไปตามหลักการดำเนนิคดอีาญาโดยมีเป้าหมายในการคน้หาความจรงิ 
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ปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการทะเบียนราษฎรจากการเข้าถึงข้อมูล ใน

ระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลางของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

Problems protecting personal information in the civil registration from access to 

information in the central database of operators 
 

สร้อยสุนีย ์นามจติ1* และ กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล1 

Soisunee Namjid1* and Kankanya Jaikarnwongsakul1 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล        

ในการทะเบียนราษฎร ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการทะเบียนราษฎร        

โดยทำการศึกษาค้นควา้วจิัยเชงิคุณภาพ 

 ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลในการทะเบียนราษฎรถือเป็นสิ่งที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย       

ในฐานะที่เป็นสิทธิขั ้นพื้นฐานของประชาชน โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับหลักความยินยอมของเจ้าของข้อมูล         

ท้ังในการจัดเก็บขอ้มูล การใช้ การเข้าถึงและการเปิดเผย นอกจากนี้ ความรับผิดชอบของผู้ถือครองข้อมูลส่วนบุคคล

ของผู้อืน่เป็นหลักการท่ีมีความสำคัญท่ีผู้ถือครองข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นต้องรักษาความลับและต้องไม่เปิดเผยข้อมูล

เหล่านั้นให้กับบุคคลภายนอก ดังนั้น การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เสริมความตระหนักรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

การมีเครื่องมือที่ช่วยเสริมการทำงานให้กับบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการสร้างพื้นฐานระบบคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ด ีเพราะระบบการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีดเีป็นท้ังการรักษาความปลอดภัยในเชงิระบบและเชิง

เทคนิครวมถึงการสร้างระบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีดี หน่วยงานจะตอ้งเตรียมคนให้พร้อม มคีวามรู้ ความเข้าใจ 

เพราะระบบท่ีดเีกิดได้จากการมีบุคลากรท่ีพร้อม 
 

คำสำคัญ: ข้อมูลส่วนบุคคลในการทะเบียนราษฎร, ฐานข้อมูลทะเบียนกลาง, สำนักทะเบียนกลาง, เจ้าหน้าที่

ผู้ปฏบัิตงิานทะเบียน 
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Abstract  
 This research article aims to study the laws and regulations related to the protection of personal data       

in the civil registration problems and obstacles affecting the protection of personal data in the civil registration by 

conducting qualitative research studies. 
 The results of the study found that Personal information in the civil registration is protected by law.             

As a fundamental right of the people It places great importance on the principle of consent of data subjects.              

In addition, the responsibility of the holders of the personal data of others is an important principle that the holders 

of the personal data must maintain confidentiality and must not disclose the information. Therefore, creating 

knowledge, understanding, enhancing the awareness of the staff working. Having tools that can enhance the work 

of personnel effectively. This is the foundation of a good personal data protection system. Because a good personal 

data protection system is both a systematic security and technical aspects, including building a good personal data 

protection system The agency must prepare people with knowledge and understanding because a good system 

arises from having personnel who are ready. 
 

Keywords:  Personal information in the civil registration, The central registration database, The central registry 

office, The registrar operator 
 

บทนำ 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ถือเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน    

ตั้งแต่เกิดจนตาย โดยเฉพาะด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นภารกิจที่สำคัญของกรมการปกครอง 

เป็นฐานข้อมูลท่ีมีความสำคัญต่อบุคคล ชุมชน ท้องท่ี ซึ่งกรมการปกครองได้ดำเนนิการและพัฒนาระบบงานทะเบียน

ราษฎร งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และงานทะเบียนอ่ืน รวมท้ังการบริหารจัดการฐานขอ้มูลกลางเพ่ือการใช้

ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาการให้บริการประชาชนจากการจัดทำด้วยระบบเอกสารมาเป็น

แบบระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ระบบดิจิทัล สร้างความสะดวก รวดเร็ว และความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้รับบริการ 

โดยมีสำนักทะเบียนที่ให้บริการงานทะเบียนทั่วประเทศ ประกอบไปด้วย สำนักทะเบียนอำเภอจำนวน 878 แห่ง     

สำนักทะเบียนท้องถิ่นจำนวน 1575 แห่ง ศูนย์บริการอำเภอยิ้ม (54 จังหวัด) จำนวน 67 แห่ง อีกทั้งยังมีส่วนราชการ        

และหน่วยงานจำนวน 242 แห่ง ที ่ขอเชื ่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบ    

คอมพิวเตอร์ของกรมการปกครอง (สำนักบริหารการทะเบียน, 2565) นับเป็นการยกระดับการบริการภายใต้แนวคิด             

“หน้าที่ของฝ่ายปกครองคือ ทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” และจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ทำให้ระบบงานทะเบียนทั้งหมดถูกออกแบบพัฒนาให้สามารถเรียกดู ตรวจสอบ หรือเปิดเผยข้อมูลได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชน บางครั้งอาจสร้างผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล           

เกิดปัญหาการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ หรือเปิดเผย ทำให้เจ้าของข้อมูลได้รับความเสียหาย ความไม่ปลอดภัยในชีวิต 

ร่างกาย สิทธิและเสรีภาพ จึงตอ้งมีการคุม้ครองขอ้มูลดังกล่าว 

 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 ได้กำหนดให้ขอ้มูลทะเบียนประวัตริาษฎรในระบบฐานข้อมูล

ทะเบียนกลางถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งกำหนดให้ถือเป็นความลับ และให้นายทะเบียนเป็นผู ้เก็บรักษาและ             

ใช้เพื่อการปฏิบัติหน้าที่หรือการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษ  ประกอบกับ
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ระเบียบ    สำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ.2561 กำหนดให้

ข้อมูลทะเบียนราษฎรและข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ซึ่งจัดเก็บไวใ้นฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูล

ทะเบียนราษฎร ฐานข้อมูลทะเบียนครอบครัว ฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล และฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัว

ประชาชน เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือผู้มีอำนาจกระทำการ

แทนเจ้าของข้อมูลหรือเปิดเผยได้ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลทะเบียนราษฎรและ

ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรดังกล่าวสามารถดำเนินการได้เท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการโดยไม่

ตอ้งได้รับความยนิยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน แต่การเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการ

นำข้อมูลไปใช้ในทางธุรกิจหรือในเรื่องอื่นใดที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่ราชการหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล 

และในการปฏบัิตงิานทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนกลางนัน้กำหนดให้นายทะเบียน

และเจ้าหนา้ที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตงิานทะเบียนจะต้องลงทะเบียนเพื่อกำหนดรหัสการใช้งานตามระเบียบสำนัก

ทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2538 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ง

กำหนดให้นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนต้องเก็บรักษารหัสของตนไว้เป็นความลับ ห้ามมอบบัตร

ประจำตัวประชาชน และรหัสของตนให้บุคคลอื่นเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลทะเบียนกลางแทนตนเป็นอันขาด โดยเฉพาะ

บุคคลที่ไม่มคีำสั่งหรอืหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัตงิานทะเบียนหรืองานอื่นท่ีตอ้งเข้าถึงฐานข้อมูลทะเบียนกลาง หากมีการ

ปฏบัิต ิโดยมิชอบหรือความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใชร้หัสนัน้เจ้าของรหัสตอ้งรับผิดชอบในทุกกรณี ทั้งนี้        

เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง และเพื่อเป็นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล        

บนฐานข้อมูลทะเบียนกลางจากการเข้าถึง หรือเปิดเผยจากบุคคลที่ไม่มีคำสั่ง หรืออำนาจ หน้าที่ เกี ่ยวกับงาน

ทะเบียน 

 สำนักทะเบียนกลางได้กำหนดระเบียบเกี่ยวกับเก็บรักษาและควบคุมข้อมูลทะเบียนราษฎร และการเข้าถึง

หรือเปิดเผยขอ้มูลทะเบียนราษฎรและข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรไว้แลว้ แต่ยังพบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึง

หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นในระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลางโดยไม่ได้รับความ

ยินยอมจากเจ้าของรายการหรือผู้มีส่วนได้เสียกับเจ้าของรายการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ดำรง

ธรรม รวมถึงตามสื่อต่างๆ ว่าถูกบุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลรายการทะเบียนของตนโดยมิได้รับความยินยอมและนำข้อมูล          

ไปเปิดเผยทำให้ได้รับความเสียหาย ซึ่งสำนักทะเบียนกลางได้ตรวจสอบพบว่า มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนของ

สำนักทะเบียนจำนวนหนึ่ง ได้เข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลทะเบียนของบุคคลอื่นโดยพลการ หรือด้วยวัตถุประสงคอ์ื่นใด   

ที่ไม่ใช่เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามอำนาจหน้าที่  ทั้งในลักษณะเป็นผู้กระทำ ผู้สนับสนุน หรือการใช้ดุลพินิจใน

การเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสร้างความเดือดร้อนทำให้เจ้าของข้อมูลได้รับ          

ความเสียหาย และบางครั้งพบมีบุคคลอื่นที่ไม่มีคำสั่งให้รับผิดชอบงานทะเบียน และไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล

รายการทะเบียน ได้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนและรหัสของเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายเข้าถึง  หรือ

เปิดเผยข้อมูลรายการทะเบียนของบุคคลอื่นโดยมิชอบ หรือกระทำการไปในทางทุจริตเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หรือ            

สิ่งตอบแทนอื่นใด ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และแนวทาง

ปฏิบัติที่กำหนดไว้ (กรมการปกครอง, 2562) และบางครั้งพบปัญหาการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลในการคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร 

เนื่องจากการพิจารณาตีความคำว่าผู้มีส่วนได้เสียกับเจ้าของข้อมูลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมยังขาดหลักเกณฑ์

แนวทางในการอ้างอิง บางกรณีผู้มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น ซึ่งการใช้ดุลพินิจดังกล่าวของเจ้าหน้าที่อาจก่อให้เกิด

ปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ หรือการสร้างภาระให้ประชาชนตามมาภายหลัง (วีระเชษฐ์ จรรยากูล, 
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2563) และนอกเหนอืจากการท่ีเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิตงิานต้องปฏิบัติหนา้ที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องแล้ว 

ยังต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานทะเบียน ซึ่งกำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนซึ่งมีโอกาส

เข้าถึงข้อมูลของบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต ละเว้นการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ รักษามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งจิตสํานึก            

ของผู้ปฏิบัติงานทะเบียน และหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนซึ่งมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลของบุคคลอื่นกลับใช้อำนาจ

หน้าที่หรือสิทธิที่ได้รับอนุญาตกระทำการโดยมิชอบ หรือกระทำการด้วยวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เพื่อการปฏิบัติหน้าท่ี

ราชการ การกระทำดังกล่าวนอกจากจะมีความผิดตามกฎหมายทั้งทางอาญา ทางแพ่งแล้ว ยังมีความผิดทางวินัย            

อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี 

นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการอีกด้วย และหากการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติหน้าที่      

ตามกฎหมาย ระเบียบที่กำหนดไว้ หรือจงใจไม่ปฏิบัติจนเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง การกระทำของ    

ผู้น้ันถือเป็นการกระทำผิดวนิัยอย่างรา้ยแรงมโีทษถึงไล่ออกจากราชการ  

 จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาตามที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ข้อมูลทะเบียนราษฎร         

ซึ่งจัดเก็บไวใ้นระบบฐานขอ้มูลทะเบียนกลางเป็นข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายกำหนดให้ถอืเป็นความลับ การเข้าถึงหรือ

เปิดเผย หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการละเมิดหรือกระทบสิทธิของเจ้าของข้อมูล และหากกระทำนั้นนอกเหนือ    

จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามอำนาจหน้าที่ของตนย่อมมีความผิดทั้งทางอาญา ทางแพ่ง และทางวินัย และ       

การละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที ่กำหนดถือเป็นการสนับสนุนให้เกิดความเสี ่ยงต่อการกระทำทุจริต                  

ทางทะเบียนด้วย ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษากฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล     

ในการทะเบียนราษฎร ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเสนอเป็นแนวทาง          

หรือมาตรการเสริมสร้างความปลอดภัย เสริมสร้างประสิทธิภาพ และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏบัิตหินา้ท่ีของเจ้าหน้าท่ี

ผู้ปฏบัิตงิานทะเบียนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.  เพื่อศกึษากฎหมาย ระเบียบ หนังสอืสั่งการ แนวทางปฏบัิตใินการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลในการทะเบียนราษฎร  

 2. เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลในการทะเบียนราษฎร  

 3. เพื่อเป็นขอ้เสนอแนะ หรือแนวทาง หรือมาตรการเสริมสร้างความปลอดภัย เสริมสร้างประสิทธิภาพ และ

สร้างความตระหนักรูใ้นการปฏบัิตหินา้ที่ของเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิตงิาน 
 

วิธีการศึกษา  
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษากฎหมาย ระเบียบ ที ่เกี ่ยวข้องในการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล                 

ในการทะเบียนราษฎร ได้แก่ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบสำนัก

ทะเบียนกลางว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ.2561, ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง     

ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2538 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการ 

แนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง ปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการทะเบียนราษฎร 

โดยทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การศึกษากฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติและ

มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ผ่านทางข้อมูล

เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ ตัวบทกฎหมาย หนังสือ บทความ วารสาร เอกสารทางวิชาการ แล้วนำมา
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วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อเสนอเป็นแนวทาง หรือมาตรการเสริมสร้างความปลอดภัย เสริมสร้างประสิทธิภาพ         

และสร้างความตระหนักรูใ้นการปฏบัิตหินา้ที่ของเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิตงิานต่อไป 
 

ผลการศึกษา 

งานทะเบียนราษฎรถือเป็นงานสำคัญที ่ส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและเป็นพื้นฐานของ           

การพัฒนาประเทศในภาพรวมทุกๆ ด้าน เป็นฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อบุคคล ชุมชน ท้องที่ และเกี่ยวข้องกับ    

ความมั่นคงของประเทศ งานทะเบียนราษฎร มวีัตถุประสงค์ที่สำคัญ 2 ประการ ได้แก่ ประการท่ีหน่ึง เพื่อเป็นเอกสาร

ทางกฎหมาย เอกสารการทะเบียนเป็นหลักฐานทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์ในการรักษาสิทธิและหน้าที่ของราษฎร    

ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป ประการที่สอง เพื่อเป็นข้อมูลทางสถิติ เอกสารการทะเบียนเป็นการบันทึกข้อมูลทาง    

สถิติต่างๆ เพื่อนำมาประมวลวิเคราะห์วิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น          

ด้านการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของชาติ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ด้านการสาธารณสุข และ            

ด้านสิทธิของประชาชน เป็นต้น ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะเก็บเท่าที่จำเป็นและอยู่ภายใต้กรอบของ

กฎหมาย และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการบริการประชาชนด้านการทะเบียน ซึ่งอาจเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลโดยตรง เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อปรับปรุงข้อมูล       

ส่วนบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และ/หรือปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลได้ดำเนินการตามบทบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข

เพิ่มเตมิ โดยใชเ้ลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็นดัชนใีนการจัดเก็บขอ้มูลเพื่อให้บริการประชาชน ณ สำนักทะเบียน

อำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น สำนักทะเบียนไทยในต่างประเทศ และหน่วยบริการประชาชนอื่นที่ต้องมีงานบริการ

ประชาชน เช่น หน่วยบริการเคลื่อนที่ หน่วยบริการ “อำเภอ...ยิ้ม” และหน่วยบริการอื่นๆ นอกจากการให้บริการ

ประชาชนโดยตรงแล้ว สำนักทะเบียนกลางยังอนุญาตให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้

ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปบริการประชาชนหรือ ไปเพื่อการปฏิบัติงาน       

ตามหนา้ท่ีอีกด้วย โดยภายใตบ้ทบัญญัตแิห่งพระราชบัญญัตกิารทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิทุกฉบับ 

 1. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการทะเบียนราษฎร 

  พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 ได้กำหนดให้ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรเป็นข้อมูล        

ส่วนบุคคลซึ่งกฎหมายกำหนดให้ถือเป็นความลับ และให้ใช้เพื่อการปฏิบัติหน้าที่หรือการอื่นใดตามที่กฎหมาย     

กำหนดเท่านั้น และได้กำหนดนิยามตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติ ดังนี้ 

 “การทะเบียนราษฎร” หมายความว่า งานทะเบียนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูล

ทะเบียนประวัตริาษฎร 

     “ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร” หมายความว่า ข้อมูลตัวบุคคลเกี่ยวกับชื่อ ชื่อสกุล เพศ วัน เดือน ปีเกิด 

และตาย สัญชาติ ศาสนา ภูมิลำเนา สถานะการสมรส วุฒิการศึกษา ชื ่อบิดามารดา หรือผู ้รับบุตรบุญธรรม              

ชื่อคูส่มรส และชื่อบุตร และข้อมูลอื่นท่ีจำเป็นเพื่อการดำเนินงานทะเบียนต่าง ๆ ในพระราชบัญญัติน้ี 

 การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลรายการทะเบียนราษฎร ตามมาตรา 6 และการขอคัดข้อมูลรายการ

ทะเบียนประวัติราษฎรตามมาตรา 14 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไข

เพิ่มเตมิ อันได้แก่ การขอคัดสำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย โดยผู้ท่ีสามารถขอคัดข้อมูลดังกล่าว

จะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูลนั้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ส่วนการขอคัดข้อมูลรายการทะเบียนประวัติราษฎร 

เช่น ทะเบียนการย้ายที่อยู่ การเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล ทะเบียนครอบครัว  ภาพถ่ายใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือ     

จากทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น โดยผู้ที่สามารถขอคัดข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง 
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อาทิ จ้าของรายการบุคคลท่ีได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของรายการ ผู้ปกครอง หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ของเจ้าของ

รายการตามคำสั่งศาล เป็นต้น  

 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 

15 วรรคสอง และวรรคสาม ยังกำหนดให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลางอาจอนุญาตให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

เชื ่อมโยงคอมพิวเตอร์เพื ่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรได้ ดังนั ้น เพื ่อให้ส่วนราชการและ         

หน่วยงานของรัฐเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพ                    

จึงได้ออกระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. 2561         

เพื่อกำหนดการคุ้มครองและจัดการขอ้มูลทะเบียนประวัตริาษฎรขึน้       

 ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. 2561           

ได้กำหนดคำนิยามท่ีเกี่ยวกับขอ้มูลทะเบียนไวต้ามระเบียบฯ ข้อ 3 ดังนี้ 

 "ข้อมูลทะเบียนราษฎร" หมายความว่า ข้อมูลของบุคคลที่แสดงออกในรูปของเอกสาร ภาพ หรือ       

ข้อมูลดิจิทัล โดยมีรายการตามที่ปรากฏในทะเบียนบ้าน เช่น ชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน 

สัญชาติ สถานะเจ้าบ้าน ชื่อบิดา ชื่อมารดา ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน เป็นต้น ทะเบียนการเกิด ทะเบียนการตาย รวมถึง

ทะเบียนประวัตขิองคนซึ่งไม่มสีัญชาติไทย" 

 "ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร" หมายความว่า ข้อมูลของบุคคลที่แสดงออกในรูปของเอกสารภาพ        

หรือข้อมูลดิจิทัลโดยมีรายการตามที่ปรากฏในข้อมูลทะเบียนราษฎรและข้อมูลอื ่นที่บ่งบอกถึงสถานภาพและ            

ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของทะเบียนประวัติ เช่น ภาพใบหน้า ลายพิมพ์นิ้วมือ สถานภาพการสมรส ชื่อคู่สมรส ชื่อบุตร       

ชื่อบุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม ศาสนา วุฒิการศึกษา อาชีพภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน ผลการตรวจ          

สารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอ เป็นต้น 

 "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ทำให้ระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม ซึ่งเป็นขอ้มูลท่ีสามารถแยกแยะตัวเจ้าของข้อมูลออกจากบุคคลอื่น สามารถติดตามพฤติกรรม

ของเจ้าของข้อมูล หรือสามารถเชื่อมโยงกับชุดข้อมูลอื่นแล้ว ทำให้สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้ ทั้งนี้ ให้รวมถึง

ข้อมูลทะเบียนราษฎรและข้อมูลทะเบียนประวัตริาษฎรด้วย 

 "เจ้าของข้อมูล" หมายความว่า บุคคลที่เป็นเจ้าของขอ้มูลท่ีสามารถระบุตัวตนไปถึงได้ 

 "ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล"  หมายความว่า สำนักทะเบียนกลาง รวมถึงสำนักทะเบียนจังหวัด           

สำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น และส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ    

ซึ่งเป็นผู้จัดทำ เก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล รวมถึงการใช้ข้อมูลทะเบียนราษฎรหรือข้อมูลทะเบียน

ประวัตริาษฎรจากผู้ควบคุมข้อมูล และนำข้อมูลน้ันไปใชป้ระโยชน์ 

 "ฐานข้อมูลทะเบียนกลาง" หมายความว่า ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ฐานข้อมูลทะเบียนครอบครัว 

ฐานขอ้มูลทะเบียนช่ือบุคคล และฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน 

 ข้อมูลทะเบียนราษฎร และข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยหลักต้องปกปิด จะเปิดเผย

ได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนเจ้าของข้อมูล หรือเปิดเผยได้ตามที่

กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น แต่การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลหรือผู้มีอำนาจ

กระทำการแทนมไิด้ ส่วนการยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลจะทำเป็นหนังสือ หรือเป็นขอ้ความอยู่ในคำร้องหรือคำขอ หรือ

แสดงออกในลักษณะอื่นก็ได้ ตามระเบียบฯ ข้อ 4 
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 การใช ้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการ

ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. 2561 ดังกล่าว บุคคลที่มีสิทธิขอให้เปิดเผยข้อมูลทะเบียนราษฎร ตามระเบียบฯ ข้อ 5   

โดยการขอคัด หรือคัดและรับรองสำเนา ได้แก่ เจ้าของข้อมูลหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของข้อมูล และบุคคลอื่นใด        

ที่กล่าวอ้างให้เชื่อได้ว่ามีส่วนได้เสียกับเจ้าของข้อมูลทั้งโดยตรงและโดยอ้อม หรือกรณีการขอคัด หรือคัดและรับรอง

สำเนาข้อมูลทะเบียนประวัตริาษฎร ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ได้แก่ เจ้าของขอ้มูลหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของข้อมูล 

ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ทายาทของเจ้าของข้อมูล และบุคคลอื่นใดที่กล่าวอ้างให้เชื่อได้ว่ามีส่วนได้เสีย  

กับเจ้าของขอ้มูลท้ังโดยตรงและโดยอ้อม นอกจากตามระเบียบฯ  ข้อ 5 และ 6 แล้ว การเปิดเผยขอ้มูลทะเบียนราษฎร

หรือข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร สามารถดำเนินการได้เท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการโดยไม่ต้อง

ได้รับความยนิยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน ตามระเบียบฯ ข้อ 7 ดังนี ้

  1) เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียน เจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย      

การทะเบียนราษฎร กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน กฎหมายว่าด้วยชื ่อบุคคล  กฎหมายว่าด้วยการ            

จดทะเบียนครอบครัว กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และกฎหมายอ่ืน 

  2) เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกี่ยวกับการให้บริการภาครัฐ การรักษาความสงบ

เรียบร้อย ความมั่นคงของชาต ิการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม 

  3) เพื่อการศึกษา วจิัย หรือเพื่อประโยชน์แก่การสถิติ 

  หากการเปิดเผยขอ้มูลทะเบียนราษฎรหรือข้อมูลทะเบียนประวัตริาษฎรดังกล่าว ถ้าผู้ควบคุมข้อมูล

หรือนายทะเบียนผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรเห็นว่า  ควรขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล          

ให้แจ้งผู้ขอข้อมูลดำเนินการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนจึงจะเปิดเผยได้ แต่การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว    

ต้องไม่เป็นการนำข้อมูลไปใช้ในทางธุรกิจหรือในเรื่องอื่นใดที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่ราชการหรือก่อให้เกิดความเสียหาย      

แก่เจา้ของข้อมูล  

 สิทธิของเจ้าของข้อมูล เจ้าของขอ้มูลสามารถรอ้งขอให้ดำเนินการตามสทิธิของเจ้าของขอ้มูล ดังนี้   

      1) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือชี้แจงถึงการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูล

ไม่ได้ให้ความยินยอม ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามคำสั่งศาล หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล    

อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสทิธิและเสรีภาพ 

  2) สิทธิในการขอตรวจสอบการเข้าถึง หรือการเข้าใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลสามารถ        

ขอตรวจสอบการเข้าถึง หรือการเข้าใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบการเข้าถึงหรือเข้าใช้

ข้อมลูส่วนบุคคล ระบรุายละเอยีดส่วนบุคคล และความเสียหายท่ีเกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกดิขึ้น นับย้อนหลังไปไม่เกิน 

3 ป ีพร้อมหลักฐานการลงบันทึกประจำวัน  

     3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงเป็นปัจจุบัน ครบถ้วนสมบูรณ์ 

และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด   

     4) สิทธิในการลบ ทำลาย หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวเจ้าของขอ้มูลได้  

     5) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม กรณีเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไว้ แต่ไม่รวมถึง         

การดำเนนิการอ่ืนใดท่ีได้กระทำก่อนท่ีจะมีการใชส้ิทธิเพกิถอนความยินยอม   

     ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลทะเบียนกลาง เป็นข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลมีอยู่แล้วส่วนหนึ่ง             

ท่ีปรากฏตามเอกสารของประชาชน เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนสมรส สูตบัิตร เป็นต้น 

ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลถืออยู่จะตรงกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลทะเบียนกลาง หากจะมี

การแก้ไขข้อมูล เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล แจ้งการย้ายที่อยู่ หรือกรณีอื่นใด ข้อมูลที่มีการแก้ไขจะถูกแก้ไข      
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ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์แบบทันทีทันใด ประกอบกับข้อมูลส่วนบุคคลได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหลายหน่วยงาน           

เพื่อการบริการประชาชน ทำให้เกิดการตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่ง ข้อมูลจึงมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ  

 การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้     

การเปลี ่ยนแปลง การแก้ไข รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยการ           

กำหนดมาตรการเชิงเทคนิคและเชิงบริหารจัดการ วิธีปฏิบัติ และสิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่

กฎหมายกำหนดและ/หรือสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมีการกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองข้อมูล        

ส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนด ดังนี ้(ประกาศสำนักบริหารการทะเบียน, 2565) 

  1) เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การกำหนดชั้นความลับ วิธีการเข้าถึงข้อมูล และ     

การจำกัด การเข้าถึงข้อมูล เป็นต้น โดยในการปฏิบัติงานทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล    

ทะเบียนกลางให้นายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน จะต้องลงทะเบียน    

เพื่อกำหนดรหัสการใช้งานตามวิธีการที่สำนักทะเบียนกลางกำหนด และจะต้องเก็บรักษารหัสของตนให้เป็นความลับ 

หากมีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใช้รหัสนั้น เจ้าของรหัสต้องรับผิดชอบ   

ทุกกรณ ี

  2) กระบวนการรองรับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทางกายภาพ จัดให้มีสถานท่ีท่ีเหมาะสม และ

ปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารต่าง ๆ และกำหนดกระบวนการลบ หรือทำลายข้อมูลและอุปกรณ์           

เมื่อหมดความจำเป็นหรือได้รับการร้องขอจากเจ้าของข้อมูล  

  3) กระบวนการรองรับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้วยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

  4) กำหนดแผนการรับมอืและแก้ไข กรณีการร่ัวไหล หรือการละเมดิข้อมูลส่วนบุคคล  

  5) มีมาตรการเชิงเทคนิคและเชิงบริหารจัดการ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการดำเนินงาน      

ท่ีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล 

 2. จรรยาบรรณข้าราชการและผู้ปฏิบัตงิานทะเบียน 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยที่ได้มีการ

บัญญัติเร่ืองคุณธรรมและจรยิธรรมไว้ในฐานะท่ีเป็นเร่ืองสำคัญ โดยมาตรา 77 กำหนดให้ “รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนา

การเมืองจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและพนักงานหรือ

ลูกจ้างอื่นของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่”           

โดยกำหนดค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ ได้แก่ การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง, ความซื่อสัตย์สุจริต        

และความรับผิดชอบ, การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้, การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ

อย่างไม่เป็นธรรม และการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว รวมทั้ง

เป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนให้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่        

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเพื่อเป็นการปลุกจิตสํานึกข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทะเบียนให้มีจิตสํานึกที่ถูกต้อง           

มีทัศนคติและค่านิยมในคุณค่าใหม่ของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานของรัฐ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รักษามาตรฐานแห่งความดี ธํารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติคุณ ความเลื่อมใสศรัทธา ได้ผลสัมฤทธิ์ของงานได้รับการยกย่อง 

และยอมรับจากบุคคลทั่วไป จึงได้กำหนดจรรยาบรรณข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทะเบียน พ.ศ. 2545 ขึ้น เพื่อให้

ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยแยกตามอำนาจหน้าที่ประกอบด้วย จรรณยาบรรณ

ผู้ปฏิบัติงานทะเบียน จรรยาบรรณผู้บริหารงานทะเบียน และจรรยาบรรณนายตรวจการทะเบียน หากแต่ไม่ปรากฏ

แนวทางการลงโทษ กรณหีากมกีารฝ่าฝืนมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานทะเบียน

ดังกล่าว (ประกาศกระทรวงมหาดไทย, 2545) 
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 3. บทกำหนดโทษ 

      พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 มาตรา 17 กำหนดให้ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรต้องถือ  

เป็นความลับ และให้นายทะเบียนเป็นผู้เก็บรักษาและใช้เพื่อการปฏิบัติตามที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้เท่านั้น       

ห้ามมิให้ผู ้ใดเปิดเผยข้อความหรือตัวเลขนั้นแก่บุคคลใด ๆ ซึ่งไม่มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ หรือ           

แก่สาธารณชน เว้นแต่ผู้มีส่วนได้เสียขอทราบเกี่ยวกับสถานภาพทางครอบครัวของผู้ที่ตนจะมีนิติสัมพันธ์ด้วย หรือ  

เมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่การสถิติ หรือเพื่อประโยชน์แก่การรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือการดำเนินคดี    

และการพิจารณาคดีหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และไม่ว่าในกรณีใดจะนำข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรไปใช้     

เป็นหลักฐานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลมิได้ ประกอบกับระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วย     

การคุ้มครองและจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. 2561 กำหนดให้ข้อมูลทะเบียนราษฎรและข้อมูลทะเบียน

ประวัตริาษฎร ซึ่งจัดเก็บในฐานข้อมูลทะเบียนกลางเป็นความลับ การฝ่าฝืนโดยการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้อื่น

ซึ่งไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นข้างต้นมีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

หรือท้ังจำทัง้ปรับตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัตกิารทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม นอกจากนี้ 

การไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล         

และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ยังเป็นความผิดทางวินัยตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 

2551 และหากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่กำหนดไว้ หรือจงใจไม่ปฏิบัติจนเป็นเหตุให้ เสียหายแก่ราชการ             

อย่างรา้ยแรง การกระทำของผู้น้ันถือเป็นการกระทำผิดวนิัยอย่างรา้ยแรงมโีทษถึงไล่ออกจากราชการ  

 4. การเข้าถึงและการกำหนดสิทธิผู้ปฏิบัตงิานทะเบียนราษฎร 

 สำนักทะเบียนกลางได้กำหนดขั้นตอนการเข้าถึงและกำหนดสิทธิผู้ปฏบัิตงิานทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2538 รวมฉบับท่ีแก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 เพื่อให้การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏบัิตงิานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้  (สำนักทะเบียนกลาง, 2563) 

  1) การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติงานทะเบียนด้วยระบบคอมพวิเตอร์ให้ใชแ้บบ บท.1 ท่ีกำหนดไว้แนบท้าย

ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2563  

  2) ให้สำนักทะเบียนบันทึกข้อมูลผู ้ประสงค์จะปฏิบัติงานทะเบียนด้วยระบบแบบลงทะเบียน

ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์แบบลงทะเบียนเสนอนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น       

หรือนายทะเบียนจังหวัด เพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณ ี 

  3) เมื่อนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น หรือนายทะเบียนจังหวัด แลว้แต่กรณลีงนามอนุมัติ

แล้วให้สำนักทะเบียนส่งข้อมูลผู้ขอลงทะเบียน พร้อมจัดเก็บเอกสารการจับภาพ (scan) แบบลงทะเบียนและคำสั่งแต่งตั้ง 

หรือคำสั่งมอบหมายงาน ซี่งระบุหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนให้สำนักทะเบียนกลางด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์  

  4) เมื่อสำนักทะเบียนกลางโดยศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด ดำเนินการกำหนดสิทธิ         

การใช้งาน และจัดเก็บข้อมูลผู้ปฏิบัติงานทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ให้ผู้ได้รับสิทธิการใช้งานเก็บรักษารหัสผ่าน   

ของตนไว้เป็นความลับ และเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเป็นประจำเพ่ือป้องกันบุคคลอื่นนำไปใช้ 

  5) เมื่อนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานพ้นจากหน้าที่รับผิดชอบให้นายทะเบียนยกเลิกสิทธิ       

การใช้งาน โดยจะยกเลิกสิทธิผ่านระบบแบบลงทะเบียนผู้ปฏิบัติงานทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือแจ้งศูนย์บริหาร  

การทะเบียนภาคสาขาจังหวัดเพื่อดำเนนิการ 
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  6) สำหรับผู้ปฏิบัติงานทะเบียนใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อจากเดิมที่เคยจัดเก็บข้อมลูไว้   

ให้สำนักทะเบียนดำเนนิการเช่นเดียวกับการลงทะเบียนผู้ปฏบัิตงิานทะเบียนใหม่ 

  7) ข้อมูลการทะเบียนเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย การให้สิทธิบุคคลใด

ปฏิบัติงานทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์แล้วภายหลังพบว่าบุคคลนั้นกระทำการเข้าถึงข้อมูลบุคคลหนึ่งบุคคลใด    

โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของขอ้มูล สำนักทะเบียนกลางจะตัดสิทธิการเข้าใช้งานของบุคคลดังกล่าว 

  8) นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรทุกคนต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนไว้      

เป็นความลับ หากมีการปฏิบัติโดยมิชอบหรือความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น อันเนื่องจากการใช้รหัสผ่านเจ้าของรหัสผ่านนั้น    

ตอ้งรับผิดชอบในทุกกรณ ีในกรณีท่ีลมืรหัสผ่านให้เจ้าของรหัสแจ้งศูนย์บริหารการทะเบียนภาคทราบ เมื่อได้รับการกำหนด

รหัสผ่านใหม่แล้วให้เจ้าของรหัสผ่านน้ันเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านดว้ยตนเองอีกคร้ังหนึ่ง จึงจะใชร้หัสผ่านน้ันปฏิบัติงานได้ 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านให้เจ้าของรหัสผ่านเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง 

  9) ก่อนการเริ่มปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนจัดพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน

ของวันที่ผ่านมาเสนอให้นายทะเบียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องก่อนทุกครั้ง          

เมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้อง ให้ผู้ตรวจสอบลงชื่อพร้อมทั้งวันเดือนปี รับรองการตรวจสอบในรายงานดังกล่าว

แลว้ให้เก็บรวบรวมไว้สำหรับใชต้รวจสอบและเป็นหลักฐานอา้งอิงต่อไป 

 5. ปัญหา และอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการทะเบียนราษฎร 

 สำนักทะเบียนกลางได้กำหนดระเบียบเกี่ยวกับเก็บรักษาและควบคุมข้อมูลทะเบียนราษฎรและการเข้าถึง   

หรือเปิดเผยข้อมูลทะเบียนราษฎรและข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรไว้แล้ว แต่ยังปรากฏปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับ     

การเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นในระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลางโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก  

เจ้าของรายการหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับเจ้าของรายการ กระทำการเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลรายการทะเบียนของ

บุคคลอื่นโดยมิชอบ หรือกระทำการไปในทางทุจริตเพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนอื่นใด การกระทำดังกล่าว      

ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติที ่กำหนดไว้ จากการศึกษาพบว่า      

ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล           

ในการทะเบียนราษฎรจำแนกเป็นประเด็น ดังนี้ 

 ประเด็นแรก ปัญหาข้อจำกัดด้านอัตรากำลังโดยกรอบอัตรากำลังไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่หลากหลาย

และไม่ตรงตามกรอบอัตรากำลังที่โครงสร้างกำหนดไว้ โดยเฉพาะสำนักทะเบียนอำเภอที่มีข้อจำกัดด้านอัตรากำลัง

ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียน ปลัดอำเภอหนึ่งคนจะมีคำสั่งให้รับผิดชอบงานทะเบียนทั้งหมดอันประกอบไปด้วย   

งานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนทั่วไป ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานทะเบียนทั้งหมด  

ด้วยตัวเอง จึงได้มีคำสั่งมอบหมายให้ลูกจ้างชั่วคราวและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ      

งานทะเบียนโดยให้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลทะเบียนกลางภายใตส้ิทธิของเจ้าหนา้ท่ีผู้ปฏบัิตงิานทะเบียนได้ส่งผลทำให้การ

ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด เกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เกิดการทุจริตทางการทะเบียนขึ้นได้      

หากไม่มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  (กรมการปกครอง, 2557) ตลอดทั ้ง            

สำนักทะเบียนอำเภอมีการโยกย้าย สับเปลี่ยนงาน และเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนอยู่บ่อยครั้ง      

ทำให้การปฏบัิตงิานขาดความต่อเนื่อง ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมายดา้นงานทะเบียน และทักษะในการ

แก้ไขปัญหา รวมถึงการมอบหมายให้เจ้าหนา้ท่ีท่ีไม่เคยปฏบัิตงิานทะเบียนมาก่อน เช่น ปลัดอำเภอบรรจุใหม่ ซึ่งไม่มีพี่เลี้ยง

ในการให้คำแนะนำที่ถูกต้อง หรือปลัดอำเภอเปลี่ยนสายงานที่ไม่เคยมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านทะเบียนมาก่อน 

ขาดความรู้ในระเบียบกฎหมายด้านการทะเบียน หรือบางครั้งเป็นปลัดอำเภอที่รอการเกษียณอายุ จึงทำให้ขาดการพัฒนา

องค์ความรู้ในด้านงานทะเบียนอย่างต่อเนื่อง บางครั้งทำให้ไม่เข้าใจในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากปฏิบัติงานไม่ เป็นไป



47 
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ตามระเบียบ กฎหมาย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะปฏิบัติไม่ถูกต้องโดยยึดตามที่เคยปฏิบัติกันมา ประกอบกับไม่ได้รับ

การอบรมชี้แจงแนวทางปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ผู้ปฏิบัติงานจริงไม่ได้รับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม  

มไิด้เป็นผู้ปฏบัิตงิาน  

 ประเด็นที่สอง สืบเนื่องจากปัญหาข้อจำกัดด้านอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียน ส่งผลทำให้

เกิดปัญหาการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดขึ้น ซึ่งระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2538 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5/3 วรรคหนึ่ง กำหนดเอาไว้ว่า… “นายทะเบียนและ

เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิตงิานทะเบียนราษฎรทุกคนต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนไว้เป็นความลับ หากมีการปฏิบัติโดยมิชอบ

หรือความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใช้รหัสผ่าน เจ้าของรหัสผ่านนั ้นต้องรับผิดชอบในทุกกรณี…”           

กรณี จึงเรียกได้ว่าระเบียบสำนักทะเบียนกลางดังกล่าวกำหนดเป็นหลักกฎหมายปิดปาก (Estoppel) เอาไว้แล้วว่า     

ถ้ามีการปฏิบัติโดยมิชอบหรือความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใช้รหัสผ่าน เจ้าของรหัสผ่านนั้นต้องรับผิดชอบ       

ในทุกกรณี เพราะกฎหมายให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการทำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบทะเบียนฯ และเป็นภัยต่อ      

ความมั่นคงของประเทศชาติ ซึ่งกรณดีังกล่าวได้มีการลงโทษทางวินัยมาแล้ว 

 ยกตัวอย่าง กรณีอันเป็นการไม่ปฏบัิตติามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ เหตุจากการท่ีเจ้าพนักงานปกครอง

ชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมเคาน์เตอร์

บริการประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรหัสผ่าน (Password) เข้าทำงานของตนเอง

ให้แก่พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ไวใ้ชใ้นการปฏบัิตงิาน แล้วลูกจ้างชั่วคราวได้นำรหัสผ่านของเจ้าพนักงานปกครอง

ชำนาญการผู้นี ้ไปใชแ้ก้ไขรายการวัน เดอืน ปีเกิดของบุคคลท่ีไม่มสีถานะทางทะเบียน จำนวน 9 ราย โดยมิชอบจนเป็นเหตุ

ให้บุคคลผู้แอบอ้างนำรายการข้อมูลของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ไปติดต่อขอทำบัตรประจำตัว อันเป็นการ        

ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของสำนักทะเบียนกลางที่กำหนดให้ต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ           

แต่จากการสอบสวนไม่ปรากฏพยานหลักฐานยืนยันได้ว่า เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการผู้นี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ    

การกระทำการทุจริตดังกล่าว แต่กรณีดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบ

ของทางราชการ ลงโทษตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ 4 เป็นเวลา 1 เดือน (สำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2562: 3) 
 กรณี การเป็นความผิดวินัยร้ายแรงถูกลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการ เหตุจากปลัดอำเภอได้ปฏิบัติ

หน้าที่ราชการโดยฝ่าฝืนต่อระเบียบ กฎหมาย จนเป็นเหตุให้บุคคลไม่ทราบชื่อและสัญชาติกระทำการทุจริตสวม

รายการบุคคลสัญชาตไิทย และจัดทำบัตรประจําตัวประชาชนแสดงตนเป็นคนไทย จนท้ายท่ีสุดมคีำสั่งลงโทษทางวินัย

ไล่ออกจากราชการ ซึ่งปลัดอำเภอผู้นั้นได้อุทธรณ์คำสั่งและขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งไล่ออกจากราชการ              

โดยศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีคําวินิจฉัยตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  ฟ. 17/2560    

สรุปได้ว่า การที่เจ้าหน้าที่อาศัยโอกาสที่ตนมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือปฏิบัติหน้าที่โดยฝ่าฝืน

ต่อกฎหมายและระเบียบที่กำหนดเพื่อให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ซึ่งประโยชน์ที่มิควรได้ ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่       

ข้อโต้แย้งที่ว่ามีผู้ลักลอบใช้รหัสคอมพิวเตอร์ของตน โดยยอมรับว่าได้เคยบอกรหัสของตนเองให้ผู้อื ่นใช้งานนั้น          

จึงย่อมต้องรับผิดชอบในกรณีมีการนํารหัสไปใช้โดยไม่ชอบ กรณีจึงไม่มีน้ำหนักรับฟังได้ (สำนักวิจัยและวิชาการ 

สำนักงานศาลปกครอง, 2563: 9-14)  

 ประเด็นที่สาม ปัญหาการใช้ดุลพินิจในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูล        

ของเจ้าหน้าที ่ผ ู ้ปฏิบัติงานทะเบียน ในการคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎรตามมาตรา 6 และ               

การคัดข้อมูลรายการทะเบียนประวัติราษฎรตามมาตรา 14 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร       

พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ 5 และ 6 ของระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการ
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ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. 2561 ซึ่งการขอคัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร ได้แก่ การขอคัดสำเนาทะเบียนบ้าน 

ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย โดยผู ้ที ่สามารถขอคัดข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นผู ้มีส่วนได้เสียกับข้อมูลนั้น               

ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ส่วนการขอคัดขอ้มูลรายการทะเบียนประวัตริาษฎร เช่น ทะเบียนการย้ายท่ีอยู่ การเปลี่ยน

ชื่อตัวหรือชื่อสกุล ทะเบียนครอบครัว โดยผู้ที่สามารถขอคัดข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง อาทิ 

เจ้าของรายการบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของรายการ ผู้ปกครอง หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ของเจ้าของ

รายการตามคำสั่งศาล เป็นต้น โดยการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนในการเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูล      

ส่วนบุคคล หรือการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลตามความประสงค์ของผู้ร้อง มักจะเจอปัญหาในการพิจารณาตีความ     

คำว่าผู้มีส่วนได้เสียกับเจ้าของข้อมูลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เนื่องจากขาดหลักเกณฑ์แนวทางในการอ้างอิง ทำให้การใช้

ดุลพินิจในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่แต่ละคน แต่ละพื้นที่ แตกต่างกันไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บางกรณีผู้มีส่วนได้เสีย

หรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลต้องยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีการเปิดเผยขอ้มูล

ข่าวสารนัน้ ซึ่งอาจเกิดปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการเลอืกปฏบัิต ิหรือการสร้างภาระใหป้ระชาชนตามมาภายหลังได้ 

 ประเด็นที่สี่ ปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นในฐานข้อมูลทะเบียนกลางของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานทะเบียน โดยกระทำการเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งเป็นข้อมูล        

ส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของรายการ หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือ

กระทำไปในทางทุจริตอื่นใด ส่งผลทำให้เจ้าของข้อมูลได้รับความเสียหายจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ สำนักทะเบียน

กลาง กรมการปกครอง ได้มีหนังสือเน้นย้ำ กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อยู่อย่างต่อเนื่อง ปัญหาส่วนหนึ่งเกิด

จากการท่ีผู้ปฏบัิตงิานทะเบียนขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ืองระเบียบ กฎหมาย ด้านงานทะเบียน ขาดความตระหนัก

รู้ถึงจรรยาบรรณวิชาชีพในฐานะผู้ปฏิบัติงานทะเบียนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางคุณธรรม           

และจรยิธรรมของจรรยาบรรณผู้ปฏบัิตงิานทะเบียน 
 

สรุป 
 จากการศึกษาวิจัยพบว่า ข้อมูลทะเบียนราษฎร และข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ตามพระราชบัญญัติ        

การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการขอ้มูลทะเบียนประวัติ

ราษฎร พ.ศ. 2561 ที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลทะเบียนกลางเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดให้ถือเป็นความลับ 

และเป็นสิ่งที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะที่เป็นสิทธิขั ้นพื้นฐานของประชาชน โดยมุ่งคุ ้มครองข้อมูล       

ส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะเจาะจง และให้สิทธิเจ้าของข้อมูลในการเข้าถึง เข้าใช้ ตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบ 

ทำลาย หรอืสทิธิในการเพกิถอนความยินยอม กรณเีจ้าของข้อมูลได้ให้ความยนิยอมไว้ด้วย เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคล

ถือเป็นข้อมูลประเภทหนึ่งที่สามารถใช้เชื่อม หรือการยืนยันไปสู่บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นได้ และหากข้อมูลนั้น  

เป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเมื่อมีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวออกไปแล้ว ย่อมก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลโดยตรง ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลทะเบียนราษฎร และข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร        

จึงเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและ       

อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์ต่อการบริการประชาชนด้านการทะเบียน และ     

การเข้าถึงหรือเปิดเผย หรือการคัดและรับรองสำเนาข้อมูลรายการทะเบียนราษฎรกำหนดให้กระทำได้ต่อเมื่อ          

ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนเจ้าของข้อมูล หรือผู้มีส่วนได้เสียกับเจ้าของ

ข้อมูลไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเปิดเผยได้เท่าที่กฎหมายยกเว้นไว้ จะเห็นได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลในการทะเบยีน

ราษฎรดังกล่าว กฎหมายให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับหลักความยินยอมของเจ้าของขอ้มูลท้ังในการจัดเก็บขอ้มูล การใช้       

การเข้าถึงและการเปิดเผยข้อมูล แตจ่ากการศกึษายังพบปัญหาในการใชดุ้ลพินจิพจิารณาตคีวามคำว่าผู้มีส่วนได้เสีย
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กับเจ้าของข้อมูลไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อมในการคัดและรับรองสำเนาข้อมูลรายการทะเบียน ของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากกฎหมายไม่ได้กำหนดคำนิยามคำว่าผู้มีส่วนได้เสียที่ชัดเจนไว้ ทำให้การใช้ดุลพินิจพิจารณา

ตีความของเจ้าหน้าที ่แต่ละคน แต่ละพื้นที่ แตกต่างกันไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ กฎหมายยังให้

ความสำคัญกับผู้ถือครองข้อมูล เนื่องจากถือเป็นผู้ที่มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลของบุคคลอื่นได้ง่าย โดยได้กำหนดเงื่อนไข  

ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การกำหนดชั้นความลับ วิธีการเข้าถึงข้อมูล และการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล เป็น

ต้น และในการปฏบัิตงิานทะเบียนดว้ยระบบคอมพวิเตอร์ท่ีเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ผู้ขอลงทะเบียนต้องมี

คำสั่งแต่งตัง้ หรือคำสั่งมอบหมายงานซี่งระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนให้ชัดเจน โดยลงทะเบียนระบุ

ตัวตนและกำหนดรหัสการใช้งานตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2538 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมกำหนด และต้องเก็บรักษารหัสของตนไว้เป็นความลับห้ามมอบ        

บัตรประจำตัวประชาชน และรหัสของตนให้บุคคลอื่นเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลทะเบียนกลางแทนตนเป็นอันขาด โดยเฉพาะ

บุคคลที่ไม่มีคำสั่งหรือหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานทะเบียน แต่จากการศึกษายังพบมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วน

ละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้ อันเนื่องมาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย   

ด้านงานทะเบียน ส่งผลทำให้เกิดการใช้อำนาจหน้าที่ในการเข้าถึง หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื ่นให้กับ

บุคคลภายนอกโดยมิชอบ หรือบางครั้งมิได้คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้

เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย นอกจากนี้การท่ีขา้ราชการหรือเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งมโีอกาสเข้าถึงข้อมูลของบุคคล

อื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน กลับใช้อำนาจหน้าที่หรือสิทธิที่ได้รับอนุญาตให้

เข้าถึงระบบฐานขอ้มูลทะเบียนกลาง ดำเนนิการตรวจ คัด หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นโดยพลการ หรือ

วัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามอำนาจหน้าที่ของตน ถือเป็นการกระทำที่ ฝ่าฝืนบทบัญญัติ

ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ที่กำหนดให้ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรเป็นข้อมูล     

ส่วนบุคคลต้องถือเป็นความลับ และให้ใช้เพื่อการปฏิบัติหน้าที่หรือการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด การฝ่าฝืนมีโทษ          

ตามมาตรา 49 และการที่ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ถ้าผู้ นั้นนำไปเปิดเผยยังเป็น

ความผิดตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อีกทั้ง ยังถือเป็นการกระทำ             

ผิดจรรยาบรรณของการเป็นขา้ราชการท่ีด ีและการไม่รักษาจรรยาบรรณวชิาชพีผู้ปฏบัิตงิานทะเบียน  
 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. เร่งรัดการถ่ายโอนงานทะเบียนราษฎรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติ และความพร้อม       

ครบตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งยุบควบรวมสำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นตามประกาศสำนักทะเบียนกลาง

เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานและปริมาณงาน และเพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปราชการบริหารแผ่นดิน           

และการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งยังเป็นการยกระดับการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ

ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  

 2. กำหนดโครงสร้างอัตรากำลัง และกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักทะเบียนจังหวัดให้ชัดเจน เพื่อเพิ่มศักยภาพ  

และสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับสำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมถึงสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่อาจได้รับ   

การถ่ายโอนงานทะเบียนราษฎรในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของสำนักทะเบียนกลางได้

เป็นอย่างด ี 
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 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

 1. ให้สำนักทะเบียนแต่ละแห่ง จัดทำคำสั่งมอบหมาย หน้าที่ ความรับผิดชอบงานทะเบียนเป็นการเฉพาะ   

โดยระบุตำแหน่งของผู้ปฏิบัติงานให้ชัดเจนตรงกับสถานภาพแท้จริง อาทิเช่น ข้าราซการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อที่จะลงทะเบียนผู้ปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง ตามขอบเขตหน้าที่ 

ความรับผิดชอบ รวมไปถึงการกำหนดขอบเขตในการปฏบัิตงิาน  

 2. การลดความผิดพลาดในการปฏบัิตงิานจากการไม่ปฏบัิตติามกฎหมาย ระเบียบ หนังสอืสั่งการท่ีเกี่ยวข้องในการ

ปฏบัิตงิาน ลดการกระทำผิดซ้ำซ้อน ลดปัญหาเร่ืองร้องเรียน ควรจัดการพัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหนา้ท่ีผู้ปฏบัิตงิานทะเบียน 

โดยจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติด้านการทะเบียนเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานใหแกสำนักทะเบียน 

จัดการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนที่ปฏิบัติงานจริง รวมถึงการจัดตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว

เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้และคำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงาน ณ สำนักทะเบียนแต่ละพื้นที่ ซึ่งการส่งเสริมกระตุ้น    

การเรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอย่อมส่งให้เจ้าหน้าที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติตามระเบียบ 

กฎหมายที่วางไว้อย่างเคร่งครัด ประชาชนเองก็ได้รับความสะดวกและมีความพึงพอใจ เชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่        

ของเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิตงิานทะเบียน ท้ายท่ีสุดแลว้จะส่งผลให้องค์กรมศีักยภาพท่ีสูงขึ้นตามไปดว้ย 

 3. การใชดุ้ลพนิจิในการเข้าถึงหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล หรือการปฏเิสธการเปิดเผยข้อมูลของเจ้าหน้าท่ี

ผู้ปฏบัิตงิานทะเบียน เห็นควร 

     1) ให้สำนักทะเบียนกลางร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย กรมการปกครอง กำหนดหลักเกณฑ์แนวทาง            

ในการพิจารณาตีความ กรณี ที่มีบุคคลกล่าวอ้างให้เชื่อว่ามีส่วนได้เสียกับเจ้าของข้อมูล ทั้งผู้มีส่วนได้เสียทางตรง    

และทางอ้อม เพื่อให้การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ หรือจัดทำ

คู่มือยกตัวอย่างประเด็นศึกษากรณีการใช้ดุลพินิจที่เกี ่ยวกับการเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่แต่ละพื้นที่     

สามารถนำไปประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

     2) เพิ่มเติมคำนิยามของคำว่า “ผู้มีส่วนได้เสียกับเจ้าของข้อมูล ทางตรงและทางอ้อม” ในมาตรา 4 ของ

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และ ในข้อ 3 ของระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการคุ้มครอง  

และจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. 2561 เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงส่วนราชการและ

หน่วยงานที่ขอเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของกรมการ

ปกครองเป็นไปในทางเดียวกัน 

 4. กำหนดมาตรการป้องปรามภายใน โดยนำมาตรฐานทางจริยธรรมบุคคลตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการพลเรือน ออกตามความบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 76 และ

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาปรับใช้กับการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยการนำผลการ

ปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานทะเบียน มาใช้ประกอบผลการ

พิจารณาเพื่อประเมิน  ผลการปฏิบัติราชการ รวมถึงการแต่งตั้ง โยกย้าย โอนหรือเลื่อนระดับ เป็นต้น เพื่อเป็นการ

กระตุน้และส่งเสริมให้ขา้ราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ตอ้งตระหนักถึงความสำคัญ และยดึถือปฏบัิตใิห้เป็นไปตามจรรยา

วชิาชีพของผู้ปฏิบัติงานทะเบียน เคารพซึ่งสิทธิในบุคคลซึ่งถือเป็นสิทธิประการหนึ่งท่ีได้รับการคุ้มครองในฐานะท่ีเป็น              

สิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายอื่นๆ ตระหนักถึงบทบาทในฐานะผู้ถือครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน สร้างความโปร่งใส ให้กับประชาชน เพื่อให้

สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน และเป็นการ

เตรียมพร้อมรองรับกฎหมายท่ีจะออกมาบังคับใชใ้นอนาคตต่อไป 
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มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการได้มาและการครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืนใน

เด็กและเยาวชน 

Legal measures for control of acquisition and possession of imitation firearms 

by children and young people 
 

ญาณทัศน์ หริัญแสงใสสี1* 

Yanatad Hirunsaengsaisi1* 
 

บทคัดย่อ 
บทความฉบับนี ้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา  

มวีัตถุประสงค์เพ่ือศกึษากฎหมายท่ีเกี่ยวกับสิ่งเทียมอาวุธปืนในด้านต่าง ๆ และศกึษาเชงิเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับ

กฎหมายอังกฤษเกี่ยวกับมาตรการเพื่อควบคุมการได้มาและการครอบสิ่งเทียมอาวุธปืน ในเด็กและเยาวชน โดยใช้

วิธีการวิจัยโดยเอกสาร เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและควบคุมการใช้สิ่งเทียมอาวุธปืนจากเด็กและเยาวชนให้

เหมาะสมและสามารถบังคับใชไ้ด้อย่างเป็นรูปธรรม  

จากผลการวิจัยพบว่า ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 

และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 แต่ไม่ครอบคลุมหรือไม่มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ

กับกฎหมายอังกฤษจะเห็นได้ว่า มีการบัญญัติเกี่ยวกับควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนแก่เด็กและเยาวชน ทั้งการได้มาและ

การครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืนของเด็กและเยาวชน ผู้วิจัยมีขอ้เสนอแนะว่าประเทศไทยควรมมีาตรการทางกฎหมาย

ในการควบคุมต้นตอของปัญหาโดยการควบคุมการได้มาซึ่งวัตถุประเภทอาวุธที่เห็นว่าเด็กและเยาวชนอาจนำไปใช้

กระทำความผิดหรือก่ออาชญากรรม กำหนดอายุในการครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืนให้ชัดเจนในบทบัญญัติและ

ครอบคลุมทุกช่วงวัย กำหนดให้ต้องมีผู้ควบคุมดูแลการใช้สิ่งเทียมอาวุธปืนของเด็กและเยาวชน กำหนดให้บุคคลที่มี

อายุต่ำกว่า 18 ปีที่ครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืนมีความผิด หรือกำหนดให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีห้ามซื้อหรือขาย

สิ่งเทียมอาวุธปืน เป็นต้น รวมท้ังกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และบทลงโทษท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรอันสามารถบังคับใช้ได้

อย่างชัดเจนและเหมาะสม 
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Abstract 
 This article is part of a study according to the Master of Laws program in University of Phayao. The 

objectives of this study were to study about various aspects of imitation firearms laws and to study comparative 

studies of Thai law and English law on measures to control the acquisition and possession of imitation firearms 

among children and young people. by using documented research methods to find suitable ways to prevent and 

control the use of imitation firearms from children and youth. and can be enforced concretely. 

From the research results, it found that Thailand does not have a provision relating to the control or 

possession of imitation firearms involving children and youth. In contrast, UK law has the provisions on the control 

of acquisition and possession of imitation firearms for children and youth. has been enacted. The researcher 

suggests that Thailand should have legal measures to control the root cause of the problem by controlling the 

acquisition of weapons that children and youth may use to commit crimes or commit crimes. Specify the age for 

possession of imitation firearms clearly in the provisions and cover all ages. Requiring a supervisor to supervise 

the use of imitation firearms by children and young people. Make any person under the age of 18 guilty of 

possessing an imitation firearm. Or require people under the age of 18 to refrain from buying or selling imitation 

firearms, etc., including setting various rules and penalties in writing that can be clearly and appropriately enforced. 
 

Keywords: Children, Young people, Imitation firearm, Crime 
 

บทนำ 
อาวุธเป็นเครื่องมือที่เป็นความต้องการพื้นฐานหลักของมนุษย์มาแต่ช้านาน เนื่องด้วยมนุษย์ต้องใช้อาวุธใน

การล่าสัตว์และปกป้องภยันตรายต่าง ๆ อีกทั้งยังต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มนุษย์จึงต้องแสวงหา

อาวุธมาไวใ้นครอบครองเพื่อปกป้องและดำรงเผ่าพันธ์ุมนุษย์ ปัจจุบันเมื่อสังคมโลกได้พัฒนาสู่ยุคเทคโนโลยีท่ีมีความ

ทันสมัยมากขึ้น อาวุธที่มนุษย์ใช้ในการปกป้องภยันตรายต่าง ๆ มีหลากหลายรูปแบบเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงอาวุธปืน 

ซึ่งในการที่รัฐจะรักษาอำนาจในการปกครองนอกจากจะอาศัยอำนาจรัฐแล้ว ยังอาศัยอาวุธปืนในการควบคุมความ

สงบสุขของประชาชนในสังคมด้วย เช่น ข้าราชการตำรวจ หรือข้าราชการทหาร ภายใต้การปกครองของรัฐเพื่อ

ควบคุมและรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และความเป็นอยู่ของประชาชน แต่ในทางกลับกันหากมีการนำไปใช้

ในการกระทำผิดโดยเป็นการใช้อาวุธปืนเป็นเครื่องมือในการกระทำอันก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายต่อทรัพยส์ิน 

หรือบุคคลอันเป็นลักษณะกระทำความผิดในทางคดีอาญา เช่น การก่ออาชญากรรม การฆ่าคนตาย ปล้นทรัพย์ หรือ

ข่มขนื ฯลฯ แมก้ฎหมายโดยท่ัวไปได้กำหนดบทลงโทษแก่ผู้ก่ออาชญากรรม แต่กเ็กิดผลเสียหายท่ีร้ายแรงต่อประชาชน

ในสังคม 

อาวุธปืนนอกจากนำมาใช้ในหน่วยงานรัฐเพื่อประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมแล้ว บุคคล

ทั่วไปยังสามารถนำไปใช้โดยชอบด้วยกฎหมายได้ด้วย โดยบุคคลที่สามารถมี ใช้ ครอบครองและพกพาอาวุธปืนได้ 

ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลงิ และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ต้องได้รับ

อนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการออกใบอนุญาต คือ เพื่อป้องกันตัว ป้องกันทรัพย์สิน หรือ

อนุญาตเพื่อใชใ้นกีฬาหรอืยงิสัตว์ แต่อย่างไรก็ตามอาวุธปืนถอืว่าเป็นส่วนสำคัญท่ีบุคคลท่ัวไปนำไปใช้เคร่ืองมือในก่อ

อาชญากรรมกฎหมายจึงต้องมกีารกำหนดควบคุมการใช้อาวุธปืนอย่างเคร่งครัดและเข้มงวด 
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นอกจากอาวุธปืนที่บุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมแล้วยังมีสิ่งหนึ่งซึ่งมี

รูปร่างและลักษณะคล้ายกับอาวุธปืนจนทำให้สามารถหลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืน นั่นก็คือ “สิ่งเทียมอาวุธปืน” ตาม

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ให้คำนิยาม

ตามมาตรา 4 (5) “สิ่งเทียมอาวุธปืน” หมายความว่า สิ่งซึ่งมีรูปและลักษณะอันน่าจะทำให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืน แม้

ลักษณะทางกายภาพ และรูปแบบจะมีรูปร่างลักษณะภายนอกใกล้เคียงอาวุธปืนจริงแต่ไม่มีอานุภาพในการทำลาย

เทียบเท่ากับอาวุธปืนจริง ยกตัวอย่างเช่น แบลงค์กัน, ปืนบีบีกัน, ปืนเพ้นท์บอล หรือปืนอัดลม เป็นต้น ซึ่งตาม

พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่มีข้อกำหนดในการควบคุมการครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืน จึงทำให้ผู้ใดที่ต้องการมีไว้

ครอบครองสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย รวมถึงเด็กและเยาวชนด้วย เมื่อกฎหมายไม่ควบคุมในการเข้าถึง  ทำให้เด็กและ

เยาวชนสามารถนำสิ่งเทียมอาวุธปืนมาใชไ้ด้โดยไม่ผิดกฎหมายตามหลักกฎหมาย “ไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มี

กฎหมาย” 

ปัจจุบันสิ่งเทียมอาวุธปืนมีรูปร่างและลักษณะคล้ายกับอาวุธปืนมากขึ้นจนทำให้ไม่สามารถแยกแยะได้ง่าย 

เด็กและเยาวชนบางรายนำมาดัดแปลงเพื่อใช้งานเฉกเช่นเดียวกับอาวุธปืนได้  อีกทั้งไม่มีกฎหมายควบคุมการ

ครอบครองทำให้เด็กและเยาวชนท่ีไม่สามารถซือ้อาวุธปืนได้ด้วยตนเองสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เกิดความสะดวกใน

การนำสิ่งเทียมอาวุธปืนไปใช้ในการก่ออาชญากรรม และด้วยสภาวะของเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง 

สามัญสำนึกในการกระทำการต่าง ๆ ไม่อาจเทียบเท่าผู้ใหญ่ได้ หากรัฐไม่ออกกฎหมายใด ๆ มาควบคุม ในอนาคต

โอกาสที่เด็กและเยาวชนผู้ประสงค์ร้ายอาจนำสิ่งเทียมอาวุธปืนไปใช้ในการก่ออาชญากรรมมากขึ้น จากปัญหา

ดังกล่าวจึงทำให้ผู ้วิจัยเห็นปัญหาที่เป็นช่องว่างทางกฎหมาย จึงจำเป็นต้องแก้ต้นตอของปัญหาโดยการกำหนด

มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการได้มาและการครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืนในเด็กและเยาวชนต่อไป 
  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาถึงที่มาของสิ่งเทียมอาวุธปืนและความสำคัญของปัญหาการได้มาและครอบครองสิ่งเทียมอาวุธ

ปืนของเด็กและเยาวชน 

2. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางกฎหมาย รวมท้ังมาตรการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงเทียมอาวุธปืนในเด็กและ

เยาวชน 

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายของประเทศอังกฤษ ในเรื่องมาตรการทางกฎหมายเพื่อ

ควบคุมการได้มาและการครอบครองสิ่งเทียมอาวุธในเด็กและเยาวชน 

4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา และเสนอมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการได้มาและการ

ครอบครองสิ่งเทียมอาวุธในเด็กและเยาวชน 
 

ขอบเขตการศึกษา 
            งานวจิัยฉบับนี้มุ่งศกึษากฎหมายพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่ง

เทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในส่วน

ของกฎหมายต่างประเทศ ศกึษากฎหมาย The Firearms Act 1968, The Violent Crime Reduction Act 2006, Firearms 

and Imitation Firearms (Criminal Use) Act 1933 และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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สมมุติฐานของการศึกษา 
     เนื่องจากสิ่งเทียมอาวุธปืนในปัจจุบัน มลีักษณะและรูปแบบการใชง้านคลา้ยอาวุธปืนจนไม่สามารถแยกแยะ

ออกได้โดยง่าย และเมื่อไม่มีกฎหมายควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนในประเทศไทยผู้ใดก็สามารถหามาครอบครองได้

โดยง่าย จึงสบโอกาสให้เด็กและเยาวชนครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืนและนำไปใช้งานโดยไร้สามัญสำนึกในความผิด

ชอบชั่วดีซึ่งไม่อาจเท่าผู้บรรลุนิติภาวะ จึงทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ครอบครัว และทรัพย์สิน ดังนั้นหากมี 

การพัฒนามาตรการทางกฎหมายเพื่อการควบคุมการได้มาและการครอบครองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

จะสามารถควบคุมและป้องกันการใช้สิ่งเทียมอาวุธในเด็กและเยาวชนในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้ อีกทั้งเป็น

การแก้ปัญหาหรอืลดอาชญากรรมท่ีเกิดจากเด็กและเยาวชนให้น้อยลง 
 

วิธีการศึกษา 
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบเอกสาร (Documentary Research) โดยทำการศึกษาค้นคว้าและรวบรวม

ข้อมูลจากตำราทางวิชาการ บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ วารสารทางกฎหมาย และ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเทียมอาวุธปืนของเด็กและเยาวชน ตลอดจนข้อมูลที่ค้นคว้าได้จากเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต 

โดยนำข้อมูลดังกล่าวมาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเทียมอาวุธปืน เพื่อให้ทราบถึง

ปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัต ิโดยนำข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้ศึกษาค้นควา้มาวิเคราะห์แบบพรรณนาและสังเคราะห์

ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อเสนอแนะมาตรการในการแก้ปัญหาต่อไป 
 

ผลการศึกษา 

อาวุธปืน  

อาวุธปืนเป็นศาสตราวุธอันร้ายแรงสามารถทำอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตให้ได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่

ความตายได้ หากอาวุธปืนได้ตกไปอยู่ในความครอบครองของบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์อันมิชอบ อาจก่อให้เกิด

ความอันตรายแก่ประชาชนในสังคม จึงมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในควบคุมอาวุธปืนขึ้น คือ พระราชบัญญัติอาวุธปืน 

เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมการทำ ซื้อ 

ม ีใช ้สั่ง หรือนำเข้า และพกพา ตลอดจนไม่อนุญาตให้บุคคลบางประเภทครอบครองอาวุธปืน เพราะฉะนั้นประชาชน

โดยท่ัวไปจะใชอ้าวุธปืนหาได้ไม่ ตอ้งได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหนา้ท่ีก่อนจึงจะสามารถนำปืนไปใช้งานได้ ในทาง

กลับกันหากนำอาวุธปืนไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือปืนนั้นไม่ได้จดทะเบียน ก็เท่ากับว่า

เป็นการใชปื้นเถื่อน 

 อาวุธปืน ตามคำนิยามของพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียม

อาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 4(1) “หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือ

กำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใด ซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธ

นั้น ๆ ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวง” โดยบทบัญญัติดังกล่าวสามารถจำแนกประเภทของ

อาวุธปืนได้ดังนี้ 

 1. องค์ประกอบของอาวุธปืนโดยสภาพ 

  1) อาวุธสำหรับใชย้งิ 

  2) มชีิ้นส่วนประกอบด้วยลำกล้องท่ีทำด้วยโลหะ ทนทานต่อแรงระเบิดของดิน 

  3) ดินระเบิดท่ีเป็นพลังขับดันกระสุนให้ออกจากลำกล้อง 

  4) เคร่ืองจุดชนวนดินระเบิด หรือท่ีเรียกว่าเคร่ืองลั่นไก 
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  5) กระสุนท่ีทำจากเหล็กหรือตะกั่ว เรียกว่า เครื่องกระสุนปืน จะถูกขับดันออกจากลำกล้อง 

 2. อาวุธอื่นใดที่ใช้ส่งเคร่ืองกระสุนปืนโดยวิธีระเบิด หรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลม หรือเคร่ืองกลไกอย่าง

ใด ซึ่งต้องอาศัยอำนาจพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้น ๆ ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญและได้ระบุไว้ใน

กฎกระทรวง 

 3. ส่วนของอาวุธปืนท่ีให้ถือเป็นอาวุธ ได้แก่ส่วนใดส่วนหนึ่งของอาวุธปืน ตามข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉะบับท่ี 3 

(พ.ศ. 2491) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

ดังนี้ 

  1) ลำกล้องของอาวุธปืนตามกฎหมาย 

  2) เครื่องลูกเลื่อน หรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องลูกเลื่อนที่เป็นปืนอัตโนมัติ เช่น ยูเอสอาร์มี่ 

หรือออโตเมติกโคลท์ เป็นต้น ซึ่งต้องมีลำเลื่อนสำหรับให้กระสุนปืนเคลื่อนเข้าลำเพลิง เมื่อยิงออกไปปลอกจะสลัด

ออกไป ลูกปนืนัดต่อไปถูกดันขึน้มาจากแม็กกาซีนแลว้ถูกผลักเข้าไปในลำเพลงิเพื่อใชย้งิในคร้ังต่อไป 

  สำหรับส่วนประกอบสำคัญของเครื่องลูกเลื่อน ได้แก่ สปริงสำหรับบังคับให้ลำเลื่อนเดินหน้า  

 ถอยหลัง ตามจังหวะอัตโนมัติของลำเลื่อน 

  3) เครื่องลั่นไกหรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องลั่นไก ได้แก่ เข็มแทงชนวน นกสับ และไกปืน  

เป็นต้น 

  4) เครื่องส่งกระสุนซองกระสุน หรือส่วนประกอบสำคัญของสิ่งเหล่านั้น ได้แก่ แม็กกาซีนสำหรับ

เป็นปืนออโตเมตกิ สปริงในแม็กกาซีนสำหรับให้กระสุนปืนเลื่อนเข้ารังเพลงิ 
 

สิ่งเทียมอาวุธปืน 

 นอกจากอาวุธปืนที่บุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมแล้ว ยังมีสิ่งหนึ่งซึ่งมี

รูปร่างและลักษณะคล้ายกับอาวุธปืนจนทำให้สามารถหลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืนและสามารถนำไปใชก้่ออาชญากรรมได้ 

นั่นก็คอื “สิ่งเทียมอาวุธปืน” ตามคำนิยามของพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลงิและ

สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 4(5) “หมายความว่า สิ่งซึ่งมีรูปร่างและลักษณะอันน่าจะทำให้หลงเชื่อว่าเป็น

อาวุธปืน”  

1.องค์ประกอบของสิ่งเทียมอาวุธปืน 

     1) ปืนที่จำลองเลียนแบบอาวุธปืน ทั้งกลไกการทำงาน ขนาด สีสัน รูปร่าง และน้ำหนัก ใกล้เคียง  

กับอาวุธปืนจรงิ 

2) กลไกการทำงาน ใชแ้ก๊สหรืออัดลมเป็นแรงขับดันกระสุน 

    3) กระสุนของสิ ่งเทียมอาวุธปืนต้องทำมาจากพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์เซรามิคสังเคราะห์ที ่มี  

นำ้หนักเบา 

    4) แรงขับดันออกจากปากลำกล้องที่มีความเร็วต้นและแรงปะทะเป้าหมาย ไม่มีอานุภาพรุนแรงที่

สามารถทำอันตรายต่อชวีติหรือร่างกายได้ดังเช่นอาวุธปืนโดยท่ัวไป 

    5) วัสดุที่ใช้ผลิตสิ่งเทียมอาวุธปืนเป็นพลาสติกและเหล็กธรรมดาบางส่วน จึงไม่มีความแข็งแรง

ทนทานเพยีงพอท่ีจะใชเ้ป็นอาวุธท่ีส่งเครื่องกระสุนปืนได้ 
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2.ประเภทของสิ่งเทียมอาวุธปืน จำแนกได้ดังนี้ 

  2.1 ปืนท่ีทำมาจากพลาสติก เป็นของเด็กเล่นสำหรับเด็กในรูปแบบโมเดลหรือปืนแก๊ป ท้ังแบบยงิลูก

ออกมาได้และไม่ได้แต่มีเสียง ไม่เป็นอันตรายต่อตัวผู้เล่นและบุคคลอื่น แต่มีรูปร่างและลักษณะอันน่าจะทำให้หลงเชื่อ

ว่าเป็นอาวุธปืน 

  2.2 ปืนที่มีกลไกแบบสปริงอัดลมธรรมดาชักแล้วยิงทีละนัด ไม่มีอานุภาพรุนแรงที่สามารถทำ

อันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายได้ดังเล่นอาวุธโดยทั่วไป แต่สามารถทำอันตรายสาหัสได้หากยิงโดนจุดสำคัญ เช่น 

ดวงตาหรือศรีษะ 

  2.3 ปืนที ่ใช้ในกีฬาบีบีกัน (ย่อมาจาก Ball bullet gun หรือ Air soft gun) หรือกีฬาเพ้นท์บอล 

(Paintball) ได้แก่ ปืนสั้น/ยาวไฟฟ้า ปืนสั้น/ยาวอัดลม ปืนสั้น/ยาวอัดแก๊ส โดยเป็นปืนซึ่งมีรูปร่างและลักษณะอันนา่จะ

ทำให้หลงเชื่อได้ว่าเป็นอาวุธปืน ไม่มีอานุภาพรุนแรงที่สามารถทำอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายได้ดังเช่นอาวุธปืน

โดยท่ัวไป แตส่ามารถทำอันตรายสาหัสได้หากยิงโดนจุดสำคัญ 

3.ข้อแตกต่างระหว่างอาวุธปืนกับสิ่งเทียมอาวุธปืน 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 11) ได้พิจารณาข้อหารือประกอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาว่า ปืนบีบีกัน เป็น

อาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 

หรือไม่  โดยสรุปว่า ตามมาตรา 4 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้

เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ 2490 ได้กำหนดบทนิยามคำว่า “อาวุธปืน ให้หมายความรวมถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้

เครื่องส่งกระสุนปืนโดยวิธีการระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัย อำนาจ

ของพลังงาน…” และกำหนดบทนยิามคำว่า “เครื่องกระสุนปืน ให้หมายความรวมถึงกระสุนโดด กระสุนปลาย กระสุน

แตก…” เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า วัตถุที่ปืนบีบีกันใช้ส่งด้วยกำลังดันของแก๊สหรืออัดลม คือสิ่งที่ทำมาจากพลาสติก

หรือเซรามิคสังเคราะห์ มิใช่เครื่องกระสุนปืน และโดยสภาพโครงสร้างของปืนบีบีกันผลิตจากพลาสติกและเหล็ก

ธรรมดาบางส่วน ซึ่งไม่มคีวามแข็งแรงทนทานเพียงพอท่ีจะใช้ปืนบีบีกันเป็นอาวุธส่งเคร่ืองกระสุนปืนได้ ดังนั้น ปืนบีบี

กันจึงไม่เป็นอาวุธปืนตามบทนยิามคำว่า อาวุธปืน แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้

เพลงิ และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ 2490  

เมื่อพิจารณาจากข้อหารือดังกล่าวเห็นได้ว่า ข้อแตกต่างที่สำคัญของอาวุธปืนกับสิ่งเทียมอาวุธปืน คือ 

กระสุนของสิ่งเทียมอาวุธปืนต้องทำมาจากพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์เซรามิคสังเคราะห์ที่มีน้ำหนักเบา  ไม่มีอานุภาพ

รุนแรงที่สามารถทำอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายได้ และวัสดุที่ใช้ผลิตสิ่งเทียมอาวุธปืนต้องเป็นพลาสติกหรื อเหล็ก

ธรรมดาบางส่วนท่ีไม่มีความแข็งแรงทนทานเพยีงพอท่ีจะใชเ้ป็นอาวุธท่ีส่งเครื่องกระสุนปืนได้ 
 

เด็กและเยาวชน 

1. ความหมายของ เด็ก 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของคำว่า เด็ก หมายถึง คนที่มอีายุนอ้ย 

 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 บัญญัตวิ่า เด็ก หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุไม่เกิน 15 ปี

บริบูรณ์ 

 ในทางการแพทย ์เด็ก หมายถึง ผู้ท่ีมีอายุไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ หรือเมื่อใชค้ำนำหนา้ว่า เด็กชาย หรือเด็กหญิง 

 องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ให้คำนิยามว่า เด็ก (Child) ไว้ข้อ 1 แห่ง อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

(Convention on the Rights of Child หมายถึง มนุษย์ทุกคนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั้น

ตามกฎหมายท่ีใชบั้งคับแก่เด็กนั้น 



58 
 

-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านนิติศาสตร์)- 

 จะเห็นได้ว่า คำนิยามของคำว่า เด็กในกฎหมายหลาย ๆ ฉบับจะกำหนดอายุเด็กไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่

องค์การสหประชาชาติท่ีกำหนดให้มนุษย์ทุกคนที่ต่ำกว่า 18 ปี ถือว่าเป็นเด็ก ซึ่งเป็นการกำหนดตามมาตรฐานสากล 

 2.ความหมายของ เยาวชน 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของคำว่า เยาวชน หมายถึง บุคคลที่มี

อายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่เป็นผู้บรรลุนติภิาวะแลว้ดว้ยการสมรส 

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 บัญญัติว่า เยาวชน หมายถงึ บุคคลท่ีอายุไม่เกิน 

18 ปีบริบูรณ์ แมว้่าจะบรรลุนติภิาวะโดยการสมรสตามกฎหมายแพ่งก็ตาม 

 องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ให้คำนยิามว่า เยาวชน (Youth) หมายถงึ มนุษย์ท่ีมีอายุระหว่าง 15 – 24 ปี

บริบูรณ์ 

 โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ หรือ Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program เป็น

โครงการตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นกับรัฐบาลประเทศในเอเชียอาคเนย์ 5 ประเทศ คือ สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และราชอาณาจักรไทย มีข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่อง

อายุของเยาวชนท่ีจะเขา้ร่วมโครงการฯได้ จะต้องมอีายุระหว่าง 18 – 30 ปีบริบูรณ์ 

 จากคำนิยามดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า คำว่า เยาวชน นั้น มีการกำหนดช่วงอายุที่แตกต่างกันไป แต่หาก

พิจารณาหลักเกณฑ์ช่วงอายุตามกฎหมายไทย คือ เยาวชนต้องมีอายุระหว่าง 15 – 18 ปีบริบูรณ์ จะสอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์อายุของเยาวชนที่องค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดไว้เป็นมาตรฐานสากล (อายุระหว่าง 15 – 24 ปี

บริบูรณ์) 

ความแตกต่างระหว่าง เด็ก เยาวชน และผู้เยาว์ 

ความหมายของเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัว พ.ศ. 2553 บัญญัติขึ้นมาเพื่อกำหนดวิธีพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนแต่คำว่า  “เด็ก” ไม่ได้

ปรากฏแต่ในกฎหมายฉบับนี้เท่านั้น ยังปรากฏอยู่ในกฎหมายอื่นด้วย เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ให้คำนิยามว่า 

“เด็ก หมายถงึ มนุษย์ทุกคนที่มอีายุต่ำกว่า 18 ปี เวน้แต่จะบรรลุนติภิาวะก่อนหนา้นัน้” ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับท่ี

บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 4 “เด็ก หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า สิบแปดปี

บริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส” ตามความหมายนี้คือ บุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปีถ้ายังไม่สมรส

เรียก “เด็ก” ท้ังหมด 

ส่วนความหมายของคำว่า “ผู้เยาว์” เป็นไปตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 19 

บัญญัติว่า “บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุยี่สิบปีบริบูรณ์”, มาตรา 20 บัญญัติว่า “ผู้เยาว์

บรรลุนิติภาวะเมื่อทำการสมรส หากการสมรสนั้น ได้ทำตามบทบัญญัติในมาตรา 1448” ซึ่งมาตรา 1448 บัญญัติว่า 

“การสมรสจะทำได้ ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสบิเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณีมีเหตุอันสมควรศาลอาจอนุญาตให้สมรส

ก่อนนัน้ได้” 

ตามกฎหมายนี้ความหมายของการไม่ใช่ผู้เยาว์ คือ บุคคลท่ีอายุครบ 20 ปี หรือบุคคลท่ีอายุยังไม่ครบ 20 ปี

แต่สมรสแล้ว ในการพิจารณาว่าผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วจะเป็นเด็กหรือเยาวชนได้หรือไม่นั้น ตามพระราชบัญญัติศาล

เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 กำหนดว่าบุคคลทีอ่ายุยังไม่เกิน 15 ปีถือ

ว่าเป็นเด็ก   ส่วนบุคคลที่อายุเกิน 15 ปีแต่ยังไม่ถึง 18 ปี ถือว่าเป็นเยาวชน แต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ 

มาตรา 1448 บัญญัติว่า “การสมรสจะทำได้ ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณีมีเหตุอัน

สมควรศาลอาจอนุญาตให้สมรสก่อนนั้นได้” ดังนั้น บุคคลที่อายุเกิน 15 ปีแต่ยังไม่ถึง 18 ปีที่สมรสแล้ว ย่อมไม่ใช่
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ผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่เป็นเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนฯ ส่วนกรณีหากศาล

อนุญาตใหส้มรสในช่วงอายุท่ียังไม่เกิน 15 ปีกถ็ือว่าบรรลุนติภิาวะแลว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ เพยีงแต่

ยังมีสถานะเป็นเด็ก ตามความหมายของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 

 

3. ความสามารถของเด็กและเยาวชน 

บุคคลธรรมดาสามารถมีสิทธิต่าง ๆ ตามที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้มีได้ แต่การใช้สิทธิของบุคคล

ธรรมดาบางประเภทนั้นไม่อาจใช้สิทธิได้เต็มที่ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การใช้สิทธิในการทำนิติกรรมต่าง ๆ หาก

เป็นบุคคลซึ่งด้อยสิทธิด้วยภาวะทางกฎหมายแห่งสภาพบุคคลก็ไม่อาจใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ กฎหมายจึงเรียกบุคคล

เหล่านี้ว่า “ผู้หย่อนความสามารถ” กล่าวคือ ความสามารถในการทำนิติกรรมนั้นหย่อน ไม่สามารถใช้สิทธิได้เต็มที่

เนื ่องมาจากสภาพธรรมชาติ เช่น เด็กไร้เดียงสา หรือโดยกฎหมายจำกัดอำนาจ เช่น ผู้เยาว์ คนวิกลจริต คนไร้

ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ เหตุที่กฎหมายต้องจำกัดอำนาจบุคคลเช่นนั้นเนื่องจากบุคคลผู้หย่อน

ความสามารถนัน้ไม่อาจใชส้ามัญสำนึกเพื่อคุม้ครองสิทธขิองตนเองได้ตามมาตรฐานของบุคคลทั่วไป กฎหมายเห็นว่า

บุคคลเหล่านี้อาจถูกผู้อื่นเอารัดเอาเปรียบหรือกระทำการอย่างใดให้ตนเองเสียเปรียบบุคคลอื่นได้ การที่ผู้เยาว์จะทำ

นิติกรรมใด ๆ จึงต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน การใด ๆ  ที่ผู้เยาว์ได้กระทำลงโดยปราศจาก

ความยนิยอมเช่นว่านัน้เป็นโมฆียะ เวน้แต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น  

ผู้แทนโดยชอบธรรม หมายถึง ผู้ซึ่งอาจให้ความยินยอมแก่ผู ้เยาว์ได้ เช่น  บิดามารดาซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจ

ปกครองบุตร หรือ บุคคลอื่นซึ่งถูกตั้งขึ้นมาเพื่อปกครองผู้เยาว์ การทำนิติกรรมใด ๆ ที่ผู้เยาว์กระทำลงไปโดยลำพัง

ไม่ได้ขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนัน้ การนัน้จะเป็นโมฆียะ ซึ่งคำว่า “โมฆียะ” หมายความว่า นิติกรรมท่ี

มผีลสมบูรณ์ตามกฎหมายนับแต่ทำนิตกิรรมนัน้จนกว่าจะมกีารบอกลา้งให้นติกิรรมนั้นเป็นโมฆะแต่แรกเร่ิม หรืออาจ

ให้สัตยาบันการทำ  นิติกรรมนัน้ให้มผีลสมบูรณ์แต่เร่ิมแรก 

เมื่อพิจารณาแล้วในทางกฎหมาย เด็กและเยาวชนที่มีอายุเกินกว่า 15 ปีที่ไม่ได้สมรสถือว่าเป็น ผู้เยาว์           

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงถือว่าเป็นผู้หย่อนความสามารถ ฉะนั้นเมื่อกฎหมายบัญญัติให้การทำนิติ

กรรมของผู้เยาว์ต้องได้รับความยนิยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม การทำนิติกรรมซือ้ขายส่ิงเทียมอาวุธปืนของเด็กและ

เยาวชนเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก็อาจเกิดความสมบูรณ์ได้ด้วยการให้สัตยาบันของผู้แทนโดย

ชอบธรรม การได้มาและครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืนของเด็กและเยาวชนจึงมผีลสมบูรณ์และชอบด้วยกฎหมาย ด้วย

เหตุนี้ทำให้การควบคุมการได้มาและการครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืนดังกล่าวจึงเป็นไปได้โดยยากเพราะไม่มี

มาตรการทางกฎหมายใด ๆควบคุมเป็นการเฉพาะและเด็ดขาด 

กล่าวโดยสรุป เด็กและเยาวชน จะทำนิติกรรมซือ้ขายส่ิงเทียมอาวุธปืนโดยลำพังไม่ได้ เพราะกฎหมายยังถือ

ว่าเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะ ยังขาดความรู้ ความชำนาญ หากปล่อยให้เด็กและเยาวชนทำนิติกรรมด้วยตนเอง อาจทำ

ให้ผู้อื่นซึ่งมีความรู้ความสามารถที่ดีกว่าเอาเปรียบ ทำให้เกิดความเสียหายแก่เด็กและเยาวชนได้ อย่างไรก็ตาม หาก

เด็กและเยาวชนประสงค์จะทำนิติกรรมซื้อขายสิ่งเทียมอาวุธปืนโดยลำพัง กรณีนี้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทน

โดยชอบธรรม คือ พ่อ, แม่ หรือผู้ปกครอง ก่อน ไม่ว่าจะเป็นการยินยอมโดยวาจา , ทำเป็นหนังสือ หรือโดยปริยาย 

เช่น รับรู้แล้วไม่มกีารทักทว้ง ก็ถือว่าเป็นการยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงจะสามารถซือ้ขายส่ิงเทียมอาวุธปืนโดย

ลำพังได้ เป็นไปตามมาตรา 21 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ ที่บัญญัติว่า “ผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใด ๆ ต้อง

ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน การใด ๆ ที่ผู้เยาว์ได้ทำลงโดยปราศจากความยินยอมเช่นว่านั้นเป็น

โมฆยีะ เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น”  
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4. ความรับผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน 

ในเรื่องความรับผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนตามประมวลกฎหมายอาญานั้นพิจารณาถึงความชั่วหรือ

ความรู้ผิดชอบโดยคำนงึถึงอายุของเด็กและเยาวชนผู้กระทำเป็นสำคัญ โดยถอืหลักว่า “ไม่มกีารลงโทษโดยปราศจาก

ความชั่วหรือความรู้ผิดชอบ” และหลัก “การลงโทษให้เหมาะสมกับความช่ัวหรือความรู้ผิดชอบของบุคคล” 

 

วธีิการสำหรับเด็กและเยาวชนท่ีกระทำความผิดทางอาญานั้น ม ี2 วธีิ ดังนี ้

1) วธีิการสำหรับเด็กและเยาวชนตามประมวลกฎหมายอาญา และ 

  2) วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งบัญญัติไว้ตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

โดยเฉพาะ 

อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัตแิก้ไขประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 29) พ.ศ.2565 ได้แก้ไขอายุความรับผิด

ทางอาญาของเด็กจากสิบปีเป็นสิบสองปี ดังนั้น กรณีที่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสองปีกระทำความผิดทางอาญาจึงถือได้

ว่าไม่ต้องรับการพิจารณาพิพากษาในศาลและไม่ต้องนําตัวเข้ามาสู่กระบวนการยุติ ธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและ

เยาวชน แต่จะต้องส่งตัวไปรับการคุ ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองเด็ก พ.ศ.  2546 ซึ่งเป็น

กระบวนการในการดำเนินคดีกับเด็กหรือเยาวชนที่มีเจตนารมณ์เพื่อมุ่งฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดทาง

อาญามากกว่ามุ่งลงโทษท้ังน้ี การนับอายุของเด็กหรือเยาวชนต้องนับในวันท่ีการกระทำความผิดได้เกิดขึ้น เป็นไปตาม

มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  
 

สภาพปัญหา 

ปัญหาของการที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิดทางอาญาโดยใช้อาวุธเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด

ยังคงมอียู่นับตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กรมพนิจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ทำการรายงานสถิติคดีประจำปีในการ

ดำเนนิคดอีาญาของเด็กเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยุตธิรรมเป็นประจำทุกป ีโดยจัดทำเป็นสถิติภาพรวมของประเทศ 

ซึ่งขอยกตัวอย่างจำนวนสถิติของเด็กและเยาวชนกระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิด ในปี 2562 – 2563 

ดังนี้ 

  

ตารางแสดง จำนวนและร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของคดีที่เด็กและเยาวชนถูกดำเนินคดีโดยสถานพินิจฯ     ท่ัว

ประเทศ ระหว่างปี 2562 - 2563 จำแนกตามฐานความผิด  

ฐานความผิด จำนวน ร้อยละการ

เปลี่ยนแปลง ปี 2562 ปี 2563 

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 2,948 2,028 -45.36 

ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 2,175 1,705 -27.57 

ความผิดเกี่ยวกับเพศ 922 790 -16.71 

ความผิดเกี ่ยวกับความมั ่นคง ความสงบสุข เสรีภาพ การ

ปกครอง 

517 437 -18.31 

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 10,634 9,600 -10.77 

ความผิดเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิด 951 770 -23.51 

ความผิดอ่ืน ๆ 2,695 4,140 34.93 

รวมทั้งหมด 20,842 19,470 -7.05 
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สถิติตามตารางดังกล่าวเป็นการเปรียบเทียบจำนวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีโดยสถานพินิจฯ            

ทั่วประเทศ ระหว่างปี 2562 และ 2563 นับเฉพาะกรณีความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดพบว่า คดีที่มีฐาน

ความผิดเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิด ในปี 2562 มีจำนวน 951 คดี ส่วนปี 2563 มีจำนวน 770 คดี คิดเป็นร้อยละ

ของการลดลงเท่ากับ 23.51 แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้เด็กและเยาวชนใช้อาวุธในการก่ออาชญากรรมลดลงจากปี 2562 

ถึงร้อยละ 23.51 แต่เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนและเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมของเด็ก

และเยาวชน ซึ่งจำนวนคดีที่มีมากถึง 770 คดี ถือว่าเป็นตัวเลขที่มากพอสมควร จึงเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข

ต่อไป 
 

แนวคิดทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในการครอบครองอาวุธปืนและสิ่งเทียมอาวุธปืน 

 ในทางนิติปรัชญามีทฤษฎีกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพในการครอบครองอาวุธปืน 2 

ทฤษฎี คือ ทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ และทฤษฎีกฎหมายบ้านเมือง ซึ่ง 2 ทฤษฎีนี้มีแนวความคิดที่ขัดแย้งกันในเรื่อง

ของสทิธิและเสรีภาพของบุคคล และในเร่ืองของการมองเห็นแนวความคิดเป็นรูปธรรม อธิบายได้ดังนี้ 

1. ทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ 

กฎหมายธรรมชาติ หมายถึง กฎหมายที่เกิดจากธรรมชาติ มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ และมีอำนาจบังคับตาม

กฎหมายธรรมชาติ เป็นสิ่งสากลและอยู่เหนือมนุษย์ มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นมาเอง และเป็นกฎหมายที่อยู่เหนือรัฐใช้ได้

โดยไม่จำกัดเวลา กฎหมายธรรมชาติคือเหตุผลอันเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นสากลและเป็นนิรันดร์ แนวคิดนี้เป็นแนวคิดท่ี

เป็นนามธรรมและเป็นกฎหมายเชงิอุดมคติ จึงทำให้ขาดสภาพบังคับอันเป็นรูปธรรม 

ผลของแนวความคิดเร่ืองกฎหมายธรรมชาตกิ่อให้เกิดแนวความคิดพื้นฐานในเร่ืองของสิทธิและเสรีภาพ รวมท้ัง

สิทธิมนุษยชน เกิดเป็นสิทธิมนุษยชนพื้นฐานตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมอืงและสิทธิทางการเมือง โดยปรัชญากฎหมายธรรมชาติเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของการต่อสู้ทางอุดมคติเพื่อ

เป้าหมายของสิทธิเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของมนุษย์อันเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชน เป็นการแสดงออกใน

ความคิดหรือความเชื่อเร่ืองหลักอุดมคติท่ีอยู่เหนือกฎหมายของรัฐ เพราะว่าสิทธิมนุษยชนคือสิทธิของมนุษย์หรือสิทธิใน

ฐานะท่ีบุคคลเกิดมาเป็นมนุษย์ เช่น สิทธิในร่างกาย ทรัพย์สนิ สิทธิเสรีภาพต่าง ๆ ในการดำรงชวีติความเป็นอยู่ของบุคคล 

เป็นตน้  

2. ทฤษฎีกฎหมายบ้านเมอืง 

ทฤษฎีกฎหมายบ้านเมอืง หมายถงึ กฎหมายท่ีสามารถตัง้อยู่ได้โดยไม่ตอ้งอาศัยกฎหมายท่ีสูงกว่า เนื่องจาก

ถือว่ารัฏฐาธิปัตย์มีอำนาจสูงสุดที่จะออกกฎหมายใดก็ได้โดยมิอาจโต้แย้งถึงความถูก ความผิด ความดี ความชั่ว 

ยุติธรรม อยุตธิรรม เพราะถือว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากกฎหมายท่ีรัฏฐาธิปัตย์มอีำนาจที่จะบัญญัติขึ้น 

วัตถุประสงค์ของทฤษฎีกฎหมายบ้านเมือง คือ ประสงค์ให้กฎหมายมีความแน่นอนตายตัว โดยบัญญัติเป็น     

ลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของราษฎรในการกระทำการใด ๆ เพื่อจะได้รู้ว่าผลแห่งการ

กระทำนั้นในทางกฎหมายเป็นอย่างไรโดยไม่คำนงึถึงเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยเหตุน้ีทฤษฎีกฎหมายบ้านเมือง

จึงถือว่าเป็นทฤษฎีในทางกฎหมายท่ีรัฐบังคับใชไ้ด้จริงและเป็นรูปธรรม ทฤษฎีกฎหมายบ้านเมอืงนี้จึงเป็นแนวความคิด

ที่ปฏิเสธกฎหมายที่สูงกว่า เช่น กฎหมายธรรมชาติ สิ่งที่ยอมรับว่าเป็นกฎหมายที่แท้จริงคือ กฎหมายบ้านเมือง หรือ

กฎหมายท่ีใชบั้งคับอยู่เท่านั้น 

จากทั้ง 2 ทฤษฎีดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ว่า ทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ เป็นทฤษฎีในทางกฎหมายที ่ให้

ความสำคัญกับเร่ืองสิทธิและเสรีภาพในมนุษย์เป็นอย่างมาก เป็นสิ่งท่ีไม่มีผู้ใดสามารถเข้ามากระทำละเมดิในสิทธิและ

เสรีภาพนี้ได้ ตามทฤษฎีของกฎหมายธรรมชาติ หากบุคคลใดได้มาและครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืนไว้ไม่ว่าจะเพื่อการ
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สันทนาการหรือว่าเพื่อป้องกันตัวก็ดี ถือว่าการได้มาหรือครอบครองดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพตาม

ธรรมชาตท่ีิเกิดขึ้นของมนุษย ์อยู่เหนอืกฎหมายของรัฐ มนุษย์มีสิทธิและเสรีภาพในการดำรงชีวิตความเป็นอยู่โดยปกติ

สุข และสามารถกระทำการใด ๆ ก็ได้อันมิได้เป็นการก่อให้เกิดความเสียหายหรือศีลธรรมอันดีของบ้านเมือง ส่วน

ทฤษฎีกฎหมายบ้านเมอืง ให้ความสำคัญแก่รัฏฐาธิปัตย์เป็นสำคัญ เมื่อไม่มกีฎหมายหรือกฎเกณฑ์ใดกำหนดเร่ืองการ

ควบคุมการได้มาหรือครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืนเป็นลายลักษณ์อักษร บุคคลใดไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กและ

เยาวชนหากประสงค์จะครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืน ก็สามารถครอบครองได้ตราบเท่าที่จะมีกฎหมายที่บัญญัติขึ ้น

จากรฏัฐาธิปัตย์กำหนดให้ต้องมกีารควบคุมเช่นว่านัน้  

เมื่อพิจารณาตามทฤษฎีดังกล่าวในเรื่องการควบคุมการได้มาและการครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืนในเด็ก

และเยาวชนนั้น เป็นการนำทฤษฎีกฎหมายบ้านเมืองมาบังคับใช้กับทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ กล่าวคือ เมื่อสิทธิ

มนุษยชนขั้นพื้นฐาน คือ การทำประชาชนสามารถทำสิ่งใด ๆ ก็ได้โดยที่ไม่กระทบกระเทือนถึงชีวิต ร่างกาย สิทธิและ

เสรีภาพของผู้อื่น การท่ีประชาชนจะครอบครองส่ิงเทียมอาวุธปืนใด ๆ ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยไม่ได้ก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อผู้อื่น ย่อมกระทำได้เป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ แต่หากประเทศไทยมีการกำหนด

บทบัญญัติทางกฎหมายในการควบคุมการได้มาและการครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืนในเด็กและเยาวชน โดยมี

ข้อบังคับในการปฏิบัติที่หากฝ่าฝืนต้องรับโทษ ในการนี้ ถือว่าเป็นการบัญญัติกฎหมายบังคับใช้เป็นลายลักษณ์อักษร

เพื่อให้เป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของราษฎรในการครอบครองส่ิงเทียมอาวุธปืนตลอดจนถึงการนำไปใช้ ซึ่งผล

แห่งการกระทำนั้นในทางกฎหมายเป็นอย่างไรก็ไม่คำนึงถึงเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม หลักการนี้จึงเป็นไปตาม

ทฤษฎีกฎหมายบ้านเมืองที่ให้ความสำคัญกับการบัญญัติกฎหมายของรัฏฐาธิปัตย์เป็นสำคัญ ดังนั้น การมีมาตรการ

ทางกฎหมายควบคุมการได้มาและการครอบครองสิ่งเทยีมอาวุธปืนในเด็กและเยาวชน จึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี

กฎหมายบ้านเมอืง 
 

กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งเทียมอาวุธปืนของประเทศอังกฤษ 

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องเฉพาะสิ่งเทียมอาวธปืนเท่านั้น ตามกฎหมาย

ดังต่อไปนี้ 

1. Firearms Act 1968 

 ตามคำนิยามของคำว่า “สิ่งเทียมอาวุธปืน” ในกฎหมาย The Firearms Act 1968 มาตรา 57 (4) หมายถึง       

“สิ่งใด ๆ อันมีลักษณะเป็นอาวุธปืน นอกเหนือจากอาวุธปืนที่กล่าวถึงในมาตรา 5(1)(b) ไม่ว่าจะสามารถยิงกระสนุได้

หรือไม่ก็ตาม” โดยกฎหมายฉบับนี้ได้มีการแยกประเภทของสิ่งเทียมอาวุธปืนไว้หลายประเภท เช่น Air Weapons, 

Imitation Firearms, Realistic Imitation Firearms หรือ Readily Convertible Imitation Firearms ซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืนแต่

ละชนิดกม็กีารกำหนดความรับผิดท่ีแตกต่างกันไป ตามตัวบทกฎหมายมกีารกำหนดความรับผิดเกี่ยวกับการได้มาและ

การครอบครองอาวุธปืนและสิ่งเทียมอาวุธปืนในเด็กและเยาวชนไว้ในมาตรา 22 ถึง มาตรา 24A มีการกำหนดความ

รับผิดโดยใชเ้กณฑ์ในการแบ่งอายุตามแต่ละเงื่อนไขความรับผิด เช่น กำหนดความรับผิดสำหรับบุคคลท่ีมีอายุต่ำกว่า 

18 ปีบริบูรณ์ ในการซื้อหรือเช่าอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน หรือกำหนดความรับผิดสำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 

15 ปีบริบูรณ์ที่พกพาอาวุธปืนลูกซอง เป็นต้น โดยในบางมาตรามีการกำหนดข้อยกเว้นในการที่ไม่ต้องรับผิดจากการ

กระทำนั้น เช่น ในการครอบครองปืนอัดลมหรือกระสุนปืนอัดลมหากครอบครองโดยบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเป็น

ความผิด เว้นแต่ อยู่ภายใต้การดูแลของบุคคลที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป หรือมีการกำหนดข้อยกเว้นในการกระทำความผิด

หากสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า มีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลที่กระทำความผิดนั้นมีอายุเกินกว่าความผิดขั้นต่ำที่มาตรา

นัน้กำหนดให้เป็นความผิด เป็นต้น 
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 จะเห็นได้ว่าตามกฎหมายฉบับนี้ ได้มีการกำหนดกฎเกณฑ์โดยจำกัดอายุของบุคคลท้ังผู้ครอบครอง ผู้พกพา 

ผู้ซือ้ ผู้ขาย ผู้มอบ รวมท้ังกำหนดอายุของบุคคลผู้ดูแลเด็กและเยาวชนในการครอบครองไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืน เคร่ือง

กระสุนปืน หรือสิ่งเทียมอาวุธปืน แสดงให้เห็นว่ากฎหมายให้ความสำคัญกับวุฒภิาวะของบุคคลเป็นสำคัญซึ่งแบ่งแยก

วุฒิภาวะโดยการกำหนดช่วงอายุไว้ในตัวบทกฎหมาย การกำหนดกฎเกณฑ์ดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นนี้

ส่งผลให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายแก่บุคคลจำพวกนั้น ๆ และเป็นการควบคุมการใช้อาวุธปืนและสิ่ง

เทียมอาวุธปืนของเด็กและเยาวชนไปในตัวดว้ย 

2. Violent Crime Reduction Act 2006 

 กฎหมายฉบับนี้ไดก้ำหนดบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับสิ่งเทียมอาวุธปืนไวใ้นมาตรา 36 – 41 โดยได้แบ่งประเภทของ   

สิ่งเทียมอาวุธปืนไว้ 2 ประเภท คือ สิ่งเทียมอาวุธปืนเสมอืนจรงิ และ สิ่งเทียมอาวุธปืน  

2.1 สิ่งเทียมอาวุธปืนเสมอืนจริง 

  คำนิยามของสิ่งเทียมอาวุธปืนเสมือนจริงปรากฏอยู่ในมาตรา 38(1) ระบุว่า สิ่งเทียมอาวุธปืน

เสมือนจริง หมายถึง สิ่งเทียมอาวุธปืนที่เหมือนจริงมากจนแยกไม่ออก มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเหมือนอาวุธปืน

จรงิ เป็นอาวุธท่ีใชง้านได้จรงิและไม่ใช่ของเก่า  

    สิ่งเทียมอาวุธปืนเสมือนจริงตามกฎหมายนี้จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากอาวุธปืนจริงหาก

สามารถแยกแยะได้โดยผู้เชี่ยวชาญหรือแยกได้โดยการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ซึ่งในการพิจารณาถึงความแตกต่าง

ของ  สิ่งเทียมอาวุธปืนเสมือนจริงกับอาวุธปืน เรื่องที่ต้องนำมาพิจารณานั้นให้พิจารณาถึงความแตกต่างระหว่าง

ขนาด รูปร่าง และสี ของสิ่งเทียมอาวุธปืนโดยเปรียบเทียบกับอาวุธปืนจริง ทั้งนี้จะสามารถแยกแยะความแตกตา่งได้

หากขนาด รูปร่าง หรือสี ไม่เหมอืนปืนจรงิ 

   2.2 สิ่งเทียมอาวุธปืน  

   ฐานความผิดสำหรับสิ่งเทียมอาวุธปืนนั้น ตามมาตรา 39(2) กำหนดไว้ว่า บุคคลจะมีความผิดหาก

ผลิต, ดัดแปลงสิ่งเทียมอาวุธปืน, ดัดแปลงอาวุธอื่นให้เป็นสิ่งเทียมอาวุธปืน และนำเข้าสิ่งเทียมอาวุธปืนเข้ามาในส

หราชอาณาจักรโดยไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ซึ่งความผิดตามมาตรานี้ตอ้งระวางโทษในอังกฤษและเวลส์ มีโทษจำคุก

ไม่เกิน 51 สัปดาห์ หรือปรับไม่เกินระดับ 5 ในระดับมาตรฐาน หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนในสกอตแลนด์ มีโทษจำคุกไม่

เกิน 6 เดอืน หรอืปรับไม่เกินระดับ 5 ในระดับมาตรฐาน หรือท้ังจำทัง้ปรับ 

  การกำหนดฐานความผิดเกี่ยวกับสิ่งเทียมอาวุธปืนสำหรับกรณีเด็กและเยาวชนตามกฎหมายน้ี ได้กำหนดไว้

ในมาตรา 40 เป็นการขยายความบทบัญญัติมาตรา 24A แห่ง Firearms Act 1968 โดยกำหนดบทลงโทษสำหรับใน

อังกฤษและเวลส์ จำคุก 51 สัปดาห์หรือปรับระดับ 5 ในระดับมาตรฐาน หรือท้ังจำทัง้ปรับ ส่วนในสกอตแลนด์ จำคุก 

6 เดอืน หรือปรับระดับ 5 ในระดับมาตรฐาน หรือท้ังจำทัง้ปรับ 

3. Firearms and Imitation Firearms (Criminal Use) Act 1933 
 กฎหมายฉบับนี้ให้คำนิยาม คำว่า "อาวุธปืน" หมายถึง อาวุธปืนร้ายแรงใด ๆ หรืออาวุธอื่น ๆ ที่มีลักษณะ 

ใด ๆ ซึ่งสามารถยิงกระสุนหรือขีปนาวุธอื่น ๆ ได้ และให้หมายความรวมถึง "สิ่งเทียมอาวุธปืน" ตามกฎหมาย  

The Firearms Act 1968 ซึ่งคำว่า "สิ่งเทียมอาวุธปืน" หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่มีลักษณะเป็นอาวุธปืน ไม่ว่าจะสามารถ

ยงิกระสุน กระสุน หรอืขปีนาวุธอื่น ๆ ได้หรือไม่  

พระราชบัญญัตินี้มีการกำหนดบทลงโทษสำหรับการใช้ การพยายามใช้ และการครอบครองอาวุธปืนและ       

สิ่งเทียมอาวุธปืนในบางกรณีที่ไม่เหมาะสม สำหรับบทกำหนดโทษที่เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนหรือสิ่งเทียม

อาวุธปืน บุคคลใดในขณะกระทำความผิดหรือในขณะที่ถูกจับกุมตามมาตรานี้มีอาวุธปืนหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนอยู่ใน
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ครอบครอง  เว้นแต่จะแสดงให้เห็นว่ามีอาวุธปืนดังกล่าวครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ถือว่ามีความผิดตาม

มาตรานี ้ และต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ความผิด (2) มาตรานี ้ใช้กับความผิดตามที่กำหนดไว้ในบัญชี

พระราชบัญญัติน้ี 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของทั้ง 2 ประเทศ พบว่ากฎหมายของไทยแม้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่ง

เทียมอาวุธปืนบัญญัตไิวใ้นพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

พ.ศ. 2490 แต่เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์เป็นการเฉพาะตัวของบุคคลผู้ทำการสั่ง นำเข้า หรือค้าสิ่งเทียมอาวุธปืน

เท่านั้น อีกทั้งตามพระราชบัญญัติดังกล่าวยังกำหนดให้การสั่ง นำเข้า หรือค้าสิ่งเทียมอาวุธปืนให้นำข้อกำหนดของ

อาวุธปืนมาบังคับใชโ้ดยอนุโลม ไม่ได้มกีารกำหนดข้อกำหนดของส่ิงเทียมอาวุธปืนเป็นการเฉพาะ เป็นการแสดงให้เห็น

ถึงความไม่เข้มงวดในการบังคับใชก้ฎหมายสิ่งเทียมอาวุธปืน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นกรณีของการครอบครอง

สิ่งเทียมอาวุธปืนในเด็กและเยาวชนด้วยแล้ว ในประเทศไทยไม่ปรากฏกฎหมายสิ่งเทียมอาวุธปืนท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและ

เยาวชนแม้แต่น้อย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศที่ผู้วิจัยนำมาเปรียบเทียบคือ ประเทศอังกฤษ จะ

เห็นได้ว่าประเทศอังกฤษได้มกีารตรากฎหมายอันเกี่ยวกับสิ่งเทียมอาวุธปืนตัง้แต่การกำหนดประเภทของอาวุธ การขอ

อนุญาต การนำไปใช้ รวมไปถึงการกำหนดขอบเขตของการใช้ การนำเข้า การดัดแปลง และการครอบครองสิ่งเทียม

อาวุธปืน ยิ่งไปกว่านั้นยังมีตราข้อกฎหมายบังคับใช้เฉพาะกรณีสิ่งเทียมอาวุธปืนในเด็กและเยาวชนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ของกำหนดช่วงอายุในการซื้อ ขาย หรือครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืน กำหนดฐานความผิดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย 

The Firearms Act 1968 รวมถึง Violent Crime Reduction Act 2006 ที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการห้ามเด็กและเยาวชน

ครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืนไวเ้ป็นเจ้าของ หากเด็กและเยาวชนจะนำมาใชต้้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อน โดย

ผู้ปกครองต้องกำกับดูแลเด็กให้ใช้สิ่งเทียมอาวุธปืนในขอบเขตหรืออาณาบริเวณที่ตนดูแล เป็นมาตรการควบคุมการ

ครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืนจากเด็กและเยาวชนที่ชัดเจนเด็ดขาด หากฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย และเป็นการ

แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันการมไีวแ้ละครอบครองสิ่งเทยีมอาวุธปืนซึ่งเป็นต้นเหตุของการนำสิ่งเทียม

อาวุธปืนไปใช้ในทางที่มิชอบ ซึ่งเจตนารมณ์ในการตรากฎหมายที่มีการกำหนดฐานความผิดอันเกี่ยวกับเด็กและ

เยาวชนของประเทศอังกฤษเป็นเพราะแนวโน้มนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คดีที่มีการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการใช้

อาวุธปืนหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนของเด็กและเยาวชนมมีากยิ่งขึน้  จึงตอ้งบัญญัติกฎหมายออกมาเพื่อควบคุม จากกรณี

ดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบให้เห็นได้ว่า ถึงแม้กฎหมายอังกฤษมีการตรากฎหมายเป็นการเฉพาะในการควบคุม 

การครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืนจากเด็กและเยาวชนแลว้ แต่ขอ้เท็จจริงยังปรากฏว่ากรณีเด็กและเยาวชนนำสิ่งเทียม

อาวุธปืนไปใช้ในการก่ออาชญากรรมยังคงมีอยู่และมีแนวโน้มที่มากขึ้น แตกต่างจากประเทศไทย แม้เด็กและเยาวชน

จะนำสิ่งเทียมอาวุธปืนไปใช้ในทางที่มิชอบและก่อให้เกิดความเสียหายมากมาย แต่ก็ยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายท่ี

เกี่ยวกับการควบคุมการได้มาและการครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืนใด ๆ ทำให้ปัจจัยในก่อให้เกิดปัญหาการก่อ

อาชญากรรมของเด็กและเยาวชนจึงอาจพบเจอได้มากยิ ่งกว่าประเทศอังกฤษ ในทางกลับกันจำนวนคดีของ 

การครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืนและนำไปใช้ในการก่ออาชญากรรมก็อาจพบเจอได้น้อยเพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติ

ให้เป็นความผิด แสดงให้เห็นว่ากฎหมายไทยไม่ได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมการครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืนของ

เด็กและเยาวชน หรอืแม้แต่กรณขีองบุคคลทั่วไปก็ตาม  
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ผู้วิจัยมีขอ้เสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1) ควรมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนในเด็กและเยาวชน เพราะเด็กและเยาวชน

อาจจะนำสิ่งเทียมอาวุธปืนไปใชใ้นการกระทำความผิดหรือก่ออาชญากรรมได้  

2) กำหนดอายุในการครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืนให้ชัดเจน โดยการระบุอายุขั้นต่ำของการครอบครองสิ่ง

เทียมอาวุธปืนว่า ตอ้งมีอายุเท่าใดจึงจะสามารถครอบครองได้ 

3) กำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนให้ครอบคลุมทุกช่วงวัย โดยนำมาตรการ

ทางกฎหมายในการควบคุมสิ่งเทยีมอาวุธของประเทศอังกฤษมาเป็นแนวทางในการบัญญัตกิฎหมายและบังคับใช้ เช่น 

กำหนดให้ต้องมีผู้ควบคุมดูแลการใช้สิ่งเทียมอาวุธปืนของเด็กและเยาวชน กำหนดให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่

ครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืนมคีวามผิด เวน้แต่อยู่ภายใตก้ารดูแลของบุคคลที่มอีายุ 21 ปีขึ้นไป หรือกำหนดให้บุคคลท่ี

มอีายุต่ำกว่า 18 ปีห้ามซื้อหรือขายสิ่งเทียมอาวุธปืน เป็นต้น รวมท้ังกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และบทลงโทษท่ีเป็นลาย

ลักษณ์อักษรอันสามารถบังคับใช้ได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมเพื่อแก้ไขต้นตอของปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้ใน

อนาคต 
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ปัญหาการบังคับใชก้ฎหมายเกี่ยวกับสถานท่ีพักไม่เป็นโรงแรม:  

ศกึษากรณีอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

The problem of law enforcement relating to non-hotel accommodations:  

A case study of Mueang Phayao district, Phayao Province  
 

อรญา สอาดจิตต์1* 

Aoraya Saardjit1* 
 

บทคัดย่อ 

   สารนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่ง

ศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมในจังหวัดพะเยา โดยศึกษาหลักเกณฑ์ บทบาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาตรการความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าพัก ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน ซึ่ง

ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องของไทยกับกฎหมายโฮมสเตย์ของประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ทั้งนี้ ได้ใช้

วธีิวจิัยเชงิคุณภาพโดยการวจิัยเอกสารประกอบกับการสัมภาษณ์เชงิลึก  

  จากการศกึษา พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์

การประกอบธุรกิจโรงแรมพ.ศ. 2551 กำหนดให้สถานที่พักอื่นใดที่มีห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง และมีจำนวนผู้พักไม่เกิน 

20 คน ให้บริการชั่วคราวโดยมีค่าตอบแทน เพื่อหารายได้เสริมและได้แจ้งให้นายทะเบียนทราบ ไม่ถือว่าเป็นโรงแรม 

จึงส่งผลให้ธุรกิจดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นโรงแรมและไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 อีกทั้ง ไม่มี

หน่วยงานกำกับดูแลโดยเฉพาะ สถานที่พักไม่เป็นโรงแรมขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ไม่มีมาตรการความ

ปลอดภัยอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ปรากฏช่องว่างทางกฎหมาย ทำให้เจ้าหนา้ท่ีเกิดอุปสรรคในการปฏบัิตหินา้ที่ และ

นำไปสู่การใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนที่ไม่เป็นธรรม จึงควรแก้ไขกฎหมายให้มีความชัดเจนและครอบคลุม กำหนด

หน่วยงานกำกับดูแลเป็นการเฉพาะ และเพิ่มเตมิบทลงโทษแก่ผู้กระทำฝ่าฝืนกฎหมาย  
 

คำสำคัญ:  สถานที่พักไม่เป็นโรงแรม, โฮมสเตย์, มาตรการความปลอดภัย  
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Abstract 
 This research is part of the study for the Master of Laws program at University of Phayao. It aims to 

identify the problem of law enforcement relating to non-hotel accommodations in Phayao province. It involves 

looking at the criteria, roles of relevant agencies, safety measures for guest, the efficiency of law enforcement. It 

compared the relevant laws in Thailand to the homestay laws in the Republic of China (Taiwan): Regulation for 

the Management of Home Stay Facilities. This research used a qualitative research method by documentary 

research and In-Depth Interview. 

  According to the study, The Hotel Act, B.E. 2547 and Ministerial Regulations Prescribing Types and Criteria 

for Hotel Business B.E. 2551 stipulate that accommodation with no more than 4 rooms and a maximum of 20 

guests, which provides temporary services for a fee with the purpose of earning extra income and has notified to 

the registrar, shall not be considered as a hotel. As a result, this business cannot be regarded as a hotel and is 

not subject to the Hotel Act B.E. 2547. There are also no specific governmental authorities to monitor such business. 

Non-hotel accommodations do not have a systematic management and appropriate safety measures. In addition, 

there appears to be a gap in the law that become an obstacle for the officers who perform their duties and this 

leads to the unfair exercise of the registrar's discretion. Therefore, the law should be amended in order to make 

it clear and comprehensive. It is necessary to have a specific agency to supervise non-hotel accommodations and 

also increase penalties for violators of laws. 
 

Keywords:  Non-hotel accommodations, Homestay, Security measures 
 

บทนำ 
 การท่องเที่ยวถือเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจประเทศไทย เนื่องจากก่อให้เกิดรายได้จำนวนมาก และ

ส่งเสริมใหม้ีการกระจายรายได้สู่ชุมชนในแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนนำไปสู่การเกิดธุรกิจท่ีสำคัญหลากหลาย เช่น “ธุรกิจท่ีพัก

แรม” เป็นต้น สำหรับธุรกิจที่พักแรมให้เช่าลักษณะรายวัน “โรงแรม” คงเป็นสิ่งแรกที่คนส่วนมากนึกถึง ซึ่งอยู่ภายใต้

บังคับพระราชบัญญัตโิรงแรม พ.ศ. 2547 แต่อย่างไรก็ตาม การจะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมแห่งหนึ่งได้                

มีกระบวนการขออนุญาตหลายขั้นตอน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับและต้องมีทุนทรัพย์เพื่อดำเนินการ จึง

เกิดสถานที่พักรายวันในลักษณะที่ไม่ใช่โรงแรม เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีทุน

ทรัพย์น้อย และข้อจำกัดในดา้นสภาพแวดลอ้มต่างๆ กล่าวคือ “สถานท่ีพักไม่เป็นโรงแรม” กระทรวงมหาดไทยได้ออก

กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 กำหนดว่า “ให้สถานที่พักที่มี

จำนวนห้องพักในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันไม่เกินสี่ห้องและมีจำนวนผู้พักรวมกันท้ังหมดไม่เกิบยี่สิบคน 

ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน อันมีลักษณะเป็นการ

ประกอบกจิการเพื่อหารายได้เสริมและได้แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามแบบท่ีรัฐมนตรีกำหนด ไม่เป็นโรงแรมตาม (3) 

ของบทนิยามคำว่า “โรงแรม” ในมาตรา 4 ปัจจุบันมีสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมจำนวนมากและมีการเรียกชื่ออย่าง

หลากหลาย เช่น รีสอร์ท เกสท์เฮาส์ และโฮมสเตย์ เป็นต้น โดยต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่

กฎกระทรวงกำหนด ซึ่งโฮมสเตย์มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกับสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมอื่นบางประการ กล่าวคือ 

นักท่องเที่ยวจะต้องพักรวมกับเจ้าของบ้านชายคาเดียวกัน และศึกษาธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรมในท้องถิ่นด้วย จะ

เห็นได้ว่า การพจิารณาสถานท่ีใดเป็น “สถานท่ีพักไม่เป็นโรงแรม” จะพจิารณาจากจำนวนห้องพักและจำนวนผู้เข้าพัก 
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ประกอบกับเป็นการหารายได้เสริม ดังนั้น รีสอร์ท เกสท์เฮาส์ โฮมสเตย์ หรือสถานที่พักใด ที่มีองค์ประกอบครบตาม

กฎกระทรวงดังกล่าว ถือเป็นสถานท่ีพักไม่เป็นโรงแรมท่ีจะต้องจดแจ้งต่อนายทะเบียนตามกฎกระทรวงกำหนดประเภท

และหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 แต่ไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมต่อกรมการ

ปกครองและไม่อยูภ่ายใตก้ฎหมายโรงแรมซึ่งมีหลักเกณฑ์การขออนุญาตและบทลงโทษท่ีเคร่งครัดมากกว่า 

  ปัจจุบันการจัดตั้งสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมเปลี่ยนแปลงไป ปรากฏช่องว่างทางกฎหมายที่บุคลคลใดบุคล

หนึ่งอาจแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่สุจริต เมื่อสถานท่ีพักไม่เป็นโรงแรมไม่ถือว่าเป็นโรงแรม หลักเกณฑ์ในการบริหาร

จัดการภายในโรงแรม มาตรการความปลอดภัย รวมถึงหนา้ที่ของผู้จัดการ จึงไม่อาจนำมาบังคับให้ผู้ประกอบการถือ

ปฏบัิตไิด้ เพราะกฎหมายกำหนดข้อยกเวน้ไว้ ส่งผลให้ความปลอดภัยของผู้เข้าพักไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม 

ประกอบกับไม่มหีน่วยงานกำกับดูแลโดยเฉพาะแตกต่างกับการพจิารณาอนุญาตโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม 

พ.ศ. 2547 ที่กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการความปลอดภัยไว้อย่างชัดเจน อีกทั้ง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

กลั่นกรองการดำเนินการระดับจังหวัดซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานหลายองค์กรในการร่วมกันพิจารณา ในอนาคตหาก

ไม่มีการกำหนดมาตรการความปลอดภัยของสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมให้มีความเหมาะสม อาจสร้างความเสียหาย

ร้ายแรงนำไปสู่ผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศได้ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่เกิด

อุปสรรคในการปฏบัิตหินา้ท่ีและนำไปสู่การใชดุ้ลยพนิจิท่ีไม่เป็นธรรม 

 ผู ้ศึกษาเห็นว่า การศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมข้างต้นเป็นเรื ่องที่มี

ความสำคัญ เพื่อนำไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาและหามาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมมาใช้บังคับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่

ผู้เกี่ยวข้องมแีนวทางการดำเนนิงานอย่างชัดเจน ไม่ใช้ดุลยพินิจตามอำเภอใจ สร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

  1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและลักษณะของสถานท่ีพักไม่เป็นโรงแรม 

  2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาการดำเนินการสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ               

ขออนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และบทบาทการกำกับดูแลของหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง  

  3. เพื่อศกึษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายของสาธารณรัฐจีน (ไตห้วัน)  

  4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและหามาตรการความปลอดภัยท่ีเหมาะสมในการกำกับดูแลสถานท่ี

พักไม่เป็นโรงแรมของประเทศไทย 
 

สมมติฐาน 
  ประเทศไทยไม่มีกฎหมายเฉพาะท่ีควบคุมดูแลเกี่ยวกับสถานท่ีพักไม่เป็นโรงแรม จึงทำให้เกิดปัญหาช่องว่าง

ทางกฎหมาย ที่บุคคลใดบุคลหนึ่งใช้แสวงหาผลประโยชน์โดยไม่สุจริต ประกอบกับขาดหน่วยงานหรืองค์กรในการ

กำกับดูแล ส่งผลให้ความปลอดภัยของผู้เข้าพักไม่ได้รับการคุ้มครองอย่าง เหมาะสม หากมีการแก้ไขและพัฒนา

กฎหมายจะส่งผลให้การประกอบกิจการสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมมีบรรทัดฐานในการถือปฏิบัติ  มีมาตรการความ

ปลอดภัยที่มีมาตรฐาน สามารถป้องกันการกระทำโดยไม่สุจริต สร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และสามารถสร้าง

รายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศชาติมากยิ่งขึ้น 
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วิธีการศึกษา 
  การศึกษาครั ้งน ี ้ ใช ้การวิจัยเช ิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจ ัยเอกสาร (Documentary 

research)  ซึ่งผู้ศึกษาทำการค้นคว้าข้อมูลจาก แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่

เกี่ยวกับสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมในประเทศไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ,กฎกระทรวงกำหนด

ประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ,ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง กำหนดมาตรฐาน

บริการท่องเท่ียวมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พ.ศ. 2554, คู่มอืกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, คู่มอืมาตรฐานโฮมส

เตย์ไทย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตลอดจนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ และศึกษา

เปรียบเทียบกฎหมายโฮมสเตย์ของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (Regulation for the Management of Home Stay Facilities) 

ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับจังหวัดและระดับ

อำเภอซึ่งรับผิดชอบงานสถานท่ีพักไม่เป็นโรงแรมในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา ผู้ประกอบกิจการสถานท่ีพักไม่เป็นโรงแรม และ

ภาคประชาชน โดยนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัญหาหรืออุปสรรค และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข 

โดยใชว้ธีิการพรรณา 
 

ผลการศึกษา  
  สถานท่ีพักไม่เป็นโรงแรมตามมาตรา 4 (3) แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 เจตนารมณ์ของกฎหมาย                     

ณ ช่วงเวลานัน้การท่องเท่ียวเชงิอนุรักษ์ได้รับความนิยมมากขึ้น ในแต่ละทอ้งถิ่นมกีารประกอบธุรกิจให้บริการสถานท่ี

พักขนาดเล็กเป็นรายได้เสริมอันเป็นกิจการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว  สร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น รวมทั้งเผยแพร่และ

อนุรักษ์ขนบธรรมเนยีมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงกำหนดให้สถานที่พักขนาดเล็กซึ่งมีหอ้งพักไม่เกินสี่ห้องและ

มีจำนวนผู้พักไม่เกินยี่สิบคน ซึ่งให้บริการเพื่อหารายได้เสริม ไม่ถือเป็นโรงแรม โดยบัญญัติไว้ในกฎกระทรวงกำหนด

ประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ข้อ 1 ซึ่งผู้ศกึษาได้แบ่งประเด็นการศึกษา ดังนี้  

  1. หลักเกณฑ์การแจ้งสถานที่พักไม่เป็นโรงแรม  

  คู่มือกรมการปกครอง กรณีการแจ้งสถานที่พักไม่เป็นโรงแรม ผู้ประกอบการที่มีจำนวนห้องพักในอาคาร

เดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันไม่เกินสี่ห้องและมีจำนวนผู้พักรวมกันท้ังหมดไม่เกินยี่สิบคน ท่ีจัดตัง้ขึน้เพื่อให้บริการ

ที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน อันเป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริม 

ต้องยื่นแบบหนังสือแจ้งสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ

โรงแรม พ.ศ. 2551 ณ ที่ว่าการอำเภอซึ่งสถานที่พักตั้งอยู่ เมื่อตรวจสอบหลักฐานการแจ้งแล้ว นายทะเบียนจะออก

หนังสือรับแจ้งสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้น ซึ่งนายทะเบียน หมายถึง ผู้ว่าราชการ

จังหวัด เมื่อสถานท่ีพักไม่เป็นโรงแรมแห่งใดได้รับการออกหนังสือรับแจ้งแล้ว ข้อมูลจะถูกบันทึกในระบบ e-DOPA License 

ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  

  ข้อสังเกต หนังสือรับแจ้งสถานท่ีพักไม่เป็นโรงแรมมสีถานะเป็นเพยีงหลักฐานการแจง้ ไม่ได้มสีถานะเป็นการ

ออกใบอนุญาต รายละเอียดของหนังสือรับแจ้งไม่ปรากฏขอบเขตระยะเวลาสภาพบังคับใช้ว่ามีระยะเวลาเพียงใด 

นอกจากนี้ กฎหมายไม่ได้กำหนดหน่วยงานหรือคณะกรรมการกลั่นกรองโดยเฉพาะในการทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อ

ประกอบการพิจารณาของนายทะเบียน แตกต่างกับการพิจารณาอนุญาตโรงแรมที่มีหลักเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจน มี

การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ระดับจังหวัด  (คำสั่ง

กระทรวงมหาดไทย ที่ 190/2551 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2551) ทำหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองการ

พิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม การต่ออายุโรงแรมเพื่อเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนโรงแรม อีกทั้ง 

ใบอนุญาตโรงแรมมีกำหนดอายุ 5 ปี และการต่ออายุแต่ละครั้งจะต้องมีคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบก่อนว่า
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เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ รวมท้ังมีค่าธรรมเนยีมในการออกใบอนุญาตแต่ละครัง้โดยขึ้นอยู่กับประเภทของโรงแรม 

อนึ่ง ไม่มีกฎหมายกำหนดลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของสถานที่พักไม่เป็นโรงแรม ด้วยเจตนารมณ์ที่จะ

ส่งเสริมการประกอบกิจการสถานท่ีพักขนาดเล็กของชุมชน ส่งผลให้การควบคุมสถานท่ีต้ังไม่เคร่งครัด เมื่อเป็นสถานท่ีพัก

ไม่เป็นโรงแรมจึงไม่ต้องนำเงื่อนไข ข้อ 2 ถึงข้อ 22 ของกฎกระทรวง (หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโรงแรม) มาใช้บังคับ

ในการรับแจ้ง ประกอบกับการออกหนังสือรับแจ้งของนายทะเบียนไม่ได้หมายความว่าเป็นการยอมรับสิทธิในการเข้า

ไปก่อสร้างสถานท่ีพักในท่ีดนิของรัฐหรอืของบุคคลอื่นได้โดยชอบด้วยกฎหมายและหากมีการฝ่าฝืนกฎหมายเฉพาะใด

ก็จะต้องมีการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้น   จึงไม่เป็นเหตุให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งต้องรับผิดตาม

กฎหมายแต่อย่างใด (บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 551/2553) ผู้ศึกษาเห็นว่า ส่งผลให้นาย

ทะเบียนไม่ต้องใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่ตั้งสถานที่พักไม่เป็นโรงแรม เนื่องจากกฎหมายไม่ได้

กำหนดหลักเกณฑ์ไว ้อีกทั้ง การออกหนังสือรับแจ้งไม่เป็นเหตุให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งต้องรับผิดตามกฎหมาย จึงอาจ

นำไปสู่การใช้ดุลยพินิจท่ีไม่เป็นธรรมและการแสวงหาผลประโยชน์ท่ีไม่สุจรติ 

  กฎหมายไม่ได้กำหนดให้มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ประกอบการสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมไว้

โดยตรงแตกต่างจากโรงแรมที่มีการกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ นอกจากนี้ มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 

2547 กำหนดให้ "ผู้จัดการ" หมายถึง ผู้จัดการโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 เท่านั้น ส่งผลให้ไม่

ครอบคลุมถึงสถานที่พักไม่เป็นโรงแรม ซึ่งผู้จัดการโรงแรมมีหน้าที่ใช้ความระมัดระวัง สอดส่องดูแลอันตรายและ

ความผิดปกติอ่ืนๆ ภายในโรงแรม ถือเป็นบทบัญญัติกฎหมายท่ีมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันอันตราย

ท่ีอาจเกิดกับผู้เข้าพักท้ังด้านชวีติ ร่างกาย และทรัพย์สนิของผู้เข้าพัก 

  แบบหนังสือแจ้งสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมตามกฎกระทรวง ระบุเอกสารใช้ประกอบเพียงสำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน แผนท่ีแสดงท่ีต้ังของสถานท่ีพัก เอกสารสิทธิในท่ีดนิอันเป็นท่ีต้ังของท่ีพัก (กรณี

มีเอกสาร) นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางการรับจดแจ้งสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมให้ทุก

จังหวัดรับทราบ (หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0307.6/ว 7693 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561) เกี่ยวกับการแสดงเอกสาร

หลักฐานเพื่อแสดงถึงการนำสถานท่ีพักมาประกอบกจิการเพื่อหารายได้เสริม ผู้ประกอบกจิการอาจให้บุคคลที่มคีวาม

น่าเชื่อถือในพื้นที่อันสถานที่พักนั้นตั้งอยู่เป็นผู้รับรองรายได้หลักของผู้แจ้ง ผู้ศึกษาตั้งสังเกตว่า เอกสารหลักฐาน

รายได้หลักของผู้ประกอบกิจการสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมยังขาดความชัดเจน ไม่มีหลักเกณฑ์อันเป็นบรรทัดฐานใน

การพิจารณา อีกทั้ง เอกสารดังกล่าวไม่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าต้องใช้ประกอบแต่อย่างใด ซึ่งกรณีเปลี่ยนแปลง

เจ้าหนา้ท่ีผู้ปฏบัิตงิานอาจทำให้เกิดความสับสนหรือไม่ทราบถึงการสั่งการตามหนังสอืแจ้งเวยีนดังกล่าวได้  

  ตัวอย่างปัญหาเกี่ยวกับสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมในประเทศไทย ปรากฏข่าวการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการ

ธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่มีการให้บริการที่เข้าข่ายเป็นโรงแรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการกล่าวถึง กรณี

หลังจากมีการจัดระเบียบโรงแรมเถื่อนในพื้นที่อำเภอหัวหิน เนื่องจากที่ผ่านมามีโรงแรมได้รับใบอนุญาตปลอมที่ซื้อ

จากเจ้าหน้าที่ของทางราชการ ฝ่ายปกครองอำเภอได้ตรวจสอบพบว่ามีผู้ประกอบการที่เข้าข่ายผิดกฎหมายจำนวน

มาก บางส่วนต้ังใจจะหลีกเลี่ยงการยื่นขอใบอนุญาต โดยนำอาคารหรูในเมืองหัวหินขอจดแจ้งเป็นท่ีพักแบบโฮมสเตย์

เปิดไม่เกิน 4 ห้อง เข้าพักคราวละไม่เกิน 20 คน อา้งเป็นการหารายได้เสริม ซึ่งกรณเีจ้าหนา้ที่รับจดแจ้งอาจโดนข้อหา

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157 เนื่องจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยมีเจตนาให้การทำโฮมสเตย์

เป็นการผ่อนปรนกฎหมายเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในท้องถิ่นชนบทนำบ้านพักอาศัยเปิดเป็นที่พักรายวันเพื่อหารายได้

เสริมเท่านั้น (มตชินออนไลน,์ 2562)  

  กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาคาร ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงกฎหมายควบคุมอาคารท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ

ควบคุมอาคารให้มั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัยต่อประชาชนท่ีเข้าไปใชส้อยในอาคาร ซึ่งถือเป็นนโยบายหนึ่งของ
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กระทรวงมหาดไทย โดยมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวง

กำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548 กำหนดให้เจ้าของอาคาร 9 ประเภท ต้องจัดให้มีการ

ตรวจสอบ (คู่มือกฎหมายควบคุมอาคาร, 2552 : 18-19) กล่าวคือ ต้องจัดให้มีผู ้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู้

ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรมทำการตรวจสอบสภาพอาคาร อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบการ

เตอืน การป้องกันและการระงับอัคคีภัย การป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบาย

น้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่นที่จำเป็นต่อการป้องกันภยันตราย ข้อสังเกต สถานที่พักไม่เป็น

โรงแรมเป็นกิจการขนาดเล็ก ความสูง ขนาดพืน้ท่ีของอาคารและลักษณะการดำเนนิการจึงไม่เข้าข่ายมาตรา 32 ทว ิ 

  ผู ้ศึกษาเห็น การไม่มีกฎหมายเฉพาะในการกำกับดูแลสถานที่พักไม่เป็นโรงแรม ไม่มีหน่วยงานหรือ

คณะกรรมการเฉพาะในการตรวจสอบภายหลังการรับแจ้ง จึงส่งผลให้เกิดปัญหาในการควบคุมการประกอบกิจการ

สถานที่พักไม่เป็นโรงแรม และเป็นเหตุนำไปสู่การปล่อยปละละเลยของผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ทำให้

เกิดความไม่ปลอดภัยและความไม่เหมาะสมของสถานที่พักภายหลังการรับจดแจ้งได้ เช่น การเสื่อมสภาพของอาคาร 

อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยไม่มีความพร้อมสำหรับการใช้งาน ไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในสถานที่พัก 

เป็นต้น ซึ่งเมื่อเกิดเหตุร้ายหรือภยันตรายขึ้น ไม่สามารถปอ้งกันและแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา อาจนำไปสู่ความเสียหาย

อย่างรา้ยแรง อกีทัง้ ส่งผลให้นายทะเบียนและเจ้าหนา้ที่เกิดอุปสรรคในการปฏบัิตงิาน  

 2. การบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับสถานที่พักไม่เป็นโรงแรม กรณีโฮมสเตย์ 

ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 

   จากการศึกษาประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง กำหนดมาตรฐานบริการท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 

พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของ “โฮมสเตย์ไทย” หมายถึง การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวจะต้องพักรวม

กับเจ้าของบ้านชายคาเดียวกัน โดยมีหอ้งพักหรอืพืน้ท่ีใชส้อยภายในบ้านเหลอื สามารถนำมาดัดแปลงให้นักท่องเท่ียว

พักได้ช่ัวคราว ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 4 ห้อง มีผู้พักรวมกันไม่เกิน 20 คน โดยมีค่าตอบแทนและจัดบริการส่ิงอำนวยความ

สะดวกตามสมควร อันมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริม ซึ่งเป็นไปตามบทนิยามคำว่า  "โรงแรม" 

แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยวตามหลักเกณฑ์ที่กรมการท่องเที่ยว

กำหนด และคำว่า "มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย " หมายถึง โฮมสเตย์ที ่จ ัดบริการอยู ่ในระดับมาตรฐาน 10 ด้าน 

ประกอบด้วย ด้านที ่พัก อาหาร ความปลอดภัย อัธยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้านและสมาชิก รายการนำเที ่ยว 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน การบริหารของกลุ่ม

โฮมสเตย์ และการประชาสัมพันธ์ โดยความเป็นมาของมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย เกิดจากนโยบายรัฐบาลท่ีมุ่งเน้นบทบาท

การพัฒนาชุมชน และได้ออกกฎหมายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น กรมการท่องเที่ยวจึงได้จัดทำดัชนีชี้วัดมาตรฐาน

โฮมสเตย์ไทยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนจัดทำที่พักในรูปแบบที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) เพื่อมุ่ง

ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการด้านวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาวิถีชีวิตดั้งเดิม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน (กรมการ

ท่องเท่ียว มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย, 2558 : 1) ซึ่งผู้ศึกษาพบว่า “โฮมสเตยไ์ทย” ตามประกาศกรมการท่องเท่ียว เป็นเพียง

การขอรับประเมินเพื่อให้ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย โดยมีระดับมาตรฐาน 10 ด้าน อายุการรับรองมาตรฐาน 3 ปี ซึ่งบท

กำหนดโทษมีเพียงถอดถอนความเป็นมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พร้อมทั้งต้องส่งคืนเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโฮมส

เตย์ไทยและหนังสือรับรองต่อกรมการท่องเที่ยวเท่านั้น อีกทั้ง ประกาศกรมการท่องเที่ยว ไม่ได้บังคับว่าโฮมสเตย์

จะตอ้งผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากกรมการท่องเท่ียวทุกกรณี เป็นกรณผีู้ประกอบการสมัครใจขอรับการประเมิน

ด้วยตนเอง ประกอบกับโฮมสเตย์บางแห่งที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามประกาศกรมการท่องเที่ยว 
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อาจไม่ได้มีการจดแจ้งสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมต่อนายทะเบียนตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การ

ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 แมว้่ากฎหมายท้ัง 2 กระทรวงจะให้ความหมายของโฮมสเตย์ไทยและสถานท่ีพักไม่

เป็นโรงแรมคล้ายคลึงกันแต่ไม่ได้กำหนดให้ต้องดำเนนิการควบคู่กันแต่อย่างใด  

  จังหวัดพะเยามีสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมที่ได้จดแจ้งต่อนายทะเบียนตามกฎกระทรวง จำนวน 87 แห่ง                   

(ข้อมูลปี พ.ศ. 2564 โดยท่ีทำการปกครองจังหวัดพะเยา) 

 

   สถานทีพ่ักไมเ่ป็นโรงแรมจังหวัดพะเยา  

ลำดับ อำเภอ จำนวนทั้งหมด (แห่ง) จำนวนสถานที่พักใช้คำว่า “โฮมสเตย”์ (แห่ง)  

1 เมอืงพะเยา 45 16 

2 จุน 4 - 

3 เชยีงคำ 8 2 

4 เชยีงม่วน 13 4 

5 ดอกคำใต ้ - - 

6 ปง 12 5 

7 แม่ใจ 4 2 

8 ภูซาง - - 

9 ภูกามยาว 1 - 

รวม 87 29 

    

ในพื้นท่ีอำเภอเมืองพะเยามสีถานท่ีพักไม่เป็นโรงแรมจำนวน 45 แห่ง ปรากฏกรณีผู้ประกอบการสถานท่ีพักไม่

เป็นโรงแรมบางส่วนมีการใชค้ำว่า “โฮมสเตย์” ในการประกอบกจิการจำนวน 16  แห่ง ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้เข้าใช้บริการ

บางรายเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ว่าสถานที่พักที่ใช้คำว่าโฮมสเตย์ทุกแห่งเป็นโฮมสเตย์ที่ผ่านการรับรองและมี

มาตรฐานความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยท่ีกรมการท่องเท่ียวรับรอง ท้ังท่ีสภาพข้อเท็จจริงอาจไม่ได้

เป็นเช่นนัน้ เช่น ไม่มกีารพักรวมกับเจ้าของบ้านชายคาเดียวกันโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและวถิีชีวิตระหว่างกัน 

ไม่มลีักษณะเป็นรายได้เสริมในครอบครัว ไม่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยของกระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬา เป็นต้น  

 

 3. หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโฮมสเตย์ของของสาธารณรัฐจนี (ไต้หวัน) 

  การศึกษาปัญหาการบังคับใชก้ฎหมายเกี่ยวกับสถานท่ีพักไม่เป็นโรงแรม มคีวามจำเป็นต้องศกึษาบทบัญญัติ

กฎหมายของต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนากฎหมายของประเทศไทยให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้มาก

ขึ้น โดยเลือกศึกษากฎหมายโฮมสเตย์ของประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชีย

และใช้ระบบประมวลกฎหมายเช่นเดียวกับประเทศไทย นอกจากนี้ กฎหมายโฮมสเตย์ของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มี

การกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆไว้เป็นการเฉพาะและมคีวามชัดเจน  

 กฎหมายโฮมสเตย์ของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) : Regulation for the Management of Home Stay Facilities           
ได้อธิบายความหมายของ “สถานประกอบการโฮมสเตย์ (home stay facility)” หมายถึง การประกอบกิจการสถานที่พัก

แรมในลักษณะการทำธุรกิจเสริมของครอบครัว โดยการนำห้องว่างท่ีมอียู่ในบ้านของตนเองนำมาใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยให้
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นักท่องเที่ยวเพื่อให้ได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตในชนบท สถานที่พักดังกล่าวมักจะรวมเอาวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิ

ทัศน์ธรรมชาติ สภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยา ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกิจกรรมการเกษตรกรรม ป่าไม้ การ

ประมงหรือปศุสัตว์ (Article 2)  

  3.1 ลักษณะโฮมสเตย์และทำเลที่ตั้งของโฮมสเตย์ (Article 3,4) กำหนดให้การประกอบกิจการสถานท่ีพักโฮมส

เตย์ต้องมีห้องพักจำนวนไม่เกิน 8 ห้อง และมีพื้นที่รวมไม่เกิน 240 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม การออกหนังสือจดทะเบียน

อาจออกให้แก่สถานที่พักโฮมสเตย์ที่มีห้องพักจำนวนไม่เกิน 15 ห้องพัก โดยมีพื้นที่รวมไม่เกิน 400 ตารางเมตรสามารถ

ทำได้ในกรณีสถานที่พักโฮมสเตย์ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่กฎหมายกำหนด (เช่น พื้นที่ของชนพื้นเมือง, ฟาร์มที่ได้รับใบรับรองซึ่ง

ออกโดยหน่วยงานเกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น)  สำหรับทำเลที่ตั้งของโฮมสเตย์ กำหนดให้โฮมสเตย์ตั้งในพื้นที่ที่กำหนด

และตอ้งปฏบัิติตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการใช้ท่ีดิน เช่น ท่ีดนินอกเมอืง ท่ีดนิในเขตเมือง สถานท่ีซึ่ง

มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สถานที่ท่องเที่ยว พื้นที่ห่างไกล หมู่เกาะนอกชายฝั่ง พื้นที่สงวนของชนเผ่าดั ้งเดิม  ฟาร์ม

นันทนาการท่ีมีใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานทางการเกษตร เป็นต้น     

    3.2 หลักเกณฑ์การขออนุญาตและมาตรการความปลอดภัย สาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้ 

  1.) คุณสมบัติของผู้ประกอบการโฮมสเตย์และเอกสารประกอบการขอลงทะเบียน  กล่าวคือ บุคคลที่มี

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่กฎหมายกำหนด จะไม่สามารถขออนุญาตลงทะเบียนประกอบกิจการโฮมสเตย์ 

(Article 9) 

  - ไม่มคีวามสามารถในการทำธุรกรรมทางกฎหมาย 

  - บุคคลที่ต้องคำพิพากษาตามพระราชบัญญัติควบคุมการจัดการอาชญากรรม พระราชบัญญัติควบคุม

อาวุธปืน พระราชบัญญัติป้องกันการค้าบริการทางเพศในเด็กและวัยรุ่น กฎระเบียบควบคุมสารเสพติดอันตราย 

ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการกระทำความผิดทางเพศ 

  - และบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุก 5 ปีขึ้นไป หรือเคยได้รับอภัยโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดน้อยกว่า 

5 ปี 

  สำหรับเอกสารประกอบการขอลงทะเบียน กฎหมายกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (Article 11) เช่น แบบฟอร์มใบ

สมัคร, สำเนาเอกสารรับรองการจำแนกประเภทการใช้ที่ดินของสถานที่  (กรณีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง), เอกสาร

แสดงการยินยอมให้ใช้สถานที่ (ยกเว้นกรณีผู้ยื ่นคำขอเป็นเจ้าของสถานที่) , สำเนาใบอนุญาตการใช้อาคารหรือ

เอกสารที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการใช้อาคาร, สำเนาของกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางธุรกิจ, 

ภาพถ่ายภายนอกและภายในของสถานที่พัก, เอกสารอื่น ๆ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ 

เมื่อตรวจสอบเอกสารประกอบการลงทะเบียนแล้ว ผู้มีอำนาจทางปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเรียกเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

ในการตรวจสอบสุขอนามัย,การป้องกันอัคคีภัย, และกิจการอาคารมาตรวจสอบโฮมสเตย์ได้ (Article 15) 

  2.) กำหนดหน้าที่ของผู้ประกอบการในการสอดส่องดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าพัก กล่าวคือ ต้องรายงานไปยัง            

สถานีตำรวจท้องที่ทราบ กรณีที่พบเห็นผู้พักอาศัยมีพฤติการณ์ในลักษณะที่เป็นอันตรายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

(Article 32) เช่น เป็นผู้ต้องสงสัยในการทำลายความมั่นคงแห่งชาติ, มีอาวุธปืนและอาวุธสงคราม, มีการใช้ยาเสพติด

หรือ  สิ่งเสพติดอื่น ๆ, มสี่วนร่วมในการเล่นการพนันหรือมสี่วนร่วมในพฤตกิรรมอื่นท่ีทำให้เกิดความวุ่นวายกับประชาชน 

เป็นต้น นอกจากนี้ มีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลผู้เข้าพักเป็นประจำทุกวันและต้องเก็บรักษาข้อมูลเป็นระยะเวลา 6 เดือน 

(Article 28) อีกทั้ง มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและความสงบภายในสถานที่และบริเวณโดยรอบสถานที่พักโฮมสเตย์ 

(Article 31) 
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3.) ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและประกันภัยความรับผิด กำหนดให้โฮมสเตย์ต้องดำเนินการจัดให้มีผนัง

และฝ้าเพดานซึ่งตอ้งเป็นวัสดุทนไฟ และผนังกั้นห้องตอ้งป้องกันอัคคีภัยซึ่งทนไฟได้ 1 ช่ัวโมง หรือผนังท่ีทำจากวัสดุท่ี

ไม่ตดิไฟ (Article 5) นอกจากนี้ ตอ้งจัดให้มอีุปกรณป้์องกันอัคคีภัยไวใ้นท่ีพัก เช่น ตอ้งจัดให้มไีฟฉุกเฉนิไว้ในห้องพักแต่

ละห้อง บริเวณบันไดแต่ละชั้นและทางเดิน, ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้อย่างมั่นคงจำนวนไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง ใน

ตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนและอยู่ในลักษณะที่นำออกมาใช้ได้ง่าย และต้องจัดให้มีระบบเตือนภัยอัตโนมัติไว้ในโฮมสเตย์ 

และห้องพักแต่ละห้อง เป็นต้น ประกอบกับจะต้องซื้อกรรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดที่มีความคุ้มครองและมูลค่า

ประกันขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งกำหนดถึงการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต / การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สิน 

(Article 6, 24) 

  4.) ความปลอดภัยด้านความเจ็บป่วยหรือโรคติดต่อ กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับการเจ็บป่วยหรือได้รับ

บาดเจ็บแก่ผู้พักอาศัย ผู้ประกอบการต้องช่วยเหลือแก่ผู้พักอาศัยโดยทันที กรณีที่พบความเป็นไปได้ของการเกิด                

โรคระบาดแก่ผู้เข้าพักอาศัย ผู้ประกอบการจะต้องแจ้งแก่หน่วยงานทางการแพทย์ทันทีเพื่อการรักษาที่เหมาะสม (Article 

29)  

  5.) ความรู้ของผู้ประกอบการ กำหนดให้ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศและการอบรม

เกี่ยวกับการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับโฮมสเตย์ โดยหน่วยงานทางปกครองเองหรือหน่วยงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

  จะเห็นได้ว่า กฎหมายโฮมสเตย์ของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พิจารณาจากจำนวนห้องพัก และจำนวนพื้นที่เป็น

หลัก ประกอบกับทำเลที่ตั้งของโฮมสเตย์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชนบท

ห่างไกลจากตัวเมอืง นอกจากนี้ ได้กำหนดหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขไว้อย่างชัดเจน เช่น คุณสมบัตแิละลักษณะตอ้งห้ามผู้ขอ

อนุญาต  แนวทางการบริหารจัดการ  และมาตรการความปลอดภัยต่างๆ เป็นต้น  

  4. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาโดยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้

ข้อมูลสำคัญ (Key Information) และเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งกำหนด

ประเด็นคำถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหนา้ ประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลเชงิลึก  

  1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เป็นบุคคลอายุ 25 ปีขึ้นไป จำนวน 14 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

ระดับจังหวัดและระดับอำเภอซึ่งรับผิดชอบงานสถานท่ีพักไม่เป็นโรงแรมในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา จำนวน 6 คน ผู้ประกอบ

กิจการสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมในจังหวัดพะเยา จำนวน 4 คน และประชาชนซึ่งมีประสบการณ์เข้าพักในสถานที่พัก

ไม่เป็นโรงแรม จำนวน 4 คน 

  2. ข้อมูลเชงิลึก ความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายท่ีใชบั้งคับสถานท่ีพักไม่

เป็นโรงแรมในปัจจุบัน ตามประเด็นคำถามในแบบสัมภาษณ ์โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

   2.1 การสัมภาษณ์เจ้าหนา้ที่ภาครัฐระดับจังหวัดและระดับอำเภอ 

    1.) การดำเนินการรับแจ้ง พบว่า ระดับอำเภอ เมื่อผู้ประกอบการประสงค์จดแจ้งสถานที่พักไม่เป็น

โรงแรม ให้ยื่นคำขอ ณ ที่ว่าการอำเภอซึ่งสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมตั้งอยู่ เมื่อเจ้าหน้าที่ของอำเภอ (ปลัดอำเภอ) ได้

รับคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ โดยตรวจสอบจำนวนห้องพักเป็นหลักว่าตรงตามคำขอ

หรือไม่ ไม่เคร่งครัดเหมือนกับการตรวจสอบโรงแรม เนื่องจากบางกรณีเป็นลักษณะการนำที่พักอาศัยของชาวบ้านเอง

มาประกอบกิจการเพียงบางช่วงฤดูกาลในลักษณะการหารายได้เสริมเพื่อจุนเจือครอบครัว สำหรับด้านความ

ปลอดภัยจะตรวจสอบเพียงเบื้องต้นแล้วเสนอไปยังจังหวัดพร้อมภาพถ่าย  ในส่วนของระดับจังหวัดไม่ได้มีการลงไป

ตรวจสอบพื้นที่ จะพิจารณาจากเอกสารและภาพถ่ายที่อำเภอเสนอ เนื่องจากเป็นเพียงการรับแจ้งไม่ใช่การพิจารณา

ออกใบอนุญาต 
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 2.) ปัญหาหรืออุปสรรค พบว่า กลุ่มตัวอย่างบางส่วนกล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย

ผู้บังคับบัญชาในแต่ละสมัยที่มีความแตกต่างกัน และเอกสารที่ใช้ประกอบการจดแจ้งกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ชัดเจน 

ส่งผลให้การเรียกรับเอกสารเกิดอุปสรรคในการปฏบัิตหินา้ที่  

  3.) มาตรการความปลอดภัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างบางส่วน เห็นว่า สถานที่พักไม่เป็นโรงแรมความ

ปลอดภัยอยู่ในระดับท่ีเพยีงพอแล้วเนื่องจากเป็นสถานท่ีพักแรมขนาดเล็ก การกำหนดมาตรการมากเกินสมควรจะสร้าง

ภาระให้ชาวบ้านผู้มีทุนทรัพย์น้อย แต่กลุ่มตัวอย่างบางส่วน เห็นว่า มาตรการความปลอดภัยในสถานที่พักควรกำหนด

หลักเกณฑ์ใหม้คีวามชัดเจนเพื่อให้เกิดแนวทางในการปฏบัิติท่ีเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน  

  4.) กฎหมายท่ีบังคับใชใ้นปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก เห็นว่า กฎหมายให้อำนาจค่อนข้างกวา้ง ข้อดี 

คือ สามารถพจิารณาตามความเหมาะสมของสถานท่ีพักแต่ละแห่ง อำนวยความสะดวกแก่ผู้แจ้งและผู้รับจดแจ้ง เป็นการ

ส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เสริม ข้อเสีย คือ ไม่มกีำหนดระยะเวลาการต่ออายจุึงยากต่อการควบคุม ไม่มขี้อมูลท่ี

เป็นปัจจุบันว่าสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมแห่งใดเลิกประกอบกิจการและสถานที่พักใดยังคงดำเนินการเป็นปกติ  

ข้อเสนอแนะ ควรกำหนดแบบบันทึกการตรวจสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมเหมือนกับโรงแรมที่มีแบบบันทึกการตรวจซึ่ง

กำหนดประเด็นต่างๆไว้อย่างชัดเจน และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับสถานท่ีพักไม่เป็นโรงแรม  

    2.2 การสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการสถานท่ีพักไม่เป็นโรงแรมในจังหวัดพะเยา  

  กลุ่มตัวอย่างบางส่วนไม่ทราบความแตกต่างระหว่างโรงแรมขนาดเล็กและสถานที่พักไม่เป็น

โรงแรม สำหรับปัญหาหรืออุปสรรค พบว่า กลุ่มตัวอย่างบางส่วนไม่มีอุปสรรค การดำเนนิการสะดวกมากกว่าการขอ

อนุญาตโรงแรม แต่บางส่วนพบปัญหาเกี่ยวกับเอกสารประกอบการดำเนินการ บางส่วนเคยมีประสบการณ์ยื่นขอ

อนุญาตโรงแรมแต่ต้องแก้ไขหลายประเด็นและมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ซึ่งตนไม่สามารถดำเนินการได้เพราะทุนทรพัย์

ไม่เพียงพอ ภายหลังได้เปลี่ยนแปลงลักษณะการดำเนินการเพื่อแจ้งเป็นสถานที่พักไม่เป็นโรงแรม ซึ่งใช้ระยะเวลาไม่

นานและไม่มีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก สำหรับมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัย พบว่า บางส่วนไม่มี เจ้า

พนักงานรักษาความปลอดภัยตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเพราะเป็นธุรกิจขนาดเล็กภายในครอบครัว จึงอาศัยลักษณะคนใน

ครอบครัวช่วยกันดูแล นอกจากนี้ บางส่วนตดิตัง้ถังดังเพลิงบริเวณจุดลงทะเบียนเท่านั้น ไม่มกีารตดิตัง้ในบริเวณอื่น ท้ังนี้ 

ไม่มีการติดตั้งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้แต่อย่างใด บางส่วนกล่าวว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐแนะนำหรือให้ความรู้ในการ

กำกับดูแลสถานท่ี กลุ่มตัวอย่างท่ี 2 ให้ขอ้เสนอแนะว่า ในอนาคตหากกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเตมิควรแยกต่างหากจาก

ธุรกิจขนาดใหญ่ และไม่เพิ่มภาระให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กมากเกินไป  

  2.3 การสัมภาษณ์ประชาชนซึ่งมปีระสบการณ์เข้าพักในสถานท่ีพักไม่เป็นโรงแรม 

   กลุ่มตัวอย่างส่วนมากวัตถุประสงค์ในการเดินทางและเข้าพัก คือ เพื่อการท่องเที่ยว บางส่วนไม่

ทราบว่าธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กแตกต่างกับสถานที่พักไม่เป็นโรงแรม สำหรับปัจจัยสำคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือก

สถานที่พัก คือ ความปลอดภัย นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างบางส่วน กล่าวว่า เคยพักในสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมที่มี

สภาพเก่า กลอนประตูประตูห้องพักไม่มีความแข็งแรง กลุ่มตัวอย่างที่ 3 เสนอแนะว่า คาดหวังในอนาคตสถานที่พักใน

ประเทศไทยจะมีมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เทียบเท่าระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก

หรือธุรกิจขนาดใหญ่  

    จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ปรากฏปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

สถานท่ีพักไม่เป็นโรงแรมในปัจจุบัน เนื่องจากความไม่ชัดเจนของกฎหมาย ประกอบกับสถานท่ีพักไม่เป็นโรงแรมบางแห่งไม่

มีมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาข้อมูลทางเอกสารที่ได้ทำการศึกษา กล่าวคือ 

ประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่ใช้กำกับดูแลสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมเป็นการเฉพาะ ไม่มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
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พิจารณาทีก่ำหนดไว้อย่างชัดเจน อีกทั้ง ไม่มีหน่วยงานในการกำกับดูแลภายหลังการจดแจ้ง จึงส่งผลให้ขาดการจัดการ

อย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้เข้าพัก ซึ่งความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินเป็นเรื่องที่มี

ความสำคัญ เป็นสิ่งที่ผู้เข้าใช้บริการย่อมต้องปรารถนาที่จะได้รับตลอดระยะเวลาที่เข้าพักในสถานที่พักที่ตนได้เสีย

ค่าตอบแทนไป ตั้งแต่ระยะเวลาท่ีเริ่มต้น จนสิ้นสุดระยะเวลาการรับบริการ ซึ่งผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องให้บริการท่ี

ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินแก่เข้าใช้บริการ ประกอบกับช่องว่างทางกฎหมาย ทำให้เกิดการ

แสวงหาผลประโยชน์โดยไม่สุจริตและสร้างความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบกิจการสถานที่พักรายอื่น ดังนั้น จึงมีความ

จำเป็นที่จะต้องพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับสถานที่พักไม่เป็นโรงแรม เพื่อให้สามารถควบคุมและกำกับดูแลสถานที่พักไม่

เป็นโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
  แม้เจตนารมณ์ของสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ชุมชน แต่การ

ควบคุมและกำกับดูแลสถานที่พักให้มีมาตรฐานและปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่ภาครัฐต้องดำเนินการควบคู่กันไป เพื่อให้

เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยนื ผู้ศึกษาเห็นว่า ปัจจุบันกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมยังไม่เพียงพอสำหรับ

การใชค้วบคุมและกำกับดูแลสถานท่ีพักไม่เป็นโรงแรม จึงควรบัญญัติกฎหมายสถานท่ีพักไม่เป็นโรงแรมเป็นการเฉพาะ

โดยแยกต่างหากจากพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความสะดวกต่อการใชบั้งคับ เช่น 

พระราชบัญญัติสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมและสถานท่ีพักรายวันลักษณะพเิศษ พ.ศ. ... เป็นต้น ประกอบกับนำแนวทาง

ของกฎหมายโฮมสเตย์ไตห้วันมาปรับใชใ้ห้เข้ากับบริบทสังคมของประเทศไทย ซึ่งผู้ศึกษามีขอ้เสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมให้ชัดเจน 

 คำนิยามถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการ                   

ควรกำหนดคำนิยาม “สถานที่พักไม่เป็นโรงแรม” แยกต่างหากจาก “โฮมสเตย์” เนื่องจากโฮมสเตย์มีเงื่อนไขบาง

ประการที่แตกต่าง กล่าวคือ นักท่องเที่ยวจะต้องพักรวมกับเจ้าของบ้านชายคาเดียวกันและมีการแลกเปลี ่ยน

วัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมอื่น เช่น เกสท์เฮ้าส์ รีสอร์ท เป็นต้น ที่ครบองค์ประกอบตาม

กฎกระทรวงไม่ได้มีลักษณะให้นักท่องเที่ยวจะต้องพักรวมกับเจ้าของบ้านชายคาเดียวกันและมีการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมในชุมชนแต่อย่างใด อีกทั้ง ควรกำหนดองค์ประกอบและเงื่อนไขของการจะใช้คำว่า “โฮมสเตย์” ในการ

ประกอบกิจการเพื่อเป็นการสงวนการใช้ คำว่า “โฮมสเตย์” ไว้เป็นเอกลักษณ์สำหรับการประกอบกิจการของคน

ท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆ โดยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้แก่ชุมชน

อย่างแทจ้รงิ นอกจากนี้ ควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับทำเลท่ีตัง้ให้ชัดเจน ประกอบกับการจำกัดพื้นท่ีสถานท่ีพักไม่

เป็นโรงแรมไม่ให้มีการประกอบกิจการสถานที่พักอื่นร่วมอยู่ในอาคารเดียวหรือบริเวณเดียวกันโดยไม่มีการแยกเป็น

สัดส่วน เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงทางกฎหมาย แสวงหาผลประโยชน์โดยไม่สุจริตอันเป็นการสร้างความไม่เป็นธรรม

กับผู้ประกอบการสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมอื่นและผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับ

กฎหมายของไตห้วันซึ่งกำหนดคำนิยามโฮมสเตย์ไวอ้ย่างชัดเจนและจำกัดลักษณะท่ีต้ังไว้เฉพาะโดยเป็นพื้นท่ีนอกเมือง

เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง อกีทัง้ กำหนดเอกสารท่ีใช้ประกอบการขอลงทะเบียนไว้ในกฎหมาย 

ซึ่งการกำหนดเอกสารประกอบการพจิารณาไวอ้ย่างชัดเจน จะส่งผลให้เจ้าหนา้ท่ีผู้เกี่ยวข้องไม่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคใน

การปฏบัิตงิาน  

  ควรกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้แจ้ง และกำหนดให้มีผู้จัดการซึ่งทำหน้าที่ในการบริหาร

จัดการ ดูแลความปลอดภัยด้านต่างๆ รวมถึงความปลอดภัยด้านโรคติดต่อและการบันทึกข้อมูลผู้เข้าพัก เนื่องจาก

เมื่อเกิดเหตุจำเป็นเร่งด่วนตอ้งใชข้้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าพักจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการ เช่น สถานการณ์ปัจจุบันท่ี
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มกีารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคอุบัตใิหม่ท่ีเพิ่งปรากฏในช่วงระยะเวลา 2- 

3 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลผู้เดินทางเข้า - ออกในพื้นที่ เพื่อป้องกันและ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ในอนาคตอาจเกิดโรคระบาดสายพันธ์ุใหม่ท่ีมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรง 

หากกฎหมายกำหนดหน้าที่ของผู้ประกอบการหรือผู้จัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านโรคติดต่อและการบันทึก

ข้อมูลผู้เข้าพักให้ตรงตามความเป็นจริง จะเป็นการอำนวยความสะดวกข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ ประกอบกับกรณีเกิดการมั่วสุมกระทำผิดกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่พัก 

จะสามารถให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้จับตัวผู้กระทำความผิดหรือช่วยเหลือผู้เสียหายได้ทันเวลา 

ท้ังนี้ เมื่อทำการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไต้หวัน ซึ่งมกีารกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการ

โฮมสเตย์ กำหนดหนา้ท่ีการสอดส่องดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าพักและรักษาความปลอดภัยดา้นความเจ็บป่วยหรือ

โรคติดต่อ รวมท้ังการบันทึกข้อมูลผู้เข้าพักเป็นประจำทุกวัน จะเห็นว่า กฎหมายโฮมสเตยไ์ตห้วันให้ความสำคัญเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยของผู้เข้าพักเป็นอย่างมาก ซึ่งประเทศไทยควรนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมาย  

   2. ควรกำหนดหน่วยงานกำกับดูแลสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมเป็นการเฉพาะ 

  เนื่องจากสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมเป็นการประกอบกิจการขนาดเล็ก การกำหนดให้มีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเช่นเดียวกับโรงแรมคงเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่มากเกินสมควร แต่อย่างไรก็ตาม การไม่มีหน่วยงานกำกับดูแล

เป็นการเฉพาะ ส่งผลให้ไม่มกีารจัดการท่ีเป็นระบบและไม่มีมาตรการความปลอดภัยแก่ผู้เข้าพกัท่ีเหมาะสม จึงเสนอให้

กำหนดเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแล ทำหน้าที่ตรวจสอบก่อนและหลังการรับจดแจ้ง 

โดยมีหน่วยงานร่วมคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไต้หวัน

ซึ่งมกีารกำหนดกรณเีมื่อตรวจสอบเอกสารประกอบการลงทะเบียนสถานประกอบกจิการโฮมสเตย์แลว้ ผู้มีอำนาจทาง

ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเรียกเจ้าหน้าท่ีผู้มอีำนาจในการตรวจสอบสุขอนามัย,การป้องกันอัคคีภัย, และกิจการอาคาร

มาตรวจสอบโฮมสเตย์ได้ ประกอบกับกำหนดให้ผู้ประกอบการมหีนา้ท่ีตอ้งรายงานไปยังสถานีตำรวจท้องท่ีทราบ กรณี

ที่พบเห็นผู้พักอาศัยมีพฤติการณ์ในลักษณะที่เป็นอันตรายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้  จะเห็นว่า กฎหมายไต้หวัน

กำหนดหน่วยงานในการกำกับดูแลไว้เฉพาะและมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงานในการตรวจสอบสถานที่

ด้านสุขอนามัย ด้านป้องกันอัคคีภัย และด้านโครงสร้างอาคาร ซึ่งเป็นการตรวจสอบท่ีครอบคลุม เพื่อสร้างความปลอดภัย

แก่ผู้เข้าพัก นอกจากนี้ ผู้ศึกษาเสนอะแนะว่าควรสร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลสถานที่พกัไม่

เป็นโรงแรมที่ได้รับการจดแจ้งตามกฎหมายได้ เพื่อตรวจสอบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าใช้บริการใน

สถานที่พักนั้น เช่น กำหนดให้ระบบ e-DOPA License ที่กรมการปกครองใช้บันทึกข้อมูลในปัจจุบัน สร้างโปรแกรม

เพิ่มเตมิสำหรับประชาชนเพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลสถานท่ีพักไม่เป็นโรงแรมท่ีได้รับการจดแจ้งตามกฎหมาย เป็นตน้ 

  สำหรับโฮมสเตย ์ควรกำหนดให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬา เนื่องปัจจุบันกฎหมายของ 2 กระทรวงยังขาดการบูรณาการร่วมกัน หากในอนาคตมกีารพัฒนาให้เชื่อมโยงกันได้ 

จะส่งผลให้การกำกับดูแลโฮมสเตย์เกิดประสิทธิมากขึ้น  

  3. ควรกำหนดอายุการบังคับใชข้องหนังสือรับแจ้งสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมและบทลงโทษ  

  ควรกำหนดให้หนังสือรับแจ้งสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมมีอายุ 3 ปีนับตั้งแต่วันออกหนังสือรับแจ้ง เพื่อเป็นการ

ควบคุมและกำกับดูแลสถานที่พักไม่เป็นโรงแรม ปัจจุบันไม่มีบทบัญญัติลงโทษเกี่ยวกับสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมเป็นการ

เฉพาะ เมื่อเปรียบเทียบกับโรงแรมซึ่งมพีระราชบัญญัตโิรงแรม พ.ศ. 2547 บัญญัตบิทกำหนดโทษสำหรับผู้กระทำผิด

ไว้ทั้งโทษทางปกครองและโทษทางอาญา จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมละเลยการดูแล

สถานที่พัก เนื่องจากไม่มีกฎหมายกำหนดโทษไว้ จึงควรบัญญัติบทกำหนดโทษสำหรับผู้ประกอบการที่กระทำฝ่าฝืน

กฎหมาย  
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านนิติศาสตร์)- 

กิตติกรรมประกาศ 
  งานวิจัยครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก คณาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย อาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทาง

ตลอดระยะเวลาการศึกษาคร้ังน้ี ท้ังน้ี ขอขอบพระคุณหน่วยงานท่ีทำการปกครองจังหวัดพะเยาและท่ีทำการปกครอง

อำเภอเมอืงพะเยาท่ีให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการทำงานวจิัย และขอบคุณครอบครัวท่ีให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจน

ทำให้งานวจิัยประสบความสำเร็จ 
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