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คํานํา 

 

 เอกสารประกอบการสอน รายวิชากฎหมายเพ่ือชีวิตและสิทธิมนุษยชน รหัสวิชา GE 30003 เล#มนี้  
ได'เรียบเรียงและจัดทําข้ึนเพ่ือใช'ในการประกอบการเรียนการสอน ซ่ึงเป/นไปตามวัตถุประสงค2การเรียนรู'ใน 
แต#ละบทเรียน เนื้อหาในแต#ละบทถูกเรียบเรียง และวิเคราะห2จากเอกสาร ท่ีผู'เรียบเรียงได'ทําการรวบรวมจาก
ประสบการณ2การสอนมากกว#า 5 ป7 มาจัดทําข้ึนเป/นเอกสารฉบับนี้ ซ่ึงมีเนื้อหาท่ีเก่ียวข'องกับกฎหมายโดยนําเสนอ
ตามลําดับ คือ 
 ลําดับท่ี 1 ความรู'เบื้องต'นเก่ียวกับกฎหมาย ซ่ึงเป/นการบรรยายถึง ความหมาย ลักษณะ ท่ีมา การแบ#งแยก
ประเภท การใช' การตีความ การอุดช#องว#าง และกระบวนการจัดทํากฎหมาย 
 ลําดับท่ี 2 หลักกฎหมายแพ#งเก่ียวกับบุคคลและทรัพย2 
 ลําดับท่ี 3 หลักกฎหมายแพ#งเก่ียวกับครอบครัว 
 ลําดับท่ี 4 หลักกฎหมายว#าด'วยมรดก 
 ลําดับท่ี 5 หลักกฎหมายอาญาท่ีควรทราบ 
 ลําดับท่ี 6 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 ลําดับท่ี 7 สิทธิมนุษยชน 
 ลําดับท่ี 8 หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 ผู'เรียบเรียงได'เรียบเรียงเนื้อหาให'ผู'เรียนได'เริ่มการเรียนรู'จากความรู'เบื้องต'นทางกฎหมายก#อน และให'
ทําความเข'าใจลักษณะของกฎหมายท่ีมีความแตกต#างกัน อาทิ กฎหมายแพ#ง กฎหมายอาญา  กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา สิทธิมนุษยชน และหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ผู'เรียบเรียงจึงหวังว#าเอกสาร
ประกอบการสอนฉบับนี้จะเป/นประโยชน2แก#ผู'เรียน และผู'ท่ีสนใจเป/นอย#างยิ่ง  
 

  ธรรมเนียบ แก'วหอมคํา 
                                         ธันวาคม 2556
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แผนบริหารการสอน 
รายวิชา กฎหมายเพ่ือชีวิตและสิทธิมนุษยชน (Law for Life and Human Rights) 

รหัสวิชา GE30003 จํานวน 2 หน)วยกิต 2(2-0-4) 2 ช่ัวโมง 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความรู6เบื้องต6นเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป ความหมาย ลักษณะสําคัญ และวัตถุประสงค%
ของกฎหมาย หลักกฎหมายแพ8งเก่ียวกับบุคคลและทรัพย% ครอบครัว และมรดก หลักกฎหมายอาญา
เบื้องต6นท่ีควรทราบ รวมท้ังกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยสังเขป สิทธิมนุษยชนและการมีส8วนร8วม
ทางการเมืองของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย%ทรงเป?นประมุข  
  
 จุดมุ)งหมายของรายวิชา 
 เม่ือนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล6ว นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู6หรือความสามารถหรือสมรรถนะ
ท่ีต6องการในด6านต8าง ๆ 
 1. เพ่ือให6มีพ้ืนฐานความรู6ความเข6าใจกฎหมายท่ีเก่ียวข6องกับชีวิตประจําวัน โดยมุ8งเน6นให6
ผู6เรียนเข6าใจในความหมาย และความสําคัญของกฎหมาย 
 2. เพ่ือให6มีความเข6าใจเก่ียวกับกฎหมายลักษณะบุคคล ตลอดจนเรื่องทรัพย%และทรัพย%สิน 
 3. เพ่ือให6มีความรู6 ความเข6าใจเก่ียวกับกฎหมายลักษณะครอบครัว ตลอดจนความสัมพันธ%ใน
เรื่องทรัพย%สินระหว8างสามีภรรยา บิดามารดาและบุตร 
 3. เพ่ือให6บอกความหมายของกฎหมายมรดก ประเภทของทายาท ส8วนแบ8งในการรับมรดก 
และพินัยกรรม 
 4. เพ่ือให6มีความรู6 ความเข6าใจเก่ียวกับความหมายของกฎหมายอาญา เหตุยกเว6นความผิด 
เหตุยกเว6นโทษ เหตุลดโทษ บุคคลท่ีเก่ียวข6องกับการกระทําความผิดทางอาญา โทษและความผิดลหุโทษ 
 5. เพ่ือให6มีความรู6 ความเข6าใจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 6. เพ่ือให6มีความรู6 ความเข6าใจในความหมายของสิทธิมนุษยชน และสามารถแยกประเภท
ของสิทธิมนุษยชนได6 
 7. เพ่ือให6มีความรู6 ความเข6าเก่ียวกับการเมืองการปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตย
ได6 และสามารถนําความรู6 ไปประยุกต%ใช6ในสถานการณ%ต8าง ๆ เก่ียวกับกฎหมายท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจําวันได6 
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แผนการสอน 
 

สัปดาห+
ท่ี 

หัวข
อ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือท่ีใช
 

1 บทท่ี 1 ความรู
เบ้ืองต
นเก่ียวกับ
กฎหมาย  
1. สังคมและกฎเกณฑ%ความประพฤติ
ของมนุษย% 
2. ความหมายของกฎหมาย 
3. ลักษณะของกฎหมายในป-จจุบัน 
4. ความสําคัญและประโยชน%ของ
กฎหมาย 
5. ระบบกฎหมาย 
6. ท่ีมาของกฎหมาย 
7. ลําดับชั้นของกฎหมาย 
8. ขอบเขตการใช6กฎหมาย 
9. การตีความกฎหมาย 
10. การอุดช8องว8างของกฎหมาย 
11. ประเภทของกฎหมาย 
12. การจัดทํากฎหมาย 

 

2 บรรยายประกอบการใช6 
Power point  
- ให6ผู6เรียนซักถามและแสดง
ความคิดเห็น  
- ให6ทําแบบฝZกหัดท6ายบท  
- ให6ค6นคว6าเพ่ิมเติมตามท่ี
มอบหมาย 

2 บทท่ี 2 หลักกฎหมายแพ)งเก่ียวกับ
บุคคลและทรัพย+  
1. ความหมายของบุคคล 
2. ความหมายของนิติบุคคล 

 

2 บรรยายประกอบการใช6 
Power point  

- ให6ผู6เรียนซักถามและ
แสดงความคิดเห็น  

- ให6ทําแบบฝZกหัดท6ายบท  
- ให6ค6นคว6าเพ่ิมเติมตามท่ี

มอบหมาย 
 
 



(17) 
 

สัปดาห+
ท่ี 

หัวข
อ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือท่ีใช
 

3 บทท่ี 2 (ต)อ)  
3. ทรัพย%และทรัพย%สิน 
 
 

2 บรรยายประกอบการใช6 
Power point  
- ให6ผู6เรียนซักถามและแสดง
ความคิดเห็น  
- ให6ทําแบบฝZกหัดท6ายบท  
- ให6ค6นคว6าเพ่ิมเติมตามท่ี
มอบหมาย 
 
 

4 บทท่ี 3 หลักกฎหมายแพ)งเก่ียวกับ
ครอบครัว  
1. ความหมายของครอบครัว 
2. การหม้ัน 
3. สินสอด 

2 บรรยายประกอบการใช6 
Power point 
- ให6ผู6เรียนซักถามและแสดง
ความคิดเห็น  
- ให6ทําแบบฝZกหัดท6ายบท  
- ให6ค6นคว6าเพ่ิมเติมตามท่ี
มอบหมาย 

5 บทท่ี 3 (ต)อ)  
4. การสมรส 
5. บิดามารดา และบุตร 
 
 
 
 

2 บรรยายประกอบการใช6 
Power point 
- ให6ผู6เรียนซักถามและแสดง
ความคิดเห็น  
- ให6ทําแบบฝZกหัดท6ายบท  
- ให6ค6นคว6าเพ่ิมเติมตามท่ี
มอบหมาย 
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สัปดาห+
ท่ี 

หัวข
อ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือท่ีใช
 

6 บทท่ี 4 หลักกฎหมายว)าด
วยมรดก  
กองมรดก 
1. ข6อยกเว6นไม8เป?นมรดก 
2. การตกทอดแห8งทรัพย%มรดก 
3. ความหมายของทายาท 

 

2 บรรยายประกอบการใช6 
Power point 
- ให6ผู6เรียนซักถามและแสดง
ความคิดเห็น  
- ให6ทําแบบฝZกหัดท6ายบท  
- ให6ค6นคว6าเพ่ิมเติมตามท่ี
มอบหมาย 

7 บทท่ี 4 (ต)อ)  
4. ประเภทของทายาท 
5. พินัยกรรม 
6. ผู6จัดการมรดก 

 

2 บรรยายประกอบการใช6 
Power point 
- ให6ผู6เรียนซักถามและแสดง
ความคิดเห็น  
- ให6ทําแบบฝZกหัดท6ายบท  
- ให6ค6นคว6าเพ่ิมเติมตามท่ี
มอบหมาย 
 

8 สอบกลางภาค 
 

2 สอบในชั้นเรียนและเวลา
เรียนของแต8ละชั้นเรียน 
 

9 บทท่ี 5 หลักกฎหมายอาญาท่ีควรทราบ  
1. ความหมายของกฎหมายอาญา 
2. ลักษณะของกฎหมายอาญา 
3. การบังคับใช6กฎหมายอาญา 
4. โครงสร6างความรับผิดทางอาญา 
5. โครงสร6างท่ี 1 การกระทําครบ
องค%ประกอบท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

2 บรรยายประกอบการใช6 
Power point 
- ให6ผู6เรียนซักถามและแสดง
ความคิดเห็น  
- ให6ทําแบบฝZกหัดท6ายบท  
- ให6ค6นคว6าเพ่ิมเติมตามท่ี
มอบหมาย 
-วิเคราะห%คดีตัวอย8างท่ี
เกิดข้ึนตามข8าวในโทรทัศน% 
หรือในท6องถ่ินเก่ียวกับ
คดีอาญา 
 



(19) 
 

สัปดาห+
ท่ี 

หัวข
อ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือท่ีใช
 

10 บทท่ี5 (ต)อ) 
6. โครงสร6างท่ี 2 การกระทํามีกฎหมาย
ยกเว6นความผิด 
7. โครงสร6างท่ี 3 การกระทํามีกฎหมาย
ยกเว6นโทษ 
8. หลักท่ัวไปของการพยายามกระทํา
ความผิด 
9. เหตุลดโทษ 
10. การกระทําความผิดของบุคคลอ่ืน 
11. โทษทางอาญา 

 

2 บรรยายประกอบการใช6 
Power point 
- ให6ผู6เรียนซักถามและแสดง
ความคิดเห็น  
- ให6ทําแบบฝZกหัดท6ายบท  
- ให6ค6นคว6าเพ่ิมเติมตามท่ี
มอบหมาย 
-วิเคราะห%คดีตัวอย8างท่ี
เกิดข้ึนตามข8าวในโทรทัศน% 
หรือในท6องถ่ินเก่ียวกับ
คดีอาญา 
 

11 บทท่ี 6 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
1. ความหมายของกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา 
2. บุคคลท่ีเก่ียวข6องกับกระบวน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
3. ข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา 
4. หมายอาญา 
5. ประเภทของหมายอาญา 

 

2 บรรยายประกอบการใช6 
Power point 
- ให6ผู6เรียนซักถามและแสดง
ความคิดเห็น  
- ให6ทําแบบฝZกหัดท6ายบท  
- ให6ค6นคว6าเพ่ิมเติมตามท่ี
มอบหมาย 

12 บทท่ี 6 (ต)อ)  
6. การฟBองคดีอาญา 
7. ศาลยุติธรรม 
8. การดําเนินคดีอาญา 
9. การบังคับตามคําพิพากษา 
10. กรมคุมประพฤติ 
11. กรมราชทัณฑ% 

2 บรรยายประกอบการใช6 
Power point 
- ให6ผู6เรียนซักถามและแสดง
ความคิดเห็น  
- ให6ทําแบบฝZกหัดท6ายบท  
- ให6ค6นคว6าเพ่ิมเติมตามท่ี
มอบหมาย 



(20) 
 

สัปดาห+
ท่ี 

หัวข
อ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือท่ีใช
 

13 บทท่ี 7 สิทธิมนุษยชน  
1. แนวคิดและความหมายของสิทธิ
มนุษยชน 
2. หลักการของสิทธิมนุษยชน 
3. ประเภทสิทธิมนุษยชนท่ีได6รับการ
คุ6มครอง 
4. กฎหมายไทยท่ีเก่ียวข6องกับสิทธิ
มนุษยชน 

 

2 บรรยายประกอบการใช6 
Power point 
- ให6ผู6เรียนซักถามและแสดง
ความคิดเห็น  
- ให6ทําแบบฝZกหัดท6ายบท  
- ให6ค6นคว6าเพ่ิมเติมตามท่ี
มอบหมาย 
 

14 บทท่ี 7 (ต)อ)  
5. กฎหมายระหว8างประเทศท่ีเก่ียวข6อง
กับสิทธิมนุษยชน 
6. ประเทศไทยกับภาคีสนธิสัญญาด6าน
สิทธิมนุษยชน 
7. องค%กรท่ีเก่ียวข6องกับสิทธิมนุษยชน 
8. การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 

 

2 บรรยายประกอบการใช6 
Power point 
- ให6ผู6เรียนซักถามและแสดง
ความคิดเห็น  
- ให6ทําแบบฝZกหัดท6ายบท  
- ให6ค6นคว6าเพ่ิมเติมตามท่ี
มอบหมาย 

15 บทท่ี 8 การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
1. การเมืองการปกครอง 
2. การเมืองการปกครองในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย% 
3. การเมืองการปกครองของไทยใน
ระบอบประชาธิปไตย 
4. รูปแบบของรัฐสภาของไทย 
 

 

2 บรรยายประกอบการใช6 
Power point และ vdo  
- ให6ผู6เรียนซักถามและแสดง
ความคิดเห็น 
- ให6ทําแบบฝZกหัดท6ายบท  
- ให6ค6นคว6าเพ่ิมเติมตามท่ี
มอบหมาย 
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สัปดาห+
ท่ี 

หัวข
อ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือท่ีใช
 

15  บทท่ี 8 (ต)อ)  
5. รัฐบาล 
6. พรรคการเมือง 
7. รูปแบบการมีส8วนร8วมทางการเมือง 
8. การเลือกต้ัง 
9. บทบาทของประชาชนในการเลือกต้ัง 

 

  

16 สอบปลายภาค 2 ตามตารางสอบท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. หลักกฎหมายเอกชน LW 102 รศ. ณัฐพงษ%  โปษกะบุตรและ รศ. พรชัย  สุนทรพันธุ% 
 2. กฎหมายแพ8งและพาณิชย%ว8าด6วยมรดก รศ. พรชัย  สุนทรพันธุ% 
 3. ปฏิญญาสากลว8าด6วยสิทธิมนุษยชน อาจารย% กุลพล พลวัน 
 4. กฎหมายเพ่ือชีวิตและสิทธิมนุษยชน อาจารย% ธรรมเนียบ แก6วหอมคํา 
 5. ประมวลกฎหมายอาญา  
 6. ประมวลกฎหมายแพ8งและพาณิชย% 
 7. หนังสือพิมพ% หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส%ต8าง ๆ ได6แก8 เว็บไซต%ของศาลยุติธรรม เว็บไซต% 
กรมคุ6มครองสิทธิมนุษยชน  
 
แผนการวัดผลและประเมินการเรียนรู
 

1. ระหว)างภาคเรียน 60 คะแนน 
1.1 แบบฝZกหัด    10 คะแนน 
1.2 งานท่ีมอบหมาย   10 คะแนน 
1.3 จิตพิสัย    10 คะแนน  
1.4 การทดสอบระหว8างภาค  30 คะแนน 

     2. สอบปลายภาค     40 คะแนน 
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เกณฑ+ค)าระดับคะแนน 
 ระดับคะแนน A ได6คะแนนรวมต้ังแต8 80 -100  คะแนน 
 ระดับคะแนน B+ ได6คะแนนรวมต้ังแต8 75-79  คะแนน 
 ระดับคะแนน B ได6คะแนนรวมต้ังแต8 70-74  คะแนน 
 ระดับคะแนน C+ ได6คะแนนรวมต้ังแต8 65-69  คะแนน 
 ระดับคะแนน C ได6คะแนนรวมต้ังแต8 60-64  คะแนน 
 ระดับคะแนน D+ ได6คะแนนรวมต้ังแต8 55-59  คะแนน 
 ระดับคะแนน D ได6คะแนนรวมต้ังแต8 50-54  คะแนน 
 ระดับคะแนน F ได6คะแนนรวมต้ังแต8 0-49  คะแนน 
 
นโยบายการเข
าช้ันเรียน และการสอน 
 1. นักศึกษาต6องเข6าชั้นเรียนทุกครั้ง นอกจากมีเหตุจําเป?น เช8น ปLวย หรือมีกิจธุระท่ีสําคัญ  
ซ่ึงจะต6องแจ6งให6อาจารย%ผู6สอนทราบ 
 2. นักศึกษาจะต6องมีระเบียบวินัย ตรงต8อเวลา ความรับผิดชอบต8องานท่ีได6รับมอบหมาย 
ให6สําเร็จลุล8วงตามวัตถุประสงค% และระยะเวลาท่ีกําหนด 
 3. นักศึกษาจะต6องแต8งกายให6เหมาะสม เรียบร6อย ตามกฎระเบียบและข6อบังคับต8าง ๆ  
ท่ีกําหนด 
 4. การสอบต6องดําเนินไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 
 
 



แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1 
ความรู�เบื้องต�นเกี่ยวกับกฎหมาย 

 
จุดประสงค$เชิงพฤติกรรม 

1. เพ่ือให�นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะของกฎหมายตามเนื้อความได�  
 2. เพ่ือให�นักศึกษาสามารถค�นหาเหตุผลและความจําเป.นท่ีรัฐต�องมีกฎหมายได� 
 3. เพ่ือให�นักศึกษาสามารถบอกความแตกต3างของกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนได� 
 4. เพ่ือให�นักศึกษาสามารถนําเสนอความคิดในรูปแบบมายแมพ (Mind map) เก่ียวกับ 

กระบวนการในการตราพระราชบัญญัติอย3างสังเขปได� 
 
เนื้อหาสาระ 
เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด�วย 

1. สังคมและกฎเกณฑBความประพฤติของมนุษยB 
2. ความหมายของกฎหมาย 
3. ลักษณะของกฎหมายในปDจจุบัน 
4. ความสําคัญและประโยชนBของกฎหมาย 
5. ระบบกฎหมาย 
6. ท่ีมาของกฎหมาย 
7. ลําดับชั้นของกฎหมาย 
8. ขอบเขตการใช�กฎหมาย 
9. การตีความกฎหมาย 
10. การอุดช3องว3างของกฎหมาย 
11. ประเภทของกฎหมาย 
12. การจัดทํากฎหมาย 

 
กิจกรรมการการสอน 
 1.นักศึกษารับฟDงการบรรยายสรุปเนื้อหาสาระของบทเรียนด�วยโปรแกรมการนําเสนอ 
Power point พร�อมตอบคําถามระหว3างการบรรยาย 
 2.นักศึกษาร3วมกันอภิปรายสรุปเนื้อหาบทเรียนท่ีสําคัญ โดยค�นคว�าจากเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 
 3. ให�นักศึกษายกตัวอย3างประสบการณBของตนเองท่ีเก่ียวข�องกับกฎหมายให�เพ่ือนฟDง พร�อม
ร3วมกันแสดงความคิดเห็น 
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 4. ให�นักศึกษาทําใบงานท่ีมอบหมาย 
 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนและโปรแกรมการนําเสนอ Power point  

2. แบบฝVกหัดท�ายบท 

3. สื่อสิ่งพิมพB 

 

การวัดผลและประเมินผล 
1. ตรวจใบงานท่ีมอบหมาย 

2. ตรวจแบบฝVกหัดท�ายบท 

3. การตอบคําถามในชั้นเรียน 

4. การทํารายงานตามหัวข�อท่ีกําหนด 

5. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
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บทที่ 1 

ความรู�เบื้องต�นเกี่ยวกับกฎหมาย 
 
ในทางสังคมวิทยามนุษยBถือว3าเป.นสัตวBสังคม เพราะเหตุว3ามีการอยู3รวมกันเป.นหมู3เหล3าสังคม

ขนาดเล็กท่ีสุดของมนุษยB คือ ครอบครัว ต3อเม่ือมีการอยู3ร3วมกันมากข้ึนจึงขยายเป.นชุมชน  
เป.นหมู3บ�าน เป.นเมือง และเป.นประเทศในท่ีสุด และเม่ือมีสังคมเกิดข้ึนย3อมต�องมีการติดต3อสมาคม 
และแลกเปลี่ยนความต�องการซ่ึงกันและกันเพ่ือเป.นปDจจัยหลักในการดํารงชีพ และในเม่ือสังคมซ่ึงเป.น
ศูนยBรวมของมนุษยBจํานวนมากย3อมมีการปะปนกันท้ังคนดีและคนเลว เพ่ือให�สังคมอยู3ร3วมกันอย3าง
สงบสุขไม3ให�เกิดความวุ3นวาย ในแต3ละสังคมจึงมีความจําเป.นท่ีต�องสร�างกฎเกณฑBข้ึนมาเพ่ือเป.นการ
ควบคุมความประพฤติของมนุษยBให�อยู3ร3วมกันอย3างเป.นระเบียบ  

กฎเกณฑBท่ีมนุษยBได�สร�างข้ึนได�แก3 ศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ตลอดจน
ข�อบังคับของศาสนา ซ่ึงกฎเกณฑBเหล3านี้ได�พัฒนามาเป.นกฎหมายในท่ีสุด และเม่ือกล3าวถึงกฎหมาย
ย3อมต�องนึกเสมอว3า มีสังคมมนุษยBอยู3ท่ีนั่น ท้ังนี้ เพราะกฎหมายเป.นสิ่งท่ีอยู3คู3กับสังคมมนุษยBเพ่ือเป.น
การผดุงไว�ให�คนในสังคมอยู3ร3วมกันอย3างสงบสุข และราบรื่น ดังคํากล3าวท่ีว3า “ท่ีใดมีมนุษยB ท่ีนั่นมี
สังคม ท่ีใดมีสังคม ท่ีนั่นมีกฎหมาย”(UBI SOCIETAS, IBI IUS) (สมยศ เชื้อไทย, 2551: 41) ด�วยเหตุนี้ 
การทําความเข�าใจในความหมายของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย ท่ีมาของกฎหมาย ลําดับศักด์ิ
ของกฎหมาย ขอบเขตการบังคับใช� ประเภท และการจัดทํากฎหมาย จึงถือเป.นเรื่องท่ีมีความสําคัญ 
ท้ังนี้ เพ่ือให�คนในสังคมปฏิบัติต3อกันได�อย3างถูกต�องและอยู3ร3วมกันอย3างสงบสุข 
 

สังคมและกฎเกณฑ$ความประพฤติของมนุษย$ 
 

สังคม หมายถึง การอยู3ร3วมกันเป.นหมู3คณะอย3างถาวรของมนุษยB (สมยศ  เชื้อไทย, 2543:43) 
เนื่องจากสัญชาติญาณของความเป.นแม3ก3อให�เกิดความสัมพันธBระหว3างแม3กับลูก ซ่ึงถือเป.นจุดเริ่มต�น
ของสังคมขนาดเล็กท่ีสุดของมนุษยB คือครอบครัว จากสังคมครอบครัวขยายเป.นหมู3บ�าน ชุมชน เมือง 
และประเทศตามลําดับ แต3การท่ีมนุษยBมาอยู3รวมกันเป.นกลุ3ม ย3อมมีความประพฤติท่ีแตกต3างกันออกไป มีท้ัง
คนดีและคนไม3ดีปะปนกัน ดังนั้น ในสังคมหนึ่งจึงมีความจําเป.นท่ีต�องสร�างกฎเกณฑBข้ึนมาเพ่ือบังคับ
กับความประพฤติของคนท่ีอยู3ร3วมกันในสังคมนั้น การวางระเบียบหรือกฎเกณฑBสําหรับสังคมมนุษยBจึง
เป.นเรื่องท่ีจําเป.น ดังจะเห็นได�จากการคัดเลือกบุคคลข้ึนมาเพ่ือทําหน�าท่ีรักษาความสงบเรียบร�อย 
ออกกฎ กติกา ตลอดจนการควบคุมดูแล ปhองกันและปราบปรามการกระทําความผิด อาทิ การทํา
หน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีตํารวจในการรักษาความสงบเรียบร�อย ไม3ว3าจะเป.นการจับกุมผู�กระทําความผิด 
การจัดระเบียบจราจรในท�องถนนเพ่ือให�เกิดความสะดวกสบายแก3คนส3วนรวม การตรวจจับ
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ยาเสพยBติด ซ่ึงภารกิจเหล3านี้มีข้ึนเพ่ือให�สังคมมีระเบียบ หรืออาจกล3าวอีกนัยว3า เป.นการจัดระเบียบ
ของสังคมก็ว3าได� (รูปท่ี 1.1)  

 
 
 

ก. ตํารวจจับผู�ค�ายาเสพยBติด                    ข. การจัดระเบียบการจราจร 
 

รูปท่ี 1.1 การจัดระเบียบสังคม 
ท่ีมา : https://sites.google.com/site/ophatkanthisa/wicha-sangkhmsuksa, 2555 

 

1. ระเบียบของสังคม  
1.1 ศีลธรรม  

 ศีลธรรม คือ ความรู�สึกผิดชอบชั่วดีภายในจิตใจของมนุษยB มีสติปDญญาในการ
พิจารณาได�ว3าเม่ือได�ทําอะไรไปบุคคลอ่ืนอาจจะไม3ยินดีไม3ยินยอม อาจจะต3อสู�ขัดขวางหรือมีการ 
แก�แค�นได� (ณัฐพงษB  โปษะกะบุตร และพรชัย  สุนทรพันธB, 2542 : 1) ดังนั้น ศีลธรรมจึงเป.นเรื่อง
เก่ียวกับความรู�สึกผิดชอบชั่วดีท่ีมีอยู3ภายในจิตใจของมนุษยB สามารถให�เหตุผลได�ว3าอะไรเป.นสิ่งท่ีดี  
ท่ีควรทํา อะไรเป.นสิ่งไม3ดีท่ีไม3ควรทํา  เช3น การทําร�ายร3างกายของผู�อ่ืน การท่ีหญิงหรือชายไปมีชู�  
การรังแกสัตวB เป.นต�น ศีลธรรมเป.นกฎเกณฑBอย3างหนึ่งแต3เป.นกฎเกณฑBท่ีอยู3ในรูปของนามธรรมจับ
ต�องไม3ได�เป.นเรื่องของจิตใจ แต3ถ�ามีการประพฤติปฏิบัติเป.นระยะเวลานานจนทําให�เกิดความเคยชิน
ว3าต�องมีการปฏิบัติตาม มิฉะนั้น จะต�องรู�สึกผิดในใจ การประพฤติดังกล3าวเรียกว3า “จารีตประเพณี”  
ซ่ึงมีความเป.นรูปธรรมมากกว3าศีลธรรม 

1.2 จารีตประเพณี  
 จารีตประเพณี คือ ระเบียบแบบแผนความประพฤติของมนุษยBท่ีมนุษยBได�ปฏิบัติสืบ

ต3อกันมา (ณัฐพงษB  โปษะกะบุตร และพรชัย  สุนทรพันธB, 2542 : 2) ซ่ึงส3วนใหญ3เกิดจากความสัมพันธB 
ของคนตามสถานะ เช3น การทักทาย การท่ีภริยาต�องปฏิบัติต3อสามี บุตรต�องปฏิบัติต3อบิดามารดา  
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การสู3ขอหญิงสาวไปเป.นภริยา โดยทางฝsายชายต�องมีของหม้ันและสินสอด ซ่ึงถือเป.นจารีตประเพณี
อย3างหนึ่งท่ีได�มีการประพฤติปฏิบัติติดต3อกันมาจนถึงปDจจุบัน 

1.3 ศาสนา  
  ศาสนา คือ กฎข�อบังคับท่ีศาสดาของแต3ละศาสนาเป.นผู�กําหนดข้ึน เพ่ือให�มนุษยBท่ี 

นับถือหรือศรัทธาในศาสนานั้นมีความเชื่ อถือและบั งคับตนเองให�ประพฤติปฏิบั ติแต3สิ่ งท่ี ดี  
ละเว�นสิ่งท่ีเป.นความชั่ว ตัวอย3างเช3น ข�อห�ามของศาสนาพุทธท่ีห�ามมิให�มีการฆ3าสัตวB ห�ามมิให�ประพฤติผิด
ในกาม ห�ามมิให�ลักทรัพยB ซ่ึงข�อห�ามเหล3านั้นอยู3ในศีล 5 ข�อ ท่ีฆราวาสต�องประปฏิบัติตาม ศาสนาจึงถือ
เป.นกฎเกณฑBอย3างหนึ่ง แต3เป.นเรื่องท่ีบังคับในลักษณะเป.นนามธรรมเพราะเป.นเรื่องของความเชื่อ
เรื่องชาติภพ อย3างเช3น หากทําความดีจะได�ดีตอบแทน และเม่ือตายไปจะได�ไปเกิดในชาติภพท่ีดี  
หากทําความชั่วจะได�รับผลกรรมตอบแทน เม่ือตายไปจะตกนรก ซ่ึงความเชื่อดังกล3าวเป.นเรื่องท่ี
พิสูจนBไม3ได�ว3ามีจริงหรือไม3 จึงเห็นได�ว3าข�อบังคับของศาสนาเป.นกฎเกณฑBท่ีบังคับเอากับจิตใจของ 
ผู�ปฏิบัติมากกว3า จึงมีลักษณะเป.นนามธรรม 

อย3างไรก็ตาม ท้ังศีลธรรม จารีตประเพณี และศาสนา ล�วนแต3เป.นกฎเกณฑBท่ีมี
ความสัมพันธBกับสังคมมนุษยBเพราะเป.นกฎเกณฑBท่ีมนุษยBสร�างข้ึนมาเพ่ือมาบังคับกับความประพฤติ
ของตนท้ังด�านจิตใจซ่ึงได�แก3 ศีลธรรมและศาสนา ในด�านความประพฤติภายนอกได�แก3 จารีตประเพณี 
ซ่ึงกฎเกณฑBเหล3านี้ล�วนมีวัตถุประสงคBหลักเพ่ือให�สังคมอยู3ร3วมกันอย3างสงบสุข อีกท้ังยังได�พัฒนามา
เป.นกฎหมายในปDจจุบันอยู3หลายเรื่อง ซ่ึงจะได�กล3าวในรายละเอียดต3อไป 
 

ความหมายของกฎหมาย 
 

เม่ือทราบถึงกฎเกณฑBซ่ึงเป.นระเบียบของสังคมแล�ว ในลําดับต3อไปจะกล3าวถึงความหมายของ
กฎหมาย ซ่ึงในการให�ความหมายของกฎหมายนั้นข้ึนอยู3กับแนวคิด และปรัชญาทางกฎหมาย 
บางครั้งจึงทําให�กฎหมายเป.นสิ่งท่ีให�ความหมายแน3นอนได�ยาก ท้ังนี้ เพราะผู�ให�ความหมายแต3ละท3าน
ย3อมมีแนวคิดท่ีแตกต3างกันออกไป ท้ังนี้ พอจะสรุปความหมายของกฎหมายตามแนวคิด และปรัชญา
ทางกฎหมายได�ดังนี้ 
 

1. ความหมายของกฎหมายในทางปรัชญา สามารถสรุปได�ดังนี้ (ณัฐพงษB  โปษะกะบุตร 
และพรชัย  สุนทรพันธB, 2542: 6 - 7) 

 1.1 แนวความคิดทางปรัชญากฎหมายธรรมชาติ (Natural Law)  
  นักกฎหมายธรรมชาติมีอยู3หลายท3าน อาทิ เพลโต (Plato) อาริสโตเติล (Aristotle) 

(รูปท่ี 1.2) และซิเซโร (Cicero) มีความเห็นว3า กฎหมายเกิดจากธรรมชาติเหมือนปรากฏการณBอ่ืนๆ ของโลก 
หรืออาจกล3าวได�ว3าแนวความคิดปรัชญาของกฎหมายธรรมชาติเชื่อว3ามนุษยBสามารถนําเอากฎเกณฑB 
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ความเห็นถูกผิดตามธรรมชาติ หรือความรู�สึกผิดชอบชั่วดีท่ีอยู3ในจิตใจของมนุษยBมาใช�เป.นกฎหมาย
เพ่ือท่ีจะบังคับความประพฤติของมนุษยBในสังคมให�อยู3ร3วมกันได�  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2 แนวความคิดทางด�านปรัชญากฎหมายฝ?ายบ�านเมือง (Positive Law)  
แนวความคิดนี้ได�รับอิทธิพลมาจากปราชญBชาวอังกฤษชื่อ จอหBน ออสติน (John Austin) 

(รูปท่ี 1.3) นักปราชญBสํานักนี้มีความเห็นว3า รัฐาธิปDตยBหรือผู�ปกครอง เป.นผู�ท่ีสามารถใช�กฎหมายเป.น
เครื่องมือในการท่ีจะปกปhองบ�านเมืองและท่ีจะทําการปราบปรามผู�ท่ีทําลายความสงบเรียบร�อยของ
บ�านเมืองได�  กฎหมายจึงมีลักษณะเป.นคําสั่ ง หรือคําบัญชาของผู�ปกครองซ่ึงสั่ งแก3ราษฎร  
ถ�าใครไม3ทําตามก็จะมีความผิดและได�รับโทษ  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปท่ี 1.3 จอหBน ออสติน 

ท่ีมา : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1344407225, 2555 

รูปท่ี 1.2 อาริสโตเติล 
ท่ีมา : https://auttaponrmutsv.files.wordpress.com/2011/07/200px-
aristoteles_louvre1.jpg,2555 
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1.3 แนวความคิดทางปรัชญากฎหมายฝ?ายสังคมนิยม (Socialist Law)  
ทางฝsายสังคมนิยมมี คารBล มารBกซB (Carl Marx) (รูปท่ี 1.4) และเลนิน (Lenin) (รูปท่ี 1.5) 

เป.นผู�มีอิทธิพลต3อแนวความคิดนี้ โดยมีความเห็นว3า กฎหมายเป.นปรากฏการณBท่ีมีผลสะท�อนมาจาก
เศรษฐกิจและการเมืองกล3าวคือเศรษฐกิจและการเมืองเป.นอย3างไรก็จะบังคับให�กฎหมายเป.นอย3างนั้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   จากการให�ความหมายของกฎหมายในทางปรัชญาข�างต�น สรุปได�ว3า การกําหนดหรือ
ให�ความหมายของกฎหมายท่ีแตกต3างกันนั้นข้ึนอยู3กับว3าเป.นการให�ความหมายตามแนวความคิดของใคร  
หากให�ความหมายว3ากฎหมายคือความรู�สึกผิดชอบชั่วดี ท่ี มีอยู3 ในตัวของมนุษยB ซ่ึงมีอยู3แล�ว 
ในธรรมชาติของมนุษยBมาใช�เป.นกฎเกณฑBในการบังคับความประพฤติของมนุษยBให�อยู3ร3วมกันในสังคม
ถือเป.นการให�ความหมายตามสํานักกฎหมายธรรมชาติ หรือหากให�ความหมายว3ากฎหมายคือ คําสั่ง
หรือข�อบังคับท่ีออกจากผู�ปกครอง เป.นการให�ความหมายตามสํานักกฎหมายบ�านเมือง หรืออาจให�
ความหมายว3ากฎหมายเป.นสิ่งท่ีต�องท่ีสะท�อนออกมาจากเศรษฐกิจและการเมือง ถือเป.นการให�
ความหมายตามแนวคิดของสังคมนิยม นั่นเอง 
 

2. ความหมายของกฎหมายในปHจจุบัน 
               คําว3า กฎหมาย ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นั้น หมายถึง  
กฎท่ีสถาบันหรือผู�มีอํานาจสูงสุดในรัฐตราข้ึน หรือท่ีเกิดข้ึนจากจารีตประเพณีอันเป.นท่ียอมรับนับถือ 
เพ่ือใช�ในการบริหารประเทศ เพ่ือใช�บังคับบุคคลให�ปฏิบัติตาม หรือเพ่ือกําหนดระเบียบแห3ง
ความสัมพันธBระหว3างบุคคลหรือระหว3างบุคคลกับรัฐ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 4)  

  นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการและผู�ทรงคุณวุฒิหลายท3าน ได�ให�ความหมายของกฎหมายไว�
ดังนี้  

รูปท่ี 1.4 คารBล มารBกซB 
ท่ีมา : http://commons.wikimedia.org/ 
wiki/File:Karl_Marx_001.jpg, 2555 

รูปท่ี 1.5 เลนิน 
ท่ีมา : http://www.baanjomyut.com/library_ 
2/socialist_and_communist_zionist/03.ht, 
2555 
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  ศาสตราจารยB ดร. หยุด แสงอุทัย (2552: 36, 43) ได�พิจารณากฎหมายใน 2 ลักษณะ  
คือ กฎหมายตามเนื้อความ และกฎหมายตามแบบพิธี โดยกฎหมายตามเนื้อความ หมายความถึง กฎหมายซ่ึง
บทบัญญัติ มีลักษณะเป.นกฎหมายแท� กล3าวคือ มีลักษณะเป.นข�อบังคับซ่ึงกําหนดความประพฤติของ
มนุษยB ถ�าฝsาฝ�นจะได�รับผลร�ายหรือถูกลงโทษ ในสมัยใหม3ส3วนใหญ3เป.นข�อบังคับของรัฐ ส3วนกฎหมาย
ตามแบบพิธี หมายความถึง กฎหมายท่ีออกมาโดยวิธีบัญญัติกฎหมาย ท้ังนี้ โดยไม3ต�องคํานึงว3า
กฎหมายนั้นเข�าลักษณะเป.นกฎหมายตามเนื้อความหรือไม3  

มานิตยB  จุมปา (2555 : 30) อธิบายไว�ว3า กฎหมาย หมายถึง กฎเกณฑBท่ีกําหนดความ
ประพฤติของบุคคลในสังคมซ่ึงบุคคลจะต�องปฏิบัติตามหรือควรจะปฏิบัติตาม มิฉะนั้นจะได�รับผลร�าย
หรือไม3ได�รับผลดีท่ีเป.นสภาพบังคับโดยเจ�าหน�าท่ีในระบบกฎหมาย  

สมยศ  เชื้อไทย (2553 : 64) อธิบายไว�ว3า กฎหมาย คือ กฎเกณฑBท่ีเป.นแบบแผนความ
ประพฤติของมนุษยBในสังคมซ่ึงมีกระบวนการบังคับท่ีเป.นกิจจะลักษณะ  

ณัฐพงษB  โปษะกะบุตร และพรชัย  สุนทรพันธB (2542 : 9) ได�ให�ความหมายของกฎหมาย
ไว�ว3า กฎหมายคือคําสั่งหรือข�อบังคับของรัฐาธิปDตยBท่ีได�บัญญัติข้ึนเพ่ือใช�บังคับความประพฤติของ
พลเมืองท่ีอยู3ในรัฐ หากผู�ใดฝsาฝ�นไม3ปฏิบัติตามก็จะมีความผิดและถูกลงโทษ 

กรมหลวงราชบุรี  ดิเรกฤทธิ์ฯ พระบิดาแห3งกฎหมายไทยได�ให�ความหมายของกฎหมาย 
ไว�ว3า กฎหมายคือคําสั่งท้ังหลายของผู�ปกครองว3าการแผ3นดินท่ีมีต3อราษฎรท้ังมวล เม่ือไม3ทําตามย3อม
ได�รับโทษ (อ�างถึงใน ณัฐพงษB  โปษะกะบุตร และพรชัย  สุนทรพันธB , 2542: 9) 

จากการให�ความหมายของกฎหมายดังกล3าวข�างต�นพอจะสรุปความหมายของกฎหมาย 
ได�ว3า กฎหมาย คือ คําสั่งหรือข�อบังคับท่ีออกโดยผู�ท่ีมีอํานาจสูงสุด เพ่ือกําหนดความประพฤติของคน 
ในสังคม หากไม3ปฏิบั ติตามย3อมได�รับโทษ เห็นได�ว3าในการให�ความหมายของกฎหมายนั้น  
มีความหมายได�หลายแง3มุม ดังนั้น การนิยามความหมายจะแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะของสังคมและ
สถานการณBท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนแนวความคิดและความเชื่อท่ีแตกต3างกัน รวมท้ังความต�องการ
ของประชาชนในสังคมนั้น ๆ  

 

ลักษณะของกฎหมายในปHจจุบัน 
 
 ดังท่ีกล3าวมาแล�วในเรื่องความหมายของกฎหมาย จากการให�ความหมายของกฎหมาย
สามารถจําแนกลักษณะของกฎหมายท่ีใช�อยู3ในปDจจุบันได� ดังนี้ 
 

1. กฎหมายต�องเปKนคําส่ังหรือข�อบังคับ  
            ลักษณะของคําสั่งหรือข�อบังคับนั้น ผู�ท่ีได�รับคําสั่งหรือข�อบังคับต�องปฏิบัติตาม ไม3ว3าจะสั่งใน

ลักษณะท่ีให�กระทําการ หรืองดเว�นกระทําการอย3างใดอย3างหนึ่ง เช3น ห�ามลักทรัพยB ห�ามทําร�ายร3างกาย  
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ห�ามเสพยาเสพติด เป.นต�น หรือ ประชาชนชาวไทยเม่ืออายุครบ 7 ป�บริบูรณB ต�องไปทําบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือผู�มีรายได�ถึงเกณฑBท่ีกฎหมายกําหนดจะต�องชําระภาษีอากร แต3ท้ังนี้หากเป.นแต3เพียง
การเชื้อเชิญเท3านั้นยังไม3ถือว3าเป.นกฎหมาย เช3น เชิญชวนให�เก็บขยะ หรือ การท่ีทางมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธานีขอความร3วมมือจากคณาจารยBให�แต3งชุดไทยทุกวันอังคาร ซ่ึงหากเป.นแต3เพียงการเชื้อ
เชิญหรือขอความร3วมมือดังกล3าว กรณีอย3างนี้ไม3ใช3ลักษณะของกฎหมายเพราะจะปฏิบัติหรือไม3ปฏิบัติ
ก็ได� หากไม3ปฏิบัติย3อมไม3มีบทลงโทษแต3ประการใด 
 

2. กฎหมายต�องเปKนคําส่ังหรือข�อบังคับท่ีออกโดยผู�มีอํานาจสูงสุดในรัฐ  
            กฎหมายต�องเป.นคําสั่งหรือข�อบังคับท่ีออกโดยผู�มีอํานาจสูงสุดในรัฐ หรือท่ีเรียกว3า  

“รัฐาธิปDตยB” ในการท่ีจะทราบว3าใครมีอํานาจสูงสุดในรัฐหรือในประเทศนั้น ย3อมข้ึนอยู3กับการ
พิจารณาระบอบการปกครองของรัฐหรือประเทศนั้นว3าเป.นลักษณะการปกครองอย3างไร เช3น  
ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช พระมหากษัตริยBถือเป.นผู�ท่ีมีอํานาจสูงสุด ย3อมเป.นผู�ออกกฎหมายแต3
หากประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รัฐสภาถือเป.นผู�ออกกฎหมายโดยตรง  
ซ่ึงกฎหมายท่ีออก ได�แก3  พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เป.นต�น  

        นอกจากรัฐสภาแล�วยังมีฝsายบริหาร หรือท่ีเรียกว3า คณะรัฐบาล หรือคณะรัฐมนตรี     
ทําหน�าท่ีในการออกกฎหมายด่ังเช3นรัฐสภา โดยกฎหมายท่ีฝsายบริหารออก ได�แก3 พระราชกําหนด 
พระราชกฤษฎีกา และกฎกระทรวง เป.นต�น ท้ังนี้  เป.นการให�อํานาจไว�ในรัฐธรรมนูญแห3ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับป� พ.ศ. 2540 และฉบับป� พ.ศ.2550  

 
3. กฎหมายต�องเปKนคําส่ังหรือข�อบังคับท่ีมีผลใช�ได�โดยท่ัวไป  

กฎหมายต�องเป.นคําสั่งหรือข�อบังคับท่ีมีผลใช�ได�โดยท่ัวไป หมายความว3า เม่ือบัญญัติ
กฎหมายออกมาแล�วต�องใช�บังคับกับทุกคนอย3างเสมอภาคกัน ไม3ว3าคนนั้นจะถือสัญชาติใดก็ตาม 
แต3ท้ังนี้ก็มีข�อยกเว�นกับบุคคลบางประเภท ซ่ึงอาจเป.นการยกเว�นตามกฎหมายภายในหรือกฎหมาย
ระหว3างประเทศก็ได� กล3าวคือ 

3.1 ข�อยกเว�นตามกฎหมายภายในประเทศ  
                    รัฐธรรมนูญของไทยมีบทบัญญัติยกเว�นให�องคBพระมหากษัตริยB โดยปรากฎใน
รัฐธรรมนูญแห3งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 8 กล3าวคือ องคBพระมหากษัตริยBทรง
ดํารงอยู3 ในฐานะอันเป.นท่ีเคารพสักการะ ผู� ใดจะละเมิดมิได�  ผู� ใดจะกล3าวหาหรือฟhองร�อง
พระมหากษัตริยBในทางใด ๆ มิได� ซ่ึงหลักการดังกล3าวถือว3าเป.นสากลท่ีถือว3าพระมหากษัตริยBไม3อยู3ใน
ฐานะท่ีจะกระทําผิดได� (The king can do no wrong) นอกจากนั้นยังมีการยกเว�นให�กับสมาชิก
รัฐสภาในท่ีประชุมสภาผู�แทนราษฎร ท่ีประชุมวุฒิสภา หรือท่ีประชุมร3วมกัน ของรัฐสภา โดยสมาชิก
ผู�ใดจะกล3าวถ�อยคําใดในทางแถลงข�อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือออกเสียง ลงคะแนน ย3อมเป.น
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เอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผู�ใดจะนําไปเป.นเหตุฟhองร�องว3ากล3าวสมาชิกผู�นั้นในทางใดมิได� โดยปรากฎใน
มาตรา 130 ของรัฐธรรมนูญ หรือในมาตรา 130 ในระหว3างสมัยประชุม ห�ามมิให�จับ คุมขัง หรือ
หมายเรียกตัวสมาชิก สภาผู�แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ไปทําการสอบสวนในฐานะ 
ท่ีสมาชิกผู�นั้นเป.นผู�ต�องหาในคดีอาญา เว�นแต3ในกรณีท่ีได�รับอนุญาตจากสภาท่ีผู�นั้นเป.นสมาชิก  
หรือในกรณีท่ีจับในขณะกระทําความผิด เป.นต�น 

3.2 ข�อยกเว�นตามกฎหมายระหวPางประเทศหรือตามสนธิสัญญา  
ตามกฎหมายระหว3างประเทศหรือตามสนธิสัญญาได�ยกเว�นให�แก3 ประมุขแห3ง 

รัฐต3างประเทศ รวมท้ังข�าราชบริพาร ทูตและบุคคลในคณะทูต รวมท้ังครอบครัวและบริวาร 
หากเข�ามากระทําความผิดในประเทศไทย ไม3ต�องถูกบังคับตามกฎหมายไทย ท้ังนี้ เนื่องจากมี
อนุสัญญากรุงเวียนนาว3าด�วยความสัมพันธBทางทูต โดยประเทศไทยมีพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์ความคุ�มกัน
ทางการฑูต พ.ศ. 2527 รองรับหลักความคุ�มกันดังกล3าวอาศัยหลักถ�อยท่ีถ�อยอาศัยกัน การผูกมิตร
ไมตรีต3อกัน นอกจากนั้น ยังมีกองทัพต3างประเทศท่ีเข�ามายึดครองราชอาณาจักรท่ีได�รับการยกเว�นด�วย  

3.3 ข�อยกเว�นท่ีใช�เฉพาะบางท�องท่ีในราชอาณาจักร  
  การใช�กฎหมายในบางท�องท่ีในราชอาณาจักร จะเห็นได�ว3าในเรื่องของกฎหมาย

ครอบครัวและมรดกใน 4 จังหวัดทางภาคใต� ซ่ึงได�แก3 จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล 
และจังหวัดปDตตานี ได�มีพระราชบัญญัติว3าด�วยการใช�กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปDตตานี นราธิวาส 
ยะลา และสตูล พ.ศ. 2498 ท่ีบังคับใช�ในเขตจังหวัดดังกล3าว ท้ังนี้เนื่องจากความแตกต3างทาง 
ด�านวัฒนธรรม ศาสนาท่ีแตกต3างหลายอย3าง ดังจะเห็นได�จากท่ีกฎหมายกําหนดให�ชายท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามสามารถมีภรรยาได�ถึง 4 คน และถือว3าเป.นภรรยาท่ีชอบด�วยกฎหมาย แตกต3างจาก
ประมวลกฎหมายแพ3งและพาณิชยBท่ีกําหนดให�ชายมีภรรยาท่ีชอบด�วยกฎหมายเพียงคนเดียวเท3านั้น 
หากมีการจดทะเบียนซ�อนเกิดข้ึน กฎหมายกําหนดให�การสมรสนั้นตกเป.นโมฆะ นอกจากนี้แล�ว  
ในแต3ละท�องท่ีของประเทศไทยจะมีกฎหมายท�องถ่ินใช�บังคับเฉพาะพ้ืนท่ีนั้น เช3น ในเขตเทศบาลจะมี
เทศบัญญัติของเทศบาลนั้นใช�บังคับเฉพาะภายในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลนั้นไม3รวมเทศบาลอ่ืน 
ตัวอย3างเช3น เทศบัญญัติเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล3อยสุนัข พ.ศ. 2557 
หรือเทศบัญญัติของเทศบาลตําบลหนองสําโรง เรื่อง กําหนดบริเวณห�ามก3อสร�าง ดัดแปลง หรือ
เปลี่ยนการใช�อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตเทศบาลตําบลหนองสําโรง อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2551 เป.นต�น 
 

4. กฎหมายจะใช�บังคับจนกวPาจะมีการยกเลิก หรือแก�ไขเพ่ิมเติม  
กฎหมายต�องมีสภาพบังคับท่ีเป.นกิจจะลักษณะ หรือแก�ไขเพ่ิมเติม หมายความว3า เม่ือมี

การประกาศใช�กฎหมายแล�วกฎหมายจะมีผลตลอดไป จนกว3าจะมีการยกเลิก เพิกถอน หรือแก�ไข
เปลี่ยนแปลง เช3น ก3อนมีการแก�ไขกฎหมายอาญาในมาตรา 276 การท่ีสามีข3มขืนภรรยาย3อมไม3มี
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ความผิด ดังนั้น หากกฎหมายมาตรานี้ยังไม3ได�มีการแก�ไขเปลี่ยนแปลงไม3ว3าเวลาจะผ3านไปนานเท3าใด
ก็ตามการท่ีสามีข3มขืนภรรยาก็ยังไม3เป.นความผิดอยู3 แต3เม่ือใดก็ตามท่ีมีการแก�ไขกฎหมายมาตรานี้
ย3อมต�องเป.นไปตามท่ีกฎหมายท่ีแก�ไขใหม3 ซ่ึงปDจจุบันกฎหมายอาญามาตรา 276 ได�แก�ไขแล�วตาม
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 19)  ดังนั้น การท่ีสามีข3มขืนภรรยา 
จึงเป.นความผิดตามกฎหมาย นอกจากนั้นแล�วการมีผลใช�บังคับของกฎหมายข้ึนอยู3กับการประกาศ
ตามวิธีการในกฎหมาย เช3น การประกาศในราชกิจจานุเบกษา อาจกําหนดให�กฎหมายมีผลต้ังแต3วันท่ี
ประกาศ หรือให�มีผลนับถัดจากวันท่ีประกาศ หรือเม่ือพ�น 90 วันนับแต3วันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได� 

 
5. กฎหมายต�องมีสภาพบังคับท่ีเปKนกิจจะลักษณะ  

กฎหมายต�องมีสภาพบังคับท่ีเป.นกิจจะลักษณะ หมายความว3า กฎหมายจะต�องมีลักษณะ
ท่ีก3อให�เกิดผลร�ายกับผู�ท่ีไม3ปฏิบัติตาม ซ่ึงสภาพบังคับทางกฎหมาย อาจมีอยู3หลายวิธี เช3น สภาพบังคับ
ในทางแพ3ง ได�แก3 โมฆะ โมฆียะ การบังคับให�ชําระหนี้ การชดใช�ค3าเสียหาย เป.นต�น ส3วนสภาพบังคับ
ทางอาญานั้นเข�าใจโดยท่ัวไป คือ โทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 ได�แก3 
ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพยBสิน ซ่ึงปDจจุบันโทษประหารชีวิตได�เปลี่ยนจากการยิงด�วย 
อาวุธป�นเป.นการฉีดยาหรือให�สารพิษเสียให�ตาย ท้ังนี้ จะเห็นได�ว3าสภาพบังคับทางแพ3งกับทางอาญา 
มีความแตกต3างหลายประการ ซ่ึงสรุปได�ดังตารางท่ี 1.1 

 
ตารางท่ี 1.1 การเปรียบเทียบสภาพบังคับทางแพ3ง และทางอาญา 
 

สภาพบังคับทางอาญา สภาพบังคับทางแพPง 

ประหารชีวิต โมฆะ 

จําคุก โมฆียะ 

กักขัง บังคับชําระหนี้ 

ปรับ เรียกเบี้ยปรับ/ริบมัดจํา 

ริบทรัพยBสิน ใช�ค3าเสียหาย 

 
ท่ีมา : ประยุกตBข�อมูลจาก ศรีราชา  เจริญพาณิช, 2533: 109 
 

โดยสรุป ลักษณะของกฎหมายดังท่ีกล3าวมาแล�วข�างต�น เป.นลักษณะของกฎหมายตาม
เนื้อความหรือเนื้อแท�ของกฎหมาย ตามความเห็นของศาสตราจารยB  ดร.หยุด  แสงอุทัย  
ซ่ึงได�กล3าวไว�ว3า โดยเนื้อแท�ของกฎหมายนั้น ต�องมีลักษณะครบ 5 ประการ จึงจะเรียกว3า กฎหมาย
ตามเนื้อความ หากเป.นกฎหมายตามแบบพิธีย3อมหมายถึงกฎหมายท่ีมีการจัดทําข้ึนโดยผ3าน
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กระบวนการนิติบัญญัติท่ีมีการออกกฎหมายมา โดยไม3สนใจว3าจะมีลักษณะเป.นกฎหมายตาม
เนื้อความหรือไม3 เช3น พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ3ายประจําป� หรือพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ3นดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงไม3มีเนื้อหาท่ีกําหนดถึงความประพฤติของบุคคล และไม3กําหนด
บทลงโทษกรณีท่ีมีการฝsาฝ�นข�อห�ามตามกฎหมายไว�  

 

ความสําคัญและประโยชน$ของกฎหมาย 
 

กฎหมายได�เข�ามาเก่ียวข�องกับชีวิตประจําวันของมนุษยBต้ังแต3แรกเกิด จนกระท่ังถึงแก3 
ความตาย เห็นได�จากการบัญญัติกฎหมายรองรับสิทธิของทารกท่ีอยู3ในครรภBมารดา เม่ือเด็กได�คลอด
ออกมาแล�ว กฎหมายกําหนดให�เจ�าบ�านต�องไปแจ�งเกิด เม่ือเด็กมีอายุครบ 7 ป�บริบูรณBกฎหมาย
กําหนดให�เด็กนั้นไปทําบัตรประจําตัวประชาชน กรณีท่ีเด็กเกิดมาเป.นชายกฎหมายได�กําหนดให�ไป
คัดเลือกทหารเพ่ือทําหน�าท่ีรับใช�ชาติ หรือเม่ือบุคคลใดมีรายได�ตามเกณฑBท่ีกฎหมายกําหนดก็ต�องเสีย
ภาษีให�แก3รัฐ นอกจากนั้น กรณีท่ีชายหญิงจะทําการสมรสกัน กฎหมายกําหนดให�มีการจดทะเบียน
สมรสต3อนายทะเบียน อย3างไรก็ตาม แม�ไม3มีบทบัญญัติของกฎหมายบังคับว3าต�องรู�กฎหมาย แต3ก็มีหลัก
กฎหมายว3า “ความไม3รู�กฎหมายไม3เป.นข�อแก�ตัว” ท้ังนี้ เ พ่ือให�การบังคับใช�กฎหมายบังเกิดผล 
นอกจากนั้น ในทางเศรษฐกิจกฎหมายได�เข�ามาเก่ียวข�องเป.นอย3างมาก เช3น การรวมตัวกันเพ่ือจัดต้ัง
เป.นองคBกรธุรกิจ ต�องพิจารณาว3าจะจัดต้ังในรูปแบบใด ไม3ว3าจะเป.นในรูปแบบห�างหุ�นส3วนหรือบริษัท 
ล�วนแล�วแต3มีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑBท้ังสิ้น ดังท่ีกล3าวมาล�วนแล�วแต3แสดงให�เห็นว3ากฎหมายได�มี
ความสําคัญ และเก่ียวข�องกับชีวิตประจําวันของมนุษยBเป.นอย3างมาก  

นอกจากนั้นแล�ว กฎหมายยังสร�างความเป.นธรรมแก3สังคม ท้ังนี้เพราะกฎหมายเป.นกฎเกณฑB 
ท่ีใช�บังคับกับคนทุกคนในสังคม โดยประชาชนทุกคนจะต�องปฏิบัติตามอย3างเท3าเทียมกัน อีกท้ัง
กฎหมายยังทําให�คนในสังคมรู�จักสิทธิหน�าท่ีของตนเองท่ีจะปฏิบัติต3อสังคม  การรู�จักบทบาท 
ในชีวิตประจําวันของบุคคลต้ังแต3แรกเกิดจนกระท่ังถึงแก3ตาย เช3น สิทธิในความเป.นเจ�าของทรัพยBสิน 
หน�าท่ีรับใช�ชาติ นอกจากนั้น กฎหมายยังช3วยรักษาความสงบเรียบร�อยในบ�านเมืองทําให�ประชาชน 
ทุกคนต�องปฏิบัติตามกฎหมาย หากมีผู�ละเมิดสิทธิของคนอ่ืน กฎหมายจะลงโทษบุคคลดังกล3าวเพ่ือให�
เกิดความผาสุกแก3สังคมโดยรวม 
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ระบบกฎหมาย 
 
 ระบบกฎหมาย (Legal system) หรือสกุลกฎหมาย (Law family) หมายถึงกฎหมายต3างๆ  
ท่ีพอจะจัดกลุ3มรวมเข�าด�วยกันได� เนื่องจากการมีความสัมพันธB หรือการมีจุดร3วมกันในทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ประวัติศาสตรBกฎหมายและความใกล�เคียงของกฎหมาย เป.นหลักเกณฑBในการ
จําแนกระบบกฎหมายซ่ึงระบบกฎหมายในโลกท่ีสําคัญ มีอยู3ด�วยกัน 2 ระบบ คือ (มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2555) 
 

1. ระบบกฎหมาย ซีวิลลอว$ (Civil law system) 
  ระบบกฎหมายซีวิลลอวB หรือ "ระบบกฎหมายลายลักษณะอักษร" หรือ "ระบบประมวล

กฎหมาย" ระบบซีวิลลอวB เริ่มต�นจากขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและได�ถูกปรับปรุงด�วยเหตุผลของ
กฎหมาย ซ่ึงระบบซิวิลลอวB ได�รวบรวมกฎหมายหรือประเพณีข้ึนเป.นลายลักษณBอักษรไว�ในกฎหมาย 
สิบสองโต�ะ (Law of twelve table 450 B.C.) ต3อมาในสมัยพระเจ�าจัสติเนียนแห3งกรุงโรม  
ได�รวบรวมกฎหมายประเพณีท่ีได�บันทึกไว�ในกฎหมายสิบสองโต�ะ และหลักกฎหมายของนิติศาสตรB นํามา
บันทึกไว�ในประมวลกฎหมายของพระเจ�าจัสติเนียน เรียกชื่อว3า corpus juris civils และเป.นรากฐาน 
ในการจัดทําประมวลกฎหมายท่ีเรียกว3า codification โดยในศตวรรษท่ี 18 และศตวรรษท่ี19 
ประเทศฝรั่งเศสเป.นประเทศแรกในภาคพ้ืนยุโรปท่ีได�จัดทําประมวลกฎหมายซ่ึงเป.นประมวลกฎหมาย
ท่ีทันสมัย และได�มีการนําไปใช�อย3างกว�างขวางตัวอย3างของประเทศท่ีใช�ระบบกฎหมายซิวิลลอวB  
เช3น ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน ออสเตรเลีย สวิสเซอรBแลนดB สเปน โปรตุเกส และประเทศไทย เป.นต�น 

 
2. ระบบกฎหมายคอมมอน ลอว$ (Common law) 

ระบบกฎหมายคอมมอน ลอวB หรือเรียกกันว3า "ระบบกฎหมายไม3เป.นลายลักษณะอักษร"  
หรือ "ระบบกฎหมายจารีตประเพณี" ระบบคอมมอน ลอวB เริ่มต�นจากจารีตประเพณีเช3นเดียวกับ 
ระบบซิวิล ลอวB แต3เนื่องจากระบบคอมมอน ลอวB ไม3ได�มีการรวบรวมกฎหมายจารีตประเพณีมาบันทึก
ไว�เป.นกฎหมายลายลักษณBอักษร โดยท่ีมาของกฎหมายคอมมอน ลอวB จึงเกิดจากจารีตประเพณี และ
คําพิพากษาของศาล กล3าวคือเม่ือมีคดีเกิดข้ึนและศาลได�วินิจฉัยคดีแล�วคําพิพากษาของศาล ย3อมถือ
เป.นบรรทัดฐานของศาลท่ีจะพิพากษาคดีท่ีมีประเด็นอย3างเดียวกันหรือกล3าวได�ว3าเป.นการพิจารณา
จากเฉพาะเรื่องมาสู3หลักเกณฑBท่ัวไป ระบบนี้มีแหล3งกําเนิดและวิวัฒนาการในประเทศอังกฤษเป.น 
แห3งแรกเนื่องจากมีประวัติศาสตรBในทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการปกครองในระบบ 
ศักดินาทําให�แต3ละท�องถ่ินต3างพิจารณาข�อพิพาทและพิพากษาโดยใช�จารีตประเพณีของท�องถ่ินของ
ตนเองโดยไม3คํานึงว3าท�องถ่ินอ่ืนจะพิพากษาว3าอย3างไร ดังนั้น สิทธิและหน�าท่ีของบุคคลจะมีมากน�อย
เพียงใดจึงอยู3ท่ีสถานะของบุคคลตามท�องถ่ิน ซ่ึงพระมหากษัตริยBในฐานะผู�พิพากษาสูงสุดและเป.น
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ท่ีมาของความยุติธรรม โดยมีความพยายามรวมอํานาจเข�าสู3ศูนยBกลาง จึงได�จัดต้ังศาลหลวงข้ึนมาเอง
และส3งผู�พิพากษาเดินทางหมุนเวียนไปพิพากษาคดีท่ัวราชอาณาจักร และผู�พิพากษาก็ได�สร�าง
หลักเกณฑB ท่ัวไป ซ่ึงเป.นสามัญเป.นลักษณะเดียวกันใช�บังคับในทุกส3วนของราชอาณาจักร 
(มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2555) 

ประเทศท่ีใช�ระบบกฎหมายคอมมอน ลอวB Common law หรือ Case law ได�แก3ประเทศ
อังกฤษและเครือจักรภพอังกฤษ 

สําหรับประเทศไทยในกลางศตวรรษท่ี 19 ได�รับหลักกฎหมายและหลักปฏิบัติของอังกฤษ
มาใช� ในการชี้ ขาดตัดสินคดีและการสอนในโรงเรี ยนสอนกฎหมายต้ังแต3 รั ชสมัยรัชกาลท่ี  5  
ถึงรัชกาลท่ี 6 นับเป.นระยะแรกเริ่มของการรับอิทธิพลของกฎหมายอังกฤษเข�ามาใช�ในศาล  
และสอนในโรงเรียนกฎหมายในทางปฏิบัติศาลไทยจะนําหลักกฎหมายอังกฤษมาใช�เป.นเรื่องๆ 
ตามแต3คดีท่ีเกิดข้ึนและตามท่ีศาลจะตัดสินชี้ขาด แม�ว3าจะมีกฎหมายไทยบัญญัติไว�แต3หากเป.น
บทบัญญัติท่ีล�าสมัยศาลไทยก็จะนําหลักกฎหมายอังกฤษมาชี้ขาดตัดสินคดีในเรื่องนั้นๆ ซ่ึงในช3วง
ปลายรัชการท่ี 6 ประเทศไทยได�จัดทําประมวลกฎหมายข้ึน คือ ประมวลกฎหมายแพ3งและพาณิชยB 
บรรพท่ี 1 และบรรพท่ี 2 ซ่ึงร3างโดยท่ีปรึกษากฎหมายชาวฝรั่งเศส และได�ประกาศใช�ครั้งแรกใน 
ป� พ.ศ. 2466 นับว3าเป.นการเปลี่ยนระบบกฎหมายจากการรับระบบคอมมอน ลอวB ของอังกฤษเข�ามา
ใช� โดยเปลี่ยนไปรับระบบซิวิล ลอวB หรือท่ีเรียกว3าระบบกฎหมายลายลักษณBอักษรหรือประมวล
กฎหมาย นั่นเอง ซ่ึงระบบดังกล3าวเป.นระบบของกฎหมายภาคพ้ืนยุโรป ท่ีมีวิธีคิด วิธีใช�วิธีตีความ
กฎหมายในทางตรงกันข�ามกับระบบคอมมอน ลอวB ดังนั้น เม่ือประเทศไทยประกาศใช�ประมวล
กฎหมายจึงเป.นการเปลี่ยนแปลงจากระบบของกฎหมายหนึ่งไปอีกระบบหนึ่ง ต3อมาในป� พ.ศ.2486 
ได�มีการประกาศใช�ประมวลกฎหมายแพ3งและพาณิชยBบรรพท่ี 1 และบรรพท่ี 2 ฉบับใหม3 ถือได�ว3าเป.น
การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเพราะเป.นการตัดสินใจเปลี่ยนจากการใช�ประมวลกฎหมายตามอย3าง
ประมวลกฎหมายแพ3งฝรั่งเศส เปลี่ยนมาใช�ประมวลกฎหมายแบบเยอรมัน แม�ว3าระบบประมวล
กฎหมายแพ3งของฝรั่งเศสและระบบประมวลกฎหมายแพ3งของเยอรมัน จะเป.นระบบซีวิล ลอวB
เช3นเดียวกัน แต3มีวิธีคิด วิธีใช� วิธีตีความกฎหมายท่ีแตกต3างกันในข�อสําคัญหลายประการ เนื่องจาก
ประมวลกฎหมายแพ3งเยอรมันได�รับอิทธิพลจากสํานักกฎหมายประวัติศาสตรB ซ่ึงสํานักนี้ถือว3าส3วน
สําคัญของกฎหมายนั้นมาจากขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ประมวลกฎหมายแพ3งเยอรมัน จึงเน�น
ความสําคัญของจารีตประเพณีตรงกันข�ามกับฝรั่งเศสท่ีถือกฎหมายลายลักษณBอักษรเป.นสําคัญ  
ในส3วนของการประกาศใช�ประมวลกฎหมายแพ3งและพาณิชยBท้ัง 6 บรรพนั้น มิได�ประกาศใช�บังคับ
พร�อมกันแต3เป.นการทยอยประกาศใช�บังคับเป.นบรรพๆ ไป (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2555) 
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จากท่ีกล3าวมาจะเห็นได�ว3าระบบกฎหมายท่ีสําคัญในโลกมีอยู3 2 ระบบ ซ่ึงประเทศไทยได�
เลือกใช�ระบบกฎหมายลายลักษณBอักษร หรือเรียกว3า civil law หรือ เรียกอีกอย3างหนึ่งว3า ระบบ
ประมวลกฎหมาย ซ่ึงการพิจารณาพิพากษาคดีในระบบนี้จะยึดหลักกฎหมายท่ีได�บัญญัติไว�เป.น 
ลายลักษณBอักษรมาปรับกับข�อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนเป.นหลัก เช3น มีข�อเท็จจริงเกิดข้ึนว3า นายแดง 
พ3อค�าขายหมูใช�ป�นยิงนายดําถึงแก3ความตายเนื่องจากแย3งลูกค�ากันในตลาด ในการพิจารณาความผิด
ของนายแดงต�องพิจารณาก3อนว3ามีกฎหมายบัญญัติในเรื่องความผิดฐานฆ3าคนตายหรือไม3  
จากข�อเท็จจริงดังกล3าว เห็นได�ว3าการกระทําของนายแดงมีกฎหมาบบัญญัติไว�ในประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288 ในความผิดฐานฆ3าผู�อ่ืน การกระทําของนายแดงจึงต�องพิเคราะหBความผิดตาม
มาตราดังกล3าว แต3หากไม3มีกฎหมายบัญญัติเอาไว� การกระทําของนายแดงก็ไม3เป.นความผิด  

 

ที่มาของกฎหมาย (Source of law) 
 
 ท่ีมาของกฎหมายหรือบ3อเกิดของกฎหมาย หมายถึง รูปแบบการแสดงออกซ่ึงกฎหมาย
สําหรับกฎหมายไทยนั้น กฎหมายมีท่ีมาดังนี้ คือ  
 
 1. กฎหมายลายลักษณ$อักษร   

กฎหมายลายลักษณBอักษร เกิดข้ึนจากกระบวนการนิติบัญญัติโดยรัฐเป.นผู�ตราไว�เป.น
ข�อบังคับสําหรับกําหนดความประพฤติของบุคคล โดยกําหนดกระบวนการตรากฎหมาย ผู�มีอํานาจ 
ในการตรากฎหมาย การประกาศใช�กฎหมาย รวมท้ังการแก�ไขเปลี่ยนแปลงกฏหมายไว�ในรัฐธรรมนูญ 
และในประมวลกฎหมายแพ3งและกฎหมายพาณิชยB มาตรา 4 วรรคแรก ซ่ึงความว3า “กฎหมายนั้น
ต�องใช�ในบรรดากรณีซ่ึงต�องด�วยบทบัญญัติใด ๆ แห3งกฎหมายตามอักษรหรือตามความมุ3งหมายของ
บทบัญญัตินั้น ๆ” ตัวอย3างของกฎหมายลายลักษณBอักษร ได�แก3 กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ 
พระราชกําหนด ประมวลกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง กฎหมายของ
ท�องถ่ิน เช3น ข�อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เทศบัญญัติ เป.นต�น (หยุด แสงอุทัย, 2552: 54 - 56) 
 

2. จารีตประเพณี  
จารีตประเพณี  หรื อเรียกว3 า  กฎหมายท่ี ไม3 ได�บัญญั ติ ข้ึน  แต3 เ ดิม เคยเรี ยกว3 า  

กฎหมายประเพณี หรือบางทีก็เรียกว3า กฎหมายท่ีไม3เป.นลายลักษณBอักษร (jus non scriptum)  
(สมยศ  เชื้อไทย, 2543 : 77) หรืออาจกล3าวได�ว3าเป.นสิ่งท่ีมนุษยBประพฤติปฏิบัติมาต้ังแต3บรรพบุรุษ 
โดยแสดงออกถึงพฤติกรรมของแต3ละบุคคลท่ีมีการยึดถือปฏิบัติ และยอมรับสืบต3อจากรุ3นสู3รุ3นอย3าง 
ไม3ขาดสายจนมีการนําเอาจารีตประเพณีนั้นมาเขียนเป.นลายลักษณBอักษร เพ่ือเป.นประโยชนBในการ
สืบทอดและจดจํา เช3น จารีตประเพณีในเรื่องการแต3งงานของไทยจะมีการหม้ันกันไว�ก3อน ซ่ึงการหม้ัน



16 

 

ฝsายชายต�องยกขันหมากไปสู3ขอฝsายหญิง ในขันหมากจะนําแก�ว แหวน เงิน และทองใส3ลงไปด�วย  
การกระทําดังกล3าวท่ีสืบทอดกันมานํามาซ่ึงกฎหมายท่ีใช�ในปDจจุบันคือ เรื่องการหม้ัน และสินสอดโดย
ปรากฏอยู3ในกฎหมายครอบครัว หรือจารีตประเพณีในเรื่องของการห�ามรับประทานเนื้อคนนํามาสู3การ
บัญญัติกฎหมายอาญาในเรื่องของการห�ามทําร�าย หรือฆ3าผู�อ่ืน เป.นต�น  

เห็นได�ว3า จารีตประเพณีท่ีจะนํามาใช�บังคับต�องเป.นการประพฤติ ปฏิบัติหน�าท่ีสืบต3อกันมา
ในสังคมหนึ่ง จนกลุ3มคนในสังคมนั้นมีความรู�สึกร3วมกันว3าจําเป.นต�องปฏิบัติตาม เพราะมีผลผูกพัน 
ในฐานะเป.นกฎหมาย  (หยุด แสงอุทัย อ�างถึงใน มานิตยB  จุมปา, 2555: 65) ซ่ึงจารีตประเพณีนั้น
สามารถใช�ในฐานะเป.นบทสํารอง กล3าวคือหากไม3มีกฎหมายลายลักษณBอักษรบัญญัติไว�ก็นํามาใช�ได�
ทันที ท้ังนี้ ในระบบกฎหมายไทยจารีตประเพณีมีท้ังท่ีบัญญัติไว�และมิได�บัญญัติไว�ในกฎหมาย 
ลายลักษณBอักษร (ดิเรก ควรสมาคม, 2554: 74) เช3น การชกมวยบนเวที ถ�าเป.นไปอย3างถูกต�องตาม
กติกา ถึงแม�ว3าคู3ต3อสู�จะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็ไม3มีความผิด หรือแพทยBท่ีตัดแขนตัดขาคนไข�โดย 
ท่ีคนไข�ยินยอมก็ไม3มีความผิด ซ่ึงการท่ีแพทยBผ3าตัดคนไข� โดยคนไข�ยินยอม ย3อมไม3มีความรู�สึกว3า
แพทยBทําผิดฐานทําร�ายร3างกาย เป.นต�น ซ่ึงเรื่องดังกล3าวเท3าท่ีผ3านมายังไม3มีการฟhองร�องกัน เพราะถือ
เป.นจารีตประเพณีท่ีรู�กันโดยท่ัวไปว3าเป.นเสมือนกฎหมาย 

 
 3. หลักกฎหมายท่ัวไป  

หลักกฎหมายท่ัวไป หมายถึง หลักกฎหมายท่ียอมรับนับถือกันอยู3ท่ัวไป ไม3เฉพาะใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งเท3านั้น (ไพจิตร  ปุญญพันธุB, 2540 : 177) ในกฎหมายไทยปรากฏในประมวล
กฎหมายแพ3งและพาณิชยBมาตรา 4 วรรคสอง บัญญัติว3า ถ�าไม3มีจารีตประเพณีเช3นว3านั้น ให�วินิจฉัย
คดีอาศัยเทียบบทกฎหมายท่ีใกล�เคียงอย3างยิ่ง และถ�าบทกฎหมายเช3นนั้นก็ไม3มีด�วย ให�วินิจฉัยตาม
หลักกฎหมายท่ัวไป จึงเห็นได�ว3าหลักกฎหมายท่ัวไปมีลักษณะกว�างกว3าหลักกฎหมายธรรมดา  
กว�างกว3าบทบัญญัติกฎหมาย เม่ือหลักกฎหมายท่ัวไปเป.นหลักท่ีกว�างมาก ผู�ท่ีมีหน�าท่ีในการค�นหา
หลักกฎหมายท่ัวไปก็คือผู�พิพากษาในฐานะศาลซ่ึงจะค�นหาหลักกฎหมายท่ัวไปจากแหล3งต3างๆ เพ่ือ
นํามาใช�บังคับในระบบกฎหมาย ตัวอย3างการนําหลักกฎหมายท่ัวไปมาใช� เช3น ในเรื่องผู�รับโอนไม3มี
สิทธิดีกว3าผู�โอน หลักบุคคลต�องปฏิบัติตามสัญญา หรือ สัญญาต�องเป.นสัญญา ซ่ึงหลักดังกล3าวมาจาก
สุภาษิตของกฎหมาย เป.นต�น 

 
4. ศาสนา  

ศาสนา คือ กฎเกณฑBหรือข�อกําหนดของศาสดาแต3ละศาสนาได�กําหนดข้ึนเพ่ือสอนให�
บุคคลประพฤติปฏิบัติในเรื่องของการทําความดี ในทางกฎหมายนั้นได�มีการนําเอาข�อห�ามของศาสนา
มาเป.นส3วนหนึ่ งของกฎหมาย เช3น ประเทศไทยได�นําข�อห�ามในทางศาสนาพุทธ คือ ศีล 5  
มาบัญญัติเป.นกฎหมาย เช3น เรื่องห�ามมิให�มีการประพฤติผิดในกามซ่ึงปรากฏอยู3ท้ังในกฎหมายแพ3ง 



17 

 

และกฎหมายอาญา ห� ามมิ ให� มีการสมรสซ�อน ห� ามมิ ให� มีการข3ม ขืนกระทําชํ า เ ราผู� อ่ื น  
ห�ามลักทรัพยB ห�ามพูดปด ห�ามด่ืมสุรา เป.นต�น ในส3วนของศาสนาอิสลาม ได�มีการนําเนื้อหาบางส3วน
จากพระคัมภีรBอัลกุราอานมาเป.นส3วนหนึ่งของกฎหมายเพ่ือใช�บังคับกับชาวไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลามใน 4 
จังหวัดทางภาคใต� ซ่ึงได�แก3 จังหวัดยะลา จังหวัดปDตตานี จังหวัดสตูล และจังหวัดนราธิวาส  
โดยเนื้อหาท่ีนํามาบัญญัติมีความแตกต3างกับกฎหมายแพ3งเรื่องครอบครัวอยู3บ�าง ตัวอย3างเช3น ชายท่ี
นับถือศาสนาอิสลามสามารถมีภรรยาได�ถึง 4 คน และถือเป.นภรรยาท่ีชอบด�วยกฎหมายดังปรากฏใน
พระราชบัญญัติว3าด�วยการใช�กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปDตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา 
และจังหวัดสตูล พ.ศ. 2489 ซ่ึงแตกต3างจากประมวลกฎหมายแพ3งและพาณิชยBท่ีใช�บังคับอยู3ได�
กําหนดให�ชายมีภรรยาท่ีชอบด�วยกฎหมายเพียง 1 คน หากมีมากกว3านั้นและมีการจดทะเบียนสมรสด�วย  
ถือว3าการจดทะเบียนสมรสครั้งหลังนั้นเป.นโมฆะบังคับไม3ได�ตามกฎหมาย 

 
5. ศีลธรรม  

ศีลธรรม คือ ความรู�สึกผิดชอบชั่วดีในตัวมนุษยBแต3ละคนท่ีสามารถจะใช�สติปDญญาคิด
พิเคราะหBได�ว3า การกระทําอย3างไรเป.นการกระทําท่ีชอบ หรือไม3ชอบ หรือกระทําอย3างไรแล�วบุคคลอ่ืน 
เห็นด�วยหรือไม3เห็นด�วย เช3น กรณีท่ีหญิงไปมีชู� หรือชายไปมีภรรยาหลายคน ถือเป.นเรื่องท่ีผิด
ศีลธรรมไม3ควรประพฤติปฏิบัติ เม่ือมีการฝsาฝ�นย3อมมีผลต3อความรู�สึก ทําให�บุคคลอ่ืนไม3อยากคบค�า
สมาคมด�วย แต3ถึงกระนั้นศีลธรรมยังค3อนข�างเป.นเรื่องท่ีเป.นนามธรรม คืออยู3ในรูปของความรู�สึกผิด
ชอบชั่วดีของมนุษยBแต3ละคน ดังนั้น การจะนําศีลธรรมมาเป.นกฎหมายต�องทําให�ความรู�สึกของบุคคล
หนึ่งได�กลายเป.นความรู�สึกของกลุ3มคนท่ีเห็นเหมือนกัน อย3างเช3น คนท่ีประกอบอาชีพอย3างเดียวกัน
ได�นําศีลธรรมไปเป.นวิชาชีพท่ีเราเรียกว3า “จริยธรรม” ตัวอย3างเช3น กรณีของแพทยBจะมีจริยธรรมว3า 
ห�ามปฏิเสธการรักษาผู�ปsวย โดยมีพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมเป.นตัวควบคุม หากมีการฝsาฝ�น 
ย3อมมีโทษ 

โดยสรุปแล�วจะเห็นได�ว3า กฎหมายไทยมีท่ีมาอยู3หลายประการดังท่ีได�กล3าวแล�วในข�างต�น 
แต3ท่ีมาหลักของกฎหมายไทย มาจากกฎหมายลายลักษณBอักษร หรือเรียกว3า กฎหมายท่ีบัญญัติข้ึน 
แต3หากในกฎหมายลายลักษณBอักษรไม3ได�บัญญัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเอาไว� ให�ใช�จารีตประเพณีบังคับ 
หากไม3มีจารีตประเพณีในเรื่องดังกล3าวก็ให�บังคับตามหลักกฎหมายท่ัวไป ซ่ึงหลักการดังกล3าวนั้น 
บัญญัติไว�ในประมวลกฎหมายแพ3งและพาณิชยB มาตรา 4 ซ่ึงถือเป.นจุดกําเนิดของกฎหมายว3า
กฎหมายมาจากไหน นอกจากนั้นแล�วกฎหมายยังมีท่ีมาจาก ศาสนา และศีลธรรม ดังนั้น จะเห็นได�ว3า
ในการบังคับใช�กฎหมายของไทยต�องบังคับใช�กฎหมายท่ีเป.นลายลักษณBอักษรก3อน หากไม3มีกฎหมาย
ลายลักษณBอักษรบังคับจึงให�ใช�กฎหมายท่ีไม3เป.นลายลักษณBอักษรเป.นบทสํารอง แต3ท้ังนี้กฎหมาย 
ลายลักษณBอักษรและไม3มีลายลักษณBอักษรนั้น มีข�อแตกต3างกันอยู3หลายประการ แสดงดังตารางท่ี 1.2  
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ตารางท่ี 1.2 การเปรียบเทียบกฎหมายลายลักษณBอักษร และไม3เป.นลายลักษณBอักษร 
 

กฎหมายลายลักษณ$อักษร กฎหมายท่ีไมPเปKนลายลักษณ$อักษร 

กฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนโดยผ3านกระบวนการใน
การตรากฎหมายท่ีบัญญัติไว�รัฐธรรมนูญ 

กฎหมายท่ีไม3ได�บัญญัติข้ึนโดยผ3าน
กระบวนการในการตรากฎหมายท่ีบัญญัติไว�
ในรัฐธรรมนูญ 

ตัวอย3างกฎหมายลายลักษณBอักษร เช3น 
รัฐธรรมนูญ, พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย
เป.นต�น 

ตัวอย3างกฎหมายท่ีไม3เป.นลายลักษณBอักษร 
เช3น จารีตประเพณี ,หลักกฎหมายท่ัวไป  
เป.นต�น 
 

ความสมบูรณBของกฎหมายลายลักษณBอักษร
พิจารณาจาก  
1. ผู�มีอํานาจในการตรากฎหมาย 
2. กระบวนการบัญญัติกฎหมาย 
3. กระบวนการประกาศใช�กฎหมาย 
4. มีการออกกฎหมายภายหลังมาแก�ไข  
5. เปลี่ยนแปลงหรือไม3 

 

ความสมบูรณBของกฎหมายไม3เป.นลายลักษณB
อักษร พิจารณาจาก 
1. ระเบียบแบบแผนความประพฤติของ 
มนุษยBท่ีปฏิบัติสืบต3อกันมาเป.นเวลานาน  
และสมํ่าเสมอผู�ปฏิบัติมีความรู�สึกร3วมกันว3า
จะต�องปฏิบัติตาม 
2. จารีตประเพณีซ่ึงวิวัฒนาการมาจาก 
ศีลธรรมสภาพบังคับของจารีตประเพณี   
คือ การประณามหยามเหยียดของคน 
ในสังคม 

 
ท่ีมา: ประยุกตBข�อมูลจาก ศรีราชา  เจริญพาณิชยB, 2533: 108 -110 
 

ลําดับช้ันของกฎหมาย (Hierarchy of law) 
 

ลําดับชั้นของกฎหมาย คือ ลําดับชั้นแห3งค3าบังคับของกฎหมาย โดยกฎหมายท่ีอยู3ในลําดับชั้น
ท่ีตํ่ากว3าจะขัดหรือแย�งกับกฎหมายท่ีอยู3ในลําดับชั้นสูงกว3าไม3ได� (สมยศ เชื้อไทย, 2543:73)  
ซ่ึงจัดลําดับได� ดังนี้ 

 
1. รัฐธรรมนูญ  

รัฐธรรมนูญเป.นกฎหมายสูงสุด เป.นแม3บทของกฎหมายท้ังหลาย ดังนั้น กฎหมายทุก
ประเภทจะออกมาขัดหรือแย�งกับรัฐธรรมนูญ ซ่ึงรัฐธรรมนูญเป.นบทกฎหมายสูงสุดท่ีว3าด�วยการจัด
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ระเบียบการปกครองประเทศ เช3น ระเบียบว3าด�วยการใช�อํานาจรัฐ การจัดต้ังองคBกรผู�ใช�อํานาจ 
ความสัมพันธBระหว3างองคBกร ตลอดจนอํานาจอธิปไตยสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนท่ีได�มีการ
รับรองไว�ในรัฐธรรมนูญ 

 
2. พระราชบัญญัติ  

พระราชบัญญัติเป.นกฎหมายท่ีพระมหากษัตริยBทรงตราข้ึน โดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภาพระราชบัญญัติจึงถือเป.นกฎหมายโดยแท� เพราะออกโดยองคBกรท่ีทําหน�าท่ีในการนิติบัญญัติ
โดยตรง พระราชบัญญัติมี 2 ประเภท คือ พระราชบัญญัติเก่ียวด�วยเรื่องการเงิน และร3างพระราชบัญญัติ
ท่ัวไป ซ่ึงเนื้อหาในพระราชบัญญัติจะเป.นเนื้อหาเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ ตัวอย3างเช3น พระราชบัญญัติ 
การทะเบียนราษฏร พ.ศ. 2534 จะเป.นเรื่องเก่ียวกับการทําบัตรประจําตัวประชาชน คุณสมบัติผู�ต�อง
ทําบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวประชาชนหมดอายุต�องทําอย3างไร หรือบุคคลท่ีได�รับการ
ยกเว�นไม3ต�องทําบัตรประจําตัวประชาชน เป.นต�น หรือพระราชบัญญัติการศึกษาแห3งชาติ พ.ศ. 2542 
เป.นการกําหนดเง่ือนไขเก่ียวการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให�เรียนก่ีป� ในเรื่องการเรียนต�องส3งเสริมในเรื่อง
อะไรบ�าง เป.นต�น 
 

3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
        พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรนูญเป.นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญท่ีตราข้ึนในรูปแบบ 

พระราชบัญญัติ ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห3งราชอาณาจักรไทยได�บัญญัติให�มีข้ึนอีกรูปแบบหนึ่งในระบบ
กฎหมายไทย เพ่ือกําหนดรายละเอียดซ่ึงเป.นกฎเกณฑBสําคัญเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห3งรัฐธรรมนูญฯ  
บางมาตราท่ีบัญญัติหลักการไว�อย3างกว�าง ๆ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให�มีความกระจ3างแจ�ง ชัดเจนและ
สมบูรณBยิ่งข้ึน โดยไม3ต�องบัญญัติไว�ในตัวบทแห3งรัฐธรรมนูญให�มีความยาวมากเกินไป และเพ่ือท่ีจะได�
สะดวกแก3การแก�ไขเพ่ิมเติม โดยไม3ต�องดําเนินการตามวิธีการแก�ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญท่ีทําได�ยากกว3า
การแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ ตัวอย3างเช3น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว3าด�วย
คณะกรรมการการเลือกต้ัง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว3าด�วยพรรคการเมือง เป.นต�น 
 

4. พระราชกําหนด  
พระราชกําหนด เป.นกฎหมายท่ีพระมหากษัตริยBทรงตราข้ึนโดยคําแนะนําของฝsายบริหาร 

ซ่ึงในการออกพระราชกําหนดนั้นจะต�องมีเหตุผลในเรื่องของความจําเป.นเร3งด3วนโดยพระราชกําหนด
จะมีผลใช�บังคับไปพลางก3อนเป.นการชั่วคราวจนกว3าจะมีการเสนอต3อรัฐสภา และในการออกพระราชกําหนดนั้น 
ต�องอยู3ภายใต�รัฐธรรมนูญ อันประกอบไปด�วยหลักเกณฑB 2 ประการ ดังนี้ คือ 
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ประการแรก เม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นว3ามีความจําเป.นรีบด3วนมิอาจหลีกเลี่ยงได� เพ่ือท่ี 
จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงทางด�านเศรษฐกิจของประเทศ 
หรือปhองปDดภัยพิบัติสาธารณะ ให�เสนอพระราชกําหนดนั้นต3อรัฐสภาเพ่ือพิจารณาโดยไม3ชักช�า 

ประการท่ีสอง เม่ือมีความจําเป.นเก่ียวกับภาษีอากรและเงินตราซ่ึงต�องได�รับการพิจารณา
โดยด3วนและลับเพ่ือรักษาประโยชนBของแผ3นดิน และต�องนําพระราชกําหนดเสนอต3อรัฐสภาภายใน
สามวันนับแต3วันถัดจากวันท่ีมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
5.ประมวลกฎหมาย 
 ประมวลกฎหมาย คือ กฎหมายซ่ึงรวมบทกฎหมายต3าง ๆ ในเรื่องเดียวกันเข�าไว�ด�วยกัน

และมีข�อความท�างถึงกันและได�จัดให�มีการบัญญัติอย3างเป.นระบบ มีการจัดสรรให�เป.นหมวดหมู3อย3าง
เรียบร�อย เช3น ประมวลกฎหมายแพ3งและพาณิชยB ประมวลกฎหมายอาญา เป.นต�น 

 
6. พระราชกฤษฎีกา  

พระราชกฤษฎีกา เป.นกฎหมายท่ีพระมหากษัตริยBทรงตราข้ึนโดยคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี 
ซ่ึงพระราชกฤษฎีกามีฐานะตํ่ากว3าพระราชบัญญัติและพระราชกําหนด โดยปกติการตรา 
พระราชกฤษฎีกาไม3ต�องผ3านการพิจารณาจากรัฐสภา แต3ฝsายบริหารจะออกได�โดยอาศัยอํานาจของ
รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในเรื่องท่ีสําคัญ เช3น พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พระราชกฤษฎีกายุบสภา
ผู�แทนราษฎร ส3วนอาศัยอํานาจตามกฎหมายอ่ืน เช3น อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ พระราชกําหนด 
เป.นต�นว3าพระราชบัญญัติในการจัดต้ังศาลภาษีอากร พ.ศ. 2528  

 
5. กฎกระทรวง  

กฎกระทรวง เป.นกฎหมายท่ีรัฐมนตรีแต3ละกระทรวงเป.นผู�ออก ถือเป.นกฎหมายลําดับ
รองท่ีอาศัยอํานาจตามกฎหมายแม3บทนั่นคือ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด กฎกระทรวงเป.น
กฎหมายท่ีออกมาขยายพระราชบัญญัติและพระราชกําหนดเพราะเนื้อหาของพระราชบัญญัติและ
พระราชกําหนดจะเป.นการกําหนดหลักเกณฑBอย3างกว�างๆ ไม3มีรายละเอียด แต3จะอาศัยการขยาย 
ในกฎกระทรวงโดยกฎกระทรวงต�องมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก3อนถึงจะมีผลเป.นกฎหมาย 

 
6. กฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนโดยองค$กรปกครองสPวนท�องถ่ิน  

เป.นกฎหมายท่ีออกมาใช�บังคับแก3ประชาชนเฉพาะท�องท่ีใดท�องท่ีหนึ่งท่ีอาศัยอยู3ใน 
อาณาเขตของท�องท่ีนั้น เช3น ข�อบัญญัติกรุงเทพมหานครเทศบัญญัติข�อบัญญัติเมืองพัทยา เป.นต�น 

เห็นได�ว3า การทราบถึงลําดับศักด์ิของกฎหมายก3อให�เกิดประโยชนBในการแก�ไข เพ่ิมเติม 
หรือยกเลิกกฎหมาย กล3าวคือ ในการแก�ไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิกกฎหมายจะกระทําได�โดยกฎหมาย 
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ท่ีมีศักด์ิเท3ากันหรือสูงกว3า เช3น การแก�ไขรัฐธรรมนูญต�องกระทําโดยตรารัฐธรรมนูญฉบับแก�ไข
เพ่ิมเติม หรือการแก�ไขพระราชกฤษฎีกาต�องกระทําโดยการออกเป.นพระราชบัญญัติ หรือ พระราช
กฤษฎีกาฉบับใหม3 และกฎหมายท่ีอยู3ในลําดับล3างจะไปขัดหรือแย�งกับกฎหมายท่ีอยู3ในลําดับท่ีสูงกว3า
ไม3ได� แสดงดังรูปท่ี 1.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

ขอบเขตการใช�กฎหมาย 
 

ขอบเขตของการใช�กฎหมายมีข�อพิจารณา 3 ประการ คือ (สมยศ เชื้อไทย, 2553:61)  
 
1. กฎหมายใช�บังคับเม่ือใด  

             โดยปกติกฎหมายจะกําหนดวันเริ่มมีผลใช�บังคับกฎหมาย เช3น กําหนดให�พระราชบัญญัติ 
พระราชกําหนดให�ใช�บั งคับในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป.นต�นไป หรืออาจ 
จะกําหนดให�ใช�บังคับในวันและเวลาท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรืออาจกําหนดให�ใช� 

รัฐธรรมนูญ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ, พระราชบัญญตั ิ

พระราชกําหนด, ประมวลกฎหมาย 

พระราชกฤษฎีกา 

กฎกระทรวง 

กฎหมายองคBกรปกครองส3วนท�องถ่ิน 

รูปท่ี 1.6 ลําดับชั้นของกฎหมาย 
ท่ีมา: ประยุกตBข�อมูลจากสมยศ  เชื้อไทย, 2543:75 

 



22 

 

เม่ือระยะเวลาหนึ่งได�ผ3านพ�นไป เช3น ให�เริ่มใช�บังคับเม่ือพ�น 180 วันนับต้ังแต3วันท่ีประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป.นต�นไปในกรณีท่ีกฎหมายไม3ได�กําหนดวันใช�บังคับไว� ต�องเป.นไปตามหลักท่ีว3า 
กฎหมายไม3 มีผลย�อนหลั ง  หมายความว3 า  กฎหมายต�องใช�บั ง คับกับเหตุการณB ท่ี เ กิด ข้ึน 
ในอนาคตเท3านั้น เว�นแต3จะมีกฎหมายระบุไว�ชัดเจนให�มีผลย�อนหลังได�และต�องไม3ขัดหรือแย�งกับ
รัฐธรรมนูญ และในเม่ือได�เริ่มใช�บังคับกฎหมายแล�ว กฎหมายจะใช�บังคับจนกว3าจะมีการยกเลิก
กฎหมายนั้น เช3น พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. 2539 มาตรา 2 บัญญัติว3า 
พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต3วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป.นต�นไป 

 
2. กฎหมายใช�บังคับท่ีไหน  

กล3าวคือ กฎหมายของรัฐใด ย3อมใช�บังคับแก3รัฐนั้น ตามหลักดินแดน ดังนั้น กฎหมายไทย
ย3อมใช�บังคับในราชอาณาจักรไทย คําว3า “ราชอาณาจักร”หมายถึง (หยุด  แสงอุทัย , 2538: 76 - 77) 

2.1 พ้ืนดินในประเทศไทย รวมแม3น้ํา ลําคลอง บึง ทะเลสาบ ซ่ึงอยู3ในอาณาเขตของประเทศไทย 
2.2 ทะเลอันเป.นอ3าวไทยตามพระราชบัญญัติกําหนดเขตจังหวัดในอ3าวไทยตอนใน พ.ศ.2502 
2.3 ทะเลอันห3างจากฝD�งท่ีเป.นดินแดนของประเทศไทยไม3เกิน 12 ไมลBทะเล ตามประกาศ

กําหนดความกว�างของทะเลอาณาเขตของประเทศไทย 
2.4 พ้ืนอากาศเหนือ (2.1) (2.2) (2.3) 
     ดังท่ีกล3าวมาเป.นเรื่องของการให�ความหมายของคําว3าราชอาณาจักรไทย ซ่ึงหลักการ

ดังกล3าวได�ขยายไปถึงการกระทําความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทยด�วย ดังจะเห็นได�จาก
คดีอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 4 วรรคสอง บัญญัติว3า การกระทําความผิดในเรือไทย
หรืออากาศยานไทย ไม3ว3าจะอยู3 ณ ท่ีใด ให�ถือว3ากระทําผิดในราชอาณาจักร ตัวอย3างเช3น นายแดง
โดยสารไปกับเครื่องบินของประเทศไทย เดินทางไปประเทศจีน และถูกทําร�ายร3างกายในเครื่องบิน
ขณะท่ีจอดอยู3ท3าอากาศยานประเทศจีน ดังนี้ แม�ว3านายแดงจะถูกทําร�ายท่ีประเทศจีน แต3เป.นการ 
ทําร�ายกันในเครื่องบินของไทย ดังนี้ต�องถือว3าความผิดดังกล3าวได�เกิดในราชอาณาจักรไทยด�วย 
ผู�กระทําความผิดถูกลงโทษตามกฎหมายไทยได� หรือกรณีท่ีความผิดได�คาบเก่ียวหลายพ้ืนท่ี  
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 5 มาตรา 6 ในเรื่องของการตระเตรียมการหรือพยายามกระทํา
ความผิดนอกราชอาณาจักรแต3ผลนั้นจะเกิดข้ึนในราชอาณาจักร กฎหมายให�ถือว3าได�กระทําความผิด 
ในราชอาณาจักรไทยและต�องรับโทษตามกฎหมายไทยด�วย  
 

3. กฎหมายใช�บังคับแกPบุคคลใด  
ตามหลักดินแดนแล�วกฎหมายใช�บังคับกับทุกคนท่ีอยู3ภายในราชอาณาจักรโดยไม3คํานึงว3า

จะเป.นคนไทยหรือคนต3างด�าว แต3มีข�อยกเว�น ดังนี้ 
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3.1 ข�อยกเว�นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
ข�อยกเว�นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ได�แก3 พระมหากษัตริยB ซ่ึงเป.นไปตามบทบัญญัติ

ในมาตรา 8 ของรัฐธรรมนูญแห3งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท่ีกําหนดว3า พระมหากษัตริยB
พระองคBเป.นท่ีเคารพสักการะ ผู�ใดจะกล3าวหาหรือฟhองร�องพระองคBในทางใดๆ ไม3ได� นอกจากนั้น 
ยังรวมไปถึง สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร รัฐมนตรี กรรมาธิการ และบุคคลท่ี
ประธานสภาอนุญาตให�แถลงข�อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในสภาฯ ตลอดจนผู�พิมพBรายงาน 
การประชุมตามคําสั่งสภาฯ ย3อมมีเอกสิทธิ ผู�ใดจะนําไปฟhองร�องเป.นความผิดทางอาญา ทางแพ3ง หรือ
ทางวินัยไม3ได� เว�นแต3การประชุมนั้นจะมีการถ3ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนB ท้ังนี้ 
ตามมาตรา 130 มาตรา 137 วรรคสอง และมาตรา 177 ของรัฐธรรมนูญแห3งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 

3.2 ข�อยกเว�นตามกฎหมายอ่ืน  
ข�อยกเว�นตามกฎหมายอ่ืน เช3น ยกเว�นการทําบัตรประจําตัวประชาชนแก3พระภิกษุ 

ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 หรือ การใช�กฎหมายท�องถ่ินบังคับเฉพาะ
ท�องท่ีนั้น ตัวอย3างเช3น เทศบัญญัติเทศบาลนครอุดรธานี เรื่องกําหนดบริเวณห�ามก3อสร�าง ดัดแปลง
หรือเปลี่ยนการใช�อาคารบางชนิด หรือประเภทในพ้ืนท่ีบางส3วนในท�องท่ีเทศบาลนครอุดรธานี อําเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2553 โดยใช�บังคับภายในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครอุดรธานีจะใช�
บังคับในเขตพ้ืนท่ีอ่ืนไม3ได� หรือเทศบัญญัติตําบลหนองสําโรง เรื่องบริเวณห�ามก3อสร�าง ดัดแปลง หรือ
เปลี่ยนแปลงการใช�อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตเทศบาลตําบลหนองสําโรง อําเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2551 เป.นต�น  

3.3 ข�อยกเว�นตามกฎหมายระหวPางประเทศแผนกคดีเมือง  
ข�อยกเว�นตามกฎหมายระหว3างประเทศแผนกคดีเมือง ได�แก3  ประมุขของ 

รัฐต3างประเทศ ทูตและบริวาร กองทัพท่ีเข�ามายึดครองราชอาณาจักร บุคคลท่ีทํางานในหน3วยงาน
ขององคBการสหประชาชาติ เป.นต�น 

โดยสรุปขอบเขตของการใช�กฎหมายพิจารณาจากขอบเขตเก่ียวกับเวลาบังคับใช�
กฎหมาย ซ่ึงหมายความว3ากฎหมายจะมีผลใช�บังคับเม่ือใด ขอบเขตเก่ียวกับสถานท่ีใช�กฎหมาย  
หมายความว3า กฎหมายจะใช�บังคับในท�องท่ีใด สําหรับประเทศไทย กฎหมายให�ใช�บังคับใน
ราชอาณาจักรไทย นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการกระทําความผิดท่ีเกิดนอกราชอาณาจักรไทยแต3มีโทษ
ตามกฎหมายไทยด�วย และกฎหมายใช�บังคับกับบุคคลใด กฎหมายไทยใช�บังคับกับท้ังคนไทยและ 
คนต3างด�าวท่ีอยู3ในราชอาณาจักรไทย แต3ก็มีข�อยกเว�นท่ีกฎหมายไม3บังคับแก3บุคคลบางประเภทท้ังนี้
เป.นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายระหว3างประเทศ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีบัญญัติยกเว�นไว� 
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การตีความกฎหมาย 
 
          การตีความกฎหมาย คือ การค�นหาความหมายหรืออธิบายความหมายของกฎหมายท่ีมี
ถ�อยคําท่ีคลุมเครือไม3ชัดเจนหรืออาจมีความหมายได�หลายทาง ซ่ึงโดยท่ัวไปแล�วการตีความกฎหมาย
จะนํามาใช�ก็ต3อเม่ือเกิดความสงสัยเก่ียวกับความหมายของบทบัญญัติหรือถ�อยคําในบทบัญญัตินั้นๆ 
เพ่ือจะได�นํากฎหมายไปปรับใช�ได�อย3างถูกต�องและเกิดความเป.นธรรมท่ีสุด แต3ถ�ากฎหมายนั้น 
มีความหมายท่ีชัดเจนอยู3แล�วก็ไม3มีความจําเป.นท่ีจะต�องตีความแต3อย3างใด ในการตีความกฎหมายตาม
ประมวลกฎหมายแพ3งและพาณิชยBมีหลักเกณฑBดังต3อไปนี้ (ณัฐพงศB  โปษกะบุตร และพรชัย  สุนทรพันธุB, 
2542 : 79 - 86) 
 

1. การตีความกฎหมายแพPง 
หลักในการตีความกฎหมายแพ3งมีการบัญญัติไว�ในประมวลกฎหมายแพ3งและกฎหมาย 

พาณิชยB มาตรา 4 วรรคแรก ความว3า “กฎหมายนั้นต�องใช�ในบรรดากรณีซ่ึงต�องด�วยบทบัญญัติใด ๆ 
แห3งกฎหมายตามอักษรหรือตามความมุ3งหมายของบทบัญญัตินั้น ๆ” จากบทบัญญัตินี้ แสดงให�เห็น
ว3ากฎหมายท่ีจะต�องตีความนั้นได�แก3กฎหมายลายลักษณBอักษร และจะต�องเป.นกรณีท่ีบทบัญญัติของ
กฎหมายนั้น มีความหมายไม3ชัดเจนหรืออาจตีความได�หลายทาง เพราะบทบัญญัติใดท่ีมีความชัดเจน
อยู3แล�วก็ไม3จําเป.นท่ีจะต�องไปตีความแต3อย3างใด ซ่ึงตามทฤษฎีแล�วจะต�องตีความตามตัวอักษรและ
ตามเจตนารมณBของกฎหมายไปพร�อมๆกัน  

การตีความตามตัวอักษร คือการถอดความหมายของถ�อยคําหรือคําศัพทBต3างๆ  
ในบทบัญญัติออกมาเพ่ือให�เกิดความชัดเจนมากข้ึน โดยอาศัยความหมายตามท่ีคนท่ัวไปเข�าใจกัน 
เช3น บิดามารดา หมายถึง พ3อแม3 หรืออาจอาศัยพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานก็ได� แต3ในส3วน
ของคําศัพทBท่ีเป.นศัพทBทางกฎหมายหรือศัพทBทางวิชาการอ่ืนๆ ก็ต�องอาศัยความรู�เฉพาะทางนั้นๆ 
 ในการช3วยถอดความหมาย เช3น คําว3าหนี้ ชาวบ�านท่ัวๆไปก็จะเข�าใจว3าเป.นหนี้เงิน แต3หนี้ในทาง
กฎหมายนั้นหมายถึง สิทธิเรียกร�องท่ีเจ�าหนี้จะเรียกให�ลูกหนี้กระทําการ งดเว�นกระทําการ  
หรือส3งมอบทรัพยBสินให�แก3เจ�าหนี้ ฯลฯ 

        การตีความตามเจตนารมณB เจตนารมณBของกฎหมายคือ เหตุผลหรือความมุ3งหมาย 
ท่ีต�องบัญญัติหรือสร�างกฎหมายนั้นๆ ข้ึนมา เนื่องจากกฎหมายเป.นสิ่งท่ีมนุษยBสร�างข้ึน ดังนั้น
กฎหมายในแต3ละฉบับแต3ละมาตราย3อมมีความมุ3งหมายหรือวัตถุประสงคBอย3างหนึ่งอย3างใดของ 
ผู�ท่ีบัญญัติกฎหมายนั้นแฝงไว�เสมอ จะไม3มีกฎหมายฉบับหรือมาตราใดท่ีบัญญัติหรือถูกสร�างข้ึนลอยๆ 
โดยไม3มีเหตุผลหรือความมุ3งหมายในการบัญญัติ ซ่ึงอาจจะทราบเจตนารมณBของกฎหมายได�โดย
พิจารณาถึงท่ีมาของบทบัญญัตินั้นๆ หรือสถานการณBในขณะท่ีบัญญัติกฎหมายนั้นๆ ฯลฯ 
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     เหตุผลท่ีต�องมีการตีความตัวอักษรและเจตนารมณBไปพร�อมๆ กัน เพราะภาษาหรือ
ตัวอักษรท่ีมนุษยBคิดข้ึนนั้นลักษณะตายตัวไม3อาจแสดงความหมายท่ีชัดเจนออกมาได�เสมอไป จึงต�อง
พิจารณาถึงความมุ3งหมาย หรือเจตนารมณBไปควบคู3พร�อมๆ กันไปด�วย ท้ังนี้ เพ่ือให�ได�ความหมายท่ี
ชัดเจนและถูกต�องท่ีสุด ตัวอย3างเช3น คําพูดประชดท่ีผู�พูดพูดออกมาซ่ึงโดยแท�จริงแล�วผู�พูดไม3ได�สื่อ
ความหมายตามท่ีพูด แต3ถ�าพิจารณาแต3ถ�อยคําพูดท่ีออกมาแต3เพียงอย3างเดียวโดยไม3พิจารณาถึงความ
มุ3งหมายของผู�พูด ก็อาจทําให�เกิดความเข�าใจผิดได� แต3อย3างไรก็ดีในทางปฏิบัติแล�วมักจะตีความโดย
ตีความตัวอักษรก3อน ถ�ายังไม3ได�ความหมายท่ีชัดเจนถึงจะไปตีความตามเจตนารมณBของกฎหมาย 
เพราะโดยส3วนใหญ3นั้นลําพังแต3เพียงการตีความตามตัวอักษรก็พอจะทําให�ได�ความหมายท่ีชัดเจน
ถูกต�องได�ในระดับหนึ่ง ตัวอย3างเช3น ประมวลกฎหมายแพ3งและพาณิชยB มาตรา 15 บัญญัติว3า “สภาพ
บุคคลย3อมเริ่มแต3เม่ือคลอดแล�วอยู3รอดเป.นทารกและสิ้นสุดลงเม่ือตาย...” คําว3าอยู3รอดเป.นทารกนี้ 
มีลักษณะเป.นอย3างไร เด็กพ�นจากช3องคลอดแล�วถือว3าอยู3รอดเป.นทารกหรือยัง หรือแค3หัวเด็กพ�นจาก
ช3องคลอดมาแล�วเช3นนี้ก็ถือว3าอยู3รอดเป.นทารกแล�ว ฯลฯ การอยู3รอดเป.นทารกอาจถือได�ว3าเป.นศัพทB
ทางวิชาการ ดังนั้นการจะตีความในเรื่องนี้ก็อาจต�องใช�หลักการแพทยBเข�ามาเก่ียวข�องด�วย แต3โดยสรุป
แล�วการอยู3รอดเป.นทารกในทางกฎหมายก็คือ การท่ีเด็กพ�นจากช3องคลอดท้ังตัวแล�วและมีการหายใจ
รวมท้ังมีการเต�นของกล�ามเนื้อหัวใจ สภาพบุคคลจะเริ่มข้ึนนับแต3นั้นและก3อให�เกิดสิทธิหน�าท่ีตาม
กฎหมายต3อไป 
 

2. การตีความกฎหมายอาญา 
กฎหมายอาญามีวัตถุประสงคBในการให�ความคุ�มครองบุคคลท่ัวไป และรักษาความสงบ

เรียบร�อยของบ�านเมือง นอกจากนั้นยังมีวัตถุประสงคBในการลงโทษผู�กระทําผิด ซ่ึงลักษณะของโทษ
ทางอาญาบังคับเอากับท้ังเนื้อตัวร3างกาย อาทิ โทษประหารชีวิต จําคุก กักขัง และบังคับเอากับ
ทรัพยBสิน อาทิ ปรับ และริบทรัพยBสิน ดังนั้น กฎหมายอาญาจึงมีหลักในการตีความกฎหมายอาญา
เอาไว�เฉพาะแตกต3างจากการตีความกฎหมายแพ3ง ท้ังนี้ เนื่องจากกฎหมายอาญาเป.นเรื่อง 
ท่ีกระทบกระเทือนต3อสิทธิ เสรีภาพของผู�ถูกลงโทษโดยตรง ดังนั้น ในการตีความกฎหมายอาญาจึง
ต�องใช�ความระมัดระวังเพ่ือให�เกิดความเป.นธรรมแก3ผู�ลงโทษมากท่ีสุด โดยกฎหมายอาญามีหลัก 
ในการตีความ ดังนี้ 

2.1 กฎหมายอาญาต�องตีความโดยเครPงครัด 
กฎหมายอาญาเป.นกฎหมายท่ีกําหนดความผิดและโทษจึงต�องตีความโดย

เคร3งครัดตามตัวอักษรในบทกฎหมายเท3านั้น หากไม3ตรงตามบทบัญญัติแห3งกฎหมายตามตัวอักษร  
จะถือว3าจําเลยหรือผู�ต�องหากระทําความผิดอาญามิได�หลักการดังกล3าวปรากฎในมาตรา 2 ประมวล
กฎหมายอาญา กล3าวคือ บุคคลจักต�อง “รับโทษในทางอาญา” ต3อเม่ือได�กระทําการ อันกฎหมาย 
ท่ีใช�ในขณะกระทํานั้น บัญญัติเป.นความผิด และกําหนดโทษไว� และโทษท่ีจะลงแก3ผู�กระทําความผิดนั้น  
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ต�องเป.นโทษท่ีบัญญัติไว�ในกฎหมาย (ธานินทรB กรัยวิเชียร และวิชา มหาคุณ, 2548: 388) เช3น  
ถ�าบัญญัติว3าการกระทําหรืองดเว�นกระทําใดเป.นความผิดก็ต�องตีความว3า เฉพาะการกระทําหรืองดเว�นเท3าท่ี
ระบุไว�เท3านั้น ซ่ึงกฎหมายมุ3งหมายจะให�เป.นความผิดการกระทําหรืองดเว�นอ่ืน นอกจากนั้นหาเป.น
ความผิดไม3 ตัวอย3างเช3น ในความผิดฐานฆ3าผู�อ่ืนในมาตรา 288 ประมวลกฎหมายอาญา คําว3า 
“ผู�อ่ืน” ต�องมีสภาพบุคคล หากเป.นการกระทํากับศพย3อมไม3ถือว3าเป.นการกระทํากับผู�อ่ืน อันจะมี
ความผิดตามมาตรา 288  

2.2 ศาลต�องตีความตามเจตนารมณ$ของกฎหมาย  
                         การตีความกฎหมายตามเจตนารมณB หมายถึงการหยั่งทราบความหมายของ
ถ�อยคําในบทบัญญัติของกฎหมายจากความมุ3งหมาย (Spirit) ของบทบัญญัติของกฎหมายนั้น เหตุท่ี
ต�องมีการตีความบทบัญญัติของกฎหมายตามความมุ3งหมายของกฎหมายก็เนื่องจากการตีความตาม
ตัวอักษรแล�วผลของการตีความอาจยังไม3มีความชัดเจนพอ หรืออาจเข�าใจได�หลายนัย เช3น ความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 เดิมบัญญัติว3า “ผู�ใดข3มขืนกระทําชําเราหญิงซ่ึงมิใช3ภริยา
ของตน...” มีการตีความตามมาตรา 276 ว3าผู�กระทําความผิดฐานนี้มีได�เฉพาะผู�ชายเท3านั้น หญิงไม3
อาจกระทําความผิดฐานนี้ได� ต3อมามีการแก�ไขเป.น “ผู�ใดข3มขืนกระทําชําเราผู�อ่ืน...” โดยความมุ3งหมาย  
ให�เกิดความเสมอภาคกันระหว3างชายและหญิง คือหญิงก็อาจกระทําความผิดฐานนี้ได�เช3นเดียวกับชาย 
หรือในกรณีท่ีมีการแก�ไขประมวลกฎหมายแพ3งและพาณิชยB บรรพ 5 ครอบครัวในป� 2519 เพ่ือให�เกิด
ความเสมอภาคระหว3างชายและหญิงเช3นเดียวกัน (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2555) 

2.3 ศาลต�องตีความให�เปKนผลดีแกPผู�ต�องหาหรือจําเลยในกรณีท่ีมีข�อสงสัยวPา 
ถ�อยคําของตัวบทอาจตีความวPาการกระทํานั้นเปKนความผิดก็ได� ไมPเปKนความผิดก็ได� 

การตีความในคดีอาญาในกรณีท่ีมีข�อสงสัยว3าผู�ต�องหาหรือจําเลยได�กระทําผิดจริง
หรือไม3นั้น ศาลต�องตีความให�เป.นผลดีแก3ผู�ต�องหาหรือจําเลยว3าไม3ได�กระทําความผิด หากกรณีมี 
ข�อสงสัยให�ยกประโยชนBให�แห3งข�อสงสัยนั้นแก3จําเลย แต3ท้ังนี้ศาลไม3มีหน�าท่ีช3วยเหลือผู�กระทํา
ความผิดและศาลไม3มีหน�าท่ีพยายามหาทางตีความในทางท่ีเป.นผลดีแก3ผู�กระทําผิด 

ท้ังนี้ เห็นได�ว3า หลักการตีความตามกฎหมายแพ3งและกฎหมายอาญามีความ
แตกต3างกัน ในกฎหมายแพ3งนั้น ประมวลกฎหมายแพ3งและพาณิชยB มาตรา 4 บัญญัติว3า การตีความ
กฎหมายย3อมต�องตีความตามตัวอักษร หรือตามความมุ3งหมายของบทบัญญัติแห3งกฎหมาย 
ถ�าหากไม3มีบทกฎหมายท่ีจะยกข้ึนปรับแก3คดีได� ให�วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห3งท�องถ่ิน  
ส3วนในกฎหมายอาญานั้นจะตีความอย3างกฎหมายแพ3งไม3ได� หากแต3ต�องตีความโดยเคร3งครัดจะถือว3า
บุคคลใดมีความผิดตามบทบัญญัติแห3งกฎหมายใด ต�องตีความตามตัวอักษรท่ีปรากฏในบทบัญญัติ
แห3งกฎหมายนั้นๆ โดยตรงจะมีการขยายความในบทบัญญัติแห3งกฎหมายออกไปให�ครอบคลุมไปถึง
การกระทําอ่ืนๆ อันใกล�เคียงกับการกระทําท่ีกฎหมายบัญญัติว3าเป.นความผิดมิได� 
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การอุดชPองวPางของกฎหมาย 
 

ช3องว3างของกฎหมาย (gap in the law) เป.นปDญหาของกฎหมายในระบบซีวิลลอวBอันเกิดข้ึนเป.น
ประจําและเลี่ยงไม3ได� (สมยศ  เชื้อไทย, 2551 : 191) กล3าวคือ กรณีท่ีไม3อาจหากฎหมายลายลักษณB
อักษรมาปรับใช�แก3ข�อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนได� ซ่ึงหมายถึงช3องว3างของกฎหมายลายลักษณBอักษรเท3านั้น ใน
การอุดช3องว3างของกฎหมายย3อมแตกต3างกันไป สําหรับวิธีการอุดช3องว3างของกฎหมายลายลักษณBอักษร
นั้น ในประมวลกฎหมายแพ3งและพาณิชยB มาตรา 4 บัญญัติว3ากฎหมายนั้นต�องใช�ในบรรดากรณีซ่ึงต�อง
ด�วยบทบัญญัติใดๆ แห3งกฎหมายตามตัวอักษรหรือตามความมุ3งหมายของบทบัญญัตินั้น ๆ 
เม่ือไม3มีบทกฎหมายท่ีจะยกมาปรับคดีได� ให�วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห3งท�องถ่ิน ถ�าไม3มี
จารีตประเพณีเช3นว3านั้น ให�วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายท่ีใกล�เคียงอย3างยิ่ง และถ�าบทกฎหมาย
เช3นนั้นก็ไม3มีด�วย ให�วินิจฉัยตามหลักกฎหมายท่ัวไป 

 
1. การอุดชPองวPางของกฎหมายลายลักษณ$อักษรด�วยจารีตประเพณี 

จารีตประเพณีท่ีจะนํามาใช�ได�นั้นต�องมีลักษณะสําคัญ คือ เป.นจารีตประเพณีท่ีผู�คนยึดถือ
ปฏิบัติมานานและสมํ่าเสมอโดยรู�สึกว3าเป.นสิ่งถูกต�องดีงามและมีความสําคัญ หากไม3มีลักษณะ
ดังกล3าวแล�วจะนํามาใช�มิได�เลยการนําจารีตประเพณีมาใช�นั้น จะต�องใช�เพ่ืออุดช3องว3างของกฎหมาย
ลายลักษณBอักษรเท3านั้น กรณีท่ีกฎหมายลักษณBอักษรบัญญัติไว�อย3างชัดแจ�งแล�ว จะตีความโดยอาศัย
จารีตประเพณีมิได� 

ตัวอย3างการใช�จารีตประเพณีอุดช3องว3างของกฎหมายลายลักษณBอักษร ดังนี้ (ธานินทรB  
กรัยวิเชียร และวิชา  มหาคุณ 2548, 160 -163) 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 104/2462 ประเพณีท่ียกข้ึนวินิจฉัยได�ต�องมีมานานพอสมควรและ 
มีกําหนดแน3นอน และไม3ขัดต3อกฎหมายลักษณBอักษร ประเพณีท่ียอมให�ป�ดทางน้ําไม3ให�สาธารณชน
สามารถเดินเรือได�ท้ังๆ ท่ีมีสิทธิ ย3อมไม3เรียกว3าเป.นประเพณีท่ีสมควร 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 9/2501 ตามประเพณีการซ้ือขายผลไม�สวนของทางภาคเหนือ  
เ ม่ือผลไม�ออกดอกจะมีผู� ซ้ือมาดูต�นและตกลงซ้ือขายกันขณะนั้นเลยท้ัง ๆ ท่ียังไม3ออกผล  
โดยจะจ3ายครึ่งหนึ่งก3อน อีกครึ่งไปจ3ายตอนออกผลแล�ว และแม�ต3อมาต�นนั้นจะไม3ให�ผล ไม3ว3าเพราะ
เหตุใดก็ตาม ถือกันว3าผู�ขายไม3ต�องคืนเงินท่ีได�รับครึ่งหนึ่งก3อนนั้น ส3วนผู�ซ้ือก็จะได�ต�นไปจัดการเอง
ตามแต3สมควรสัญญาระหว3างโจทกBจําเลยรายนี้เป.นสัญญาซ้ือขายลําไยซ่ึงตกลงกันตามประเพณีของ
ภาคเหนือแล�ว โดยโจทกBเป.นผู�ซื้อต�นลําไย และจําเลยเป.นผู�ขาย นับเป.นการเสี่ยงโชคโดยคํานวณราคา
จากดอกลําไยเป.นหลัก และสุดแต3ดินฟhาอากาศจะอํานวยให�เป.นผลสักเพียงใด ผลได�ผลเสียเป.นของ 
ผู�ซ้ือ ถ�าเกิดผลเสียหายอย3างใดผู�ขายก็ไม3ต�องคืนเงิน ต3อมาได�มีพายุพัดแรงจัด ทําให�ลําไยสวนนี้ 
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หักเสียหายหมด โจทกBจะเรียกเงินคืนจากจําเลยไม3ได� ต�องถือเอาตามท่ีตกลงกันไว�ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีการซ้ือขายนั้น 

กรณีตามคําพิพากษาฎีกาท่ี 9/2501 นักนิติศาสตรBอธิบายว3า ในกรณีปรกติแล�วประมวล
กฎหมายแพ3งและพาณิชยBมาตรา 458 ถึงมาตรา 460 กําหนดว3า ถ�าในสัญญาซ้ือขายไม3ได�ตกลงกัน
เป.นอ่ืน กรรมสิทธิ์จะโอนกันได�ก็ต3อเม่ือกําหนดตัวทรัพยBท่ีจะซ้ือขายกันแล�ว แต3กรณีตามคําพิพากษา
ฎีกาท่ี 9/2501 เป.นการซ้ือขายทรัพยBตั้งแต3ทรัพยBยังไม3แน3นอน คือ เป.นการซ้ือขายลําไยต้ังแต3ลําไยยัง
ไม3เป.นผล ไม3อาจปรับเข�ากับกฎหมายข�างต�นได� จึงเป.นไปตามจารีตประเพณีของทางภาคเหนือ 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 881/2510 สัญญาเช3าท่ีไม3มีกําหนดเวลานั้น ประมวลกฎหมายแพ3ง
และพาณิชยBบัญญัติว3า คู3สัญญาฝsายใดบอกเลิกสัญญาในขณะเม่ือสุดระยะเวลาอันเป.นกําหนดชําระ 
ค3าเช3าได�ทุกระยะ จําเลยจะนําสืบว3า การเช3าไม3มีกําหนดเวลารายนี้คู3สัญญาเข�าใจกันว3าหรือมีประเพณี
ว3าให�จําเลยมีสิทธิเช3าได�ตลอดไป หาได�ไม3 เพราะกฎหมายบัญญัติเรื่องนี้ไว�ชัดแจ�งแล�วการท่ีจะให�
จําเลยนําสืบจึงไม3มีประโยชนBแก3คดี ศาลชอบท่ีจะตัดไม3ให�จําเลยสืบได� 

จากคําพิพากษาดังท่ีกล3าวมาข�างต�น เป.นการอุดช3องว3างของกฎหมายลายลักษณBอักษร 
กรณีท่ีไม3มีบทบัญญัติในเรื่องนั้นกําหนดเอาไว�โดยตรง ให�ใช�จารีตประเพณีอุดช3องว3างของกฎหมายนั้น 
แต3ท้ังนี้จารีตประเพณีนั้น ต�องไม3ขัดต3อศีลธรรมอันดีของประชาชนและความสงบเรียบร�อยด�วย 

 
2. การอุดชPองวPางของกฎหมายลายลักษณ$อักษรด�วยบทกฎหมายท่ีใกล�เคียงอยPางย่ิง 

การอุดช3องว3างของกฎหมายลายลักษณBอักษรโดยใช�กฎหมายลายลักษณBอักษรท่ีมีเนื้อหา
สาระใกล�เคียงอย3างยิ่งกับข�อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน หรือท่ีกฎหมายไทยเรียก "บทกฎหมายท่ีใกล�เคียง 
อย3างยิ่ง" นั้น ตามกฎหมายไทยเป.นข้ันตอนหลังจากท่ีไม3อาจหากฎหมายลายลักษณBอักษรและ 
จารีตประเพณีมาใช�กับข�อเท็จจริงดังกล3าวได�แล�ว 

การใช�บทกฎหมายท่ีใกล�เคียงอย3างยิ่ง เป.นการให�เหตุผลโดยอ�างความคล�ายคลึงกันของ
ข�อเท็จจริง เป.นการเปรียบเทียบข�อเท็จจริงท่ีบัญญัติไว�ในกฎหมายกับข�อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนแล�ว
พิจารณาว3าข�อเท็จจริงท้ังสองมีความคล�ายคลึงกันหรือไม3 หากใช3 ผลลัพธBของข�อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน 
จะเป.นไปตามท่ีบทกฎหมายอันใกล�เคียงนั้นบัญญัติ (ปนัดดา  พงศBสูรยBมาส, 2551:115) 

 ตัวอย3างการอุดช3องว3างของกฎหมายลายลักษณBอักษรโดยใช�บทกฎหมายท่ีใกล�เคียง 
อย3างยิ่ง ดังนี้ 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 1848/2512 ประมวลกฎหมายแพ3งและพาณิชยB มาตรา 1312  
วรรคหนึ่ง บัญญัติว3า ผู�สร�างโรงเรือนรุกล้ําโดยสุจริตย3อมมีสิทธิในท่ีดินท่ีถูกรุกล้ํานั้นได� โดยเจ�าของ
ท่ีดินท่ีถูกรุกล้ําไม3มีสิทธิบังคับให�รื้อ แล�วไฉนถ�าจําเลยมิได�เป.นผู�สร�างรุกล้ําเอง แต3การท่ีสร�างนั้นเป.น
การสร�างโดยชอบด�วยกฎหมายซ่ึงยิ่งกว3าเป.นการสร�างโดยสุจริตเสียอีกแล�วกลับจะถูกบังคับให�รื้อถอน
เสียเล3า กรณีดังกล3าวไม3มีบทกฎหมายท่ีจะยกมาปรับคดีได� เม่ือเป.นช3องว3างแห3งกฎหมาย กรณีนี้ไม3มี
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จารีตประเพณีแห3งท�องถ่ินท่ีจะยกมาปรับคดีได� จึงต�องอาศัยเทียบบทกฎหมายท่ีใกล�เคียงอย3างยิ่ง 
บทกฎหมายท่ีใกล�เคียงอย3างยิ่งก็คือ ประมวลกฎหมายแพ3งและพาณิชยBในบทบัญญัติดังกล3าวข�างต�น 
ดังนั้น จําเลยมีสิทธิใช�ส3วนแห3งแดนกรรมสิทธิ์ ท่ีดินของโจทกBเฉพาะท่ีกันสาดรุกล้ําเข�าไปนั้นได�  
โจทกBไม3มีอํานาจฟhองขอให�จําเลยรื้อ 

  
3. การอุดชPองวPางของกฎหมายลายลักษณ$อักษรด�วยหลักกฎหมายท่ัวไป 

การอุดช3องว3างของกฎหมายลายลักษณBอักษรโดยใช�หลักกฎหมายท่ัวไปนั้น ตามกฎหมาย
ไทยเป.นข้ันตอนหลังจากท่ีไม3อาจค�นหากฎหมายลายลักษณBอักษร จารีตประเพณี และกฎหมาย 
ลายลักษณBอักษรท่ีมีความใกล�เคียงกับข�อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนมาใช�กับข�อเท็จจริงดังกล3าวได�แล�ว ตัวอย3าง
ของการนําหลักกฎหมายท่ัวไปมาอุดช3องว3างของกฎหมายลายลักษณBอักษร มีดังนี้ 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 999/2496 ในขณะเกิดเหตุกฎหมายทะเลของประเทศไทยยังไม3มี  
ท้ังจารีตประเพณีก็ไม3ปรากฏ เม่ือเกิดมีคดีข้ึนจึงควรวินิจฉัยตามหลักกฎหมายท่ัวไป โดยสัญญา
ประกันภัยทางทะเลฉบับนี้ทําข้ึนเป.นภาษาอังกฤษ จึงควรถือกฎหมายว3าด�วยการประกันภัยทางทะเล
ของประเทศอังกฤษเป.นกฎหมายท่ัวไปเพ่ือเทียบเคียงวินิจฉัย 

คําว3า "อันตรายทางทะเล" หรือ "ภยันตรายแห3งทะเล" ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษว3า  
"peril of the sea" ตามมารีนอินชอรBเรินสBแอกตB ค.ศ. 1906 (อังกฤษ: Marine Insurance Act, 
1906) นั้น ย3อมหมายถึงภยันตรายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนอันเป.นวิสัยท่ีท�องทะเลจะบันดาลได� หาจําจะต�อง
คํานึงถึงว3า ขณะนั้นทะเลเรียบร�อยอยู3หรือทะเลเป.นบ�าอย3างใดไม3 การท่ีเรือเกิดรั่วต�องอับปางลงใน
ระหว3างเดินทางในทะเลโดยไม3ใช3ความผิดของใคร ย3อมเป.นอันตรายท่ีเรือนั้นจะต�องประสบโดยวิสัยใน
การเดินทางผ3านทะเลอยู3แล�ว เป.นอันตรายทางทะเลตามความหมายแห3งการประกันภัยทางทะเลแล�ว 
ตามท่ีศาลอังกฤษถือตามกันมาก็ถืออันตรายท่ีเกิดข้ึนโดยโชคกรรมจากทะเลหรือเนื่องจากทะเล  
โจทกBได�ประกันภัยไว�กับจําเลยซ่ึงปูนซิเมนตBจํานวนหนึ่ง ท่ีบรรทุกลงเรือยนตBชื่อ "ตรังกานู" ไปยัง
จังหวัดสงขลา ต3อมา เรือตรังกานูออกจากท3ากรุงเทพฯ จะไปจังหวัดสงขลา พ�นสันดอนปากน้ํา
เจ�าพระยาไปแล�วประมาณ 10 ไมลBเศษ เกิดมีคลื่นลมจัด เรือโคลงมาก และน้ําเข�าเรือมาก ถ�าไม3กลับ
เรือจะจมเรือตรังกานูจึงได�แล3นกลับ พยายามแก�ไขและวิดน้ําก็ไม3ดีข้ึน ในท่ีสุดน้ําท3วมเครื่องดับ 
นายเรือให�สัญญาณบอกเหตุเรืออับปาง มีเรือยนตBอ่ืนมาช3วยถ3ายคนและลากเรือตรังกานูมาปล3อยไว�ท่ี
กลางน้ําหน�าท่ีทําการไปรษณียBปากน้ําแล�ว ได�จ�างเรือเล็กลากเข�าฝD�งเกยต้ืนจมอยู3ท่ีฝD�งปhอมผีเสื้อสมุทร 
ปูนซิเมนตBถูกน้ําท3วมเสียหายสิ้นเชิงดังนี้ ถือได�ว3าเป.นความเสียหายท่ีเนื่องจากเรือได�สูญเสียสิ้นเชิง
เนื่องจากอันตรายทางทะเลแล�ว บริษัทผู�รับประกันต�องรับผิดใช�ค3าเสียหายแก3โจทกB (ณัฐพงษB  โปษกบุตร 
และพรชัย สุนทรพันธB, 2542: 97) 
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4. การอุดชPองวPางของกฎหมายอาญา 
ในทางอาญานั้น หลักนิติศาสตรBถือเป.นเคร3งครัดว3า การจะลงโทษผู�ใดต�องเป.นกรณีท่ีมี

กฎหมายบัญญัติว3าการกระทําของคนผู�นั้นเป.นความผิดอันมีโทษ หาไม3แล�วจะลงโทษโดย 
ท่ีไม3มีกฎหมายกําหนดว3าเป.นความผิดอันมีโทษมิได� ดังภาษิตกฎหมายว3า "ไม3มีโทษถ�าไม3มีกฎหมาย
กําหนด" (ละติน: NULLA POENA SINE LEGE;อังกฤษ: no penalty without a law) ซ่ึงกฎหมายไทย 
ก็รับรองหลักดังกล3าวตามรัฐธรรมนูญแห3งราชอาณาจักรไทยไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 39 วรรคหนึ่ง
บัญญัติว3า “บุคคลไม3ต�องรับโทษอาญา เว�นแต3ได�กระทําการอันกฎหมายท่ีใช�อยู3ในเวลาท่ีกระทํานั้น
บัญญัติเป.นความผิดและกําหนดโทษไว�และโทษท่ีจะลงแก3บุคคลนั้นจะหนักกว3าโทษท่ีกําหนดไว�ใน
กฎหมายท่ีใช�อยู3ในเวลาท่ีกระทําความผิดมิได�” ดังนั้น หากเกิดช3องว3างในกฎหมายท่ีกําหนดโทษ
อาญา ถ�าเป.นเรื่องเก่ียวกับความผิดแล�วต�องถือว3าไม3มีกฎหมายกําหนดไว�ให�เป.นความผิด จะนําไป
ฟhองร�องหรือลงโทษเพราะกรณีเช3นว3ามิได� จึงเท3ากับว3าในทางอาญาไม3มีการอุดช3องว3างของกฎหมาย 
(ปนัดดา  พงศBสูรยBมาส, 2551 : 112) 

โดยสรุปการอุดช3องว3างของกฎหมายเกิดข้ึนในกรณีท่ีกฎหมายลายลักษณBอักษรนั้นบัญญัติ
ไว�ไม3ครอบคลุมจึงต�องหาจารีตประเพณี บทกฎหมายท่ีใกล�เคียงอย3างยิ่ง หรือหลักกฎหมายท่ัวไป 
มาปรับใช�แก3กรณี ซ่ึงการอุดช3องว3างของกฎหมายลายลักษณBอักษรนั้นหากเป.นการอุดช3องว3าง
กฎหมายอาญาเก่ียวกับความผิดแล�ว ในทางอาญาต�องถือว3าไม3มีกฎหมายกําหนดไว�ให�เป.นความผิด 
ท้ังนี้ เพราะในทางอาญานั้นต�องตีความกฎหมายตามท่ีบัญญัติไว�อย3างเคร3งครัด และจะตีความในทาง
ท่ีเป.นโทษแก3ผู�กระทําความผิดไม3ได� ดังนั้น หากเกิดช3องว3างในเรื่องการการกําหนดโทษในทางอาญา
แล�วต�องถือว3าไม3มีกฎหมายกําหนดไว� 
 

ประเภทของกฎหมาย 
 

การแบ3งประเภทของกฎหมายมีวัตถุประสงคBเพ่ือความสะดวกในการศึกษาและการใช�
กฎหมายได�อย3างถูกต�อง ในการแยกประเภทของกฎหมายนั้นมีการแบ3งแยกเป.น 3 วิธี ดังนี้  
(ณัฐพงศB  โปษะกะบุตร และพรชัย  สุนทรพันธB, 2542: 17) 

 
1. การแบPงตามลักษณะการใช�กฎหมาย  

1.1 กฎหมายสารบัญญัติ (Substantive law) 
 กฎหมายสารบัญญัติ คือ กฎหมายท่ีกําหนดเนื้อหาสาระของตัวกฎหมายในแต3ละ

เรื่องเก่ียวกับความประพฤติของสมาชิกในรัฐนั้นว3ามีเนื้อหาอย3างไร โดยมีลักษณะเป.นเนื้อแท�ของ
กฎหมาย โดยเนื้อหาสาระของตัวกฎหมายนั้นมีท้ังทางแพ3ง และทางอาญา เช3น ประมวลกฎหมายแพ3ง
และพาณิชยB จะเป.นการกําหนดสิทธิหน�าท่ีระหว3างบุคคลในทางแพ3ง ตัวอย3างเช3น การกําหนดสิทธิ
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หน�าท่ีระหว3างบิดามารดาและบุตร สิทธิหน�าท่ีระหว3างสามีภรรยา สิทธิหน�าท่ีตามสัญญา เป.นต�น 
ประมวลกฎหมายอาญา จะเป.นการกําหนดว3าการกระทําอย3างไรเป.นความผิดทางอาญา และ
กฎหมายกําหนดโทษไว�อย3างไร เป.นต�น 

  1.2 กฎหมายวิธีสบัญญัติ (Adjective law) 
กฎหมายวิธีสบัญญัติ คือ กฎหมายกําหนดวิธีการท่ีจะบังคับให�เป.นไปตามกฎหมาย 

สารบัญญัติ ไม3ว3าจะเป.นวิธีการท่ีจะบังคับให�เป.นไปตามกฎหมายแพ3ง ตัวอย3างเช3น ในการท่ีเจ�าหนี้ 
จะบังคับให�ลูกหนี้ชําระหนี้เงินกู�เจ�าหนี้ต�องใช�สิทธิทางศาลจะยึดทรัพยBลูกหนี้เลยไม3ได� หรือการบังคับ
ให�เป.นไปตามกฎหมายอาญา ตัวอย3างเช3น ถ�าเป.นคดีอาญาเม่ือมีการทําร�ายร3างกายกันเกิดข้ึน
ผู�เสียหายต�องไปร�องทุกขBเพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีเป.นผู�ทําการจับกุมต3อไปจะใช�วิธีตาต3อตาฟDนต3อฟDนไม3ได�  
ซ่ึงกฎหมายวิธีสบัญญัติได�แก3 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ3ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  

ดังนี้ เห็นได�ว3า กฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัตินั้น มีความสัมพันธBกัน
โดยจะขาดกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งไม3ได� เนื่องจากหากมีแต3กฎหมายสารบัญญัติเท3ากับเขียน 
กฎหมายเอาไว� แต3ไม3รู�วิธีท่ีจะใช�กฎหมายนั้น อย3างไร ย3อมทําให�กฎหมาย ท่ีเขียนไม3เกิดประสิทธิผล
ข้ึนมาได� ฉะนั้น กฎหมายสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติจึงต�องใช�ควบคู3กันได� ดังจะเห็นได�จากตารางท่ี 
1.3 เปรียบเทียบกฎหมายสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ  
 
ตารางท่ี 1.3 การเปรียบเทียบกฎหมายสารบัญญัติ และกฎหมายวิธีสบัญญัติ 
 

กฎหมายสารบัญญัติ 
 (Substantive Law) 

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 
(Adjective or Procedural Law) 

 กฎหมายท่ีบัญญัติถึงเนื้อหาของสิทธิ หน�าท่ี 
ข�อห�าม หรืออาจกล3าวได�ว3าเป.นกฎหมายท่ี
คุมความประพฤติของคนในสังคมโดยตรง 
ตัวอยPางเชPน ประมวลกฎหมายแพ3งและ
พาณิชยB ,ประมวลกฎหมายอาญา เป.นต�น 

 กฎหมายท่ีบัญญัติถึงกระบวนการในการร�องขอ
ความรับรองและคุ�มครองตามท่ีกําหนดใน
กฎหมายสารบัญญัติ  
ตัวอยPางเชPน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความแพ3ง เป.นต�น 
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2. การแบPงตามความสัมพันธ$ของคูPกรณี โดยพิเคราะหBถึงสถานะหรือความสัมพันธBของ
บุคคลในกฎหมาย โดยแบ3งได�ดังนี้ (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2555) 

  2.1 กฎหมายเอกชน (Private Law)  
 กฎหมายเอกชน คือ กฎหมายท่ีกําหนดความสัมพันธBระหว3างเอกชนด�วยกันในฐานะ

ท่ีเท3าเทียมกัน อาศัยความสมัครใจของผู�ก3อนิติสัมพันธBท้ังสองฝsาย และมีความประสงคBท่ีจะตอบสนอง
ประโยชนBส3วนตนโดยทําให�เกิดความเสมอภาคกันท้ังสองฝsายให�ได�มากท่ีสุด ตัวอย3างเช3น นายดําทํา
สัญญากู�ยืมเงินนายขาวจํานวนหนึ่ง โดยนายขาวคิดดอกเบี้ยร�อยละ 20 ต3อวัน ซ่ึงเป.นดอกเบี้ยท่ี 
เกินกว3าท่ีกฎหมายกําหนด ดังนี้หากนายดําชําระดอกเบี้ยไปแล�ว 5 เดือน แล�วจึงนําคดีมาฟhองศาล 
หาว3านายขาวคิดดอกเบี้ยเกินกว3าท่ีกฎหมายกําหนด ขอเรียกดอกเบี้ยท่ีชําระไปแล�วคืน กรณีอย3างนี้ 
จะเห็นได�ว3าการทําสัญญากู�ยืมเงินระหว3างนายดํากับนายขาวเป.นเรื่องของเอกชนด�วยกันทําสัญญากัน
เพ่ือประโยชนBของตนท้ังสองฝsาย และทําด�วยความสมัครใจไม3มีใครบังคับ เม่ือนายดําชําระดอกเบี้ย
ด�วยความสมัครใจแม�รู�ว3าเกินกว3าท่ีกฎหมายกําหนด ดังนี้ ดอกเบี้ยท่ีชําระไปย3อมเรียกคืนไม3ได�  
หากไม3อยากชําระต3อต�องนําคดีมาฟhองศาลเพ่ือให�ศาลตัดสิน ท้ังนี้เพราะนายดําและนายขาวต3างมี
ความเสมอภาคเท3าเทียมกันในการทําสัญญาไม3มีใครบังคับให�ใครต�องปฏิบัติตามได�หากไม3สมัครใจ  

ดังนั้นกฎหมายเอกชนจึงเป.นเรื่องของคนเฉพาะรายท่ีมุ3งผูกนิติสัมพันธBกัน หากมี 
ข�อพิพาทเกิดข้ึนต�องนําคดีมาฟhองศาลจะบังคับคดีกันเองไม3ได� ตัวอย3างกฎหมายเอกชนได�แก3 
กฎหมายแพ3ง ซ่ึงเป.นกฎหมายท่ีกําหนดถึงสิทธิหน�าท่ีของบุคคลต้ังแต3เกิดจนกระท่ังตาย กฎหมาย
พาณิชยB เช3น ต๋ัวเงิน ซ้ือขาย หุ�นส3วนบริษัท กู�ยืมเงิน จํานอง จํานํา เป.นต�น นอกจากนั้นยังมีกฎหมาย
ระหว3างประเทศแผนกคดีบุคคล ซ่ึงเป.นการกําหนความสัมพันธBระหว3างเอกชนกับเอกชน แต3คนละสัญชาติกัน  

  2.2 กฎหมายมหาชน (Public Law)  
กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายท่ีกําหนดความสัมพันธBระหว3างรัฐกับรัฐหรือระหว3าง

หน3วยงานของรัฐกับเอกชน หรือระหว3างรัฐกับราษฎรในฐานะท่ีรัฐเป.นฝsายปกครองและมีเอกสิทธิ์
เหนือเอกชน โดยมีความมุ3งหมายเก่ียวกับประโยชนBส3วนรวมของคนท่ัวไปหรือประโยชนBสาธารณะ 
ท้ังนี้ในฐานะท่ีรัฐเป.นฝsายปกครองจําต�องออกกฎหมายมาควบคุมให�ประชาชนอยู3ร3วมกันอย3างสงบ
ดังนั้น กฎหมายมหาชนจึงไม3ต�องอาศัยความสมัครใจของคู3สัญญาอีกฝsายหนึ่ง ท้ังนี้ รัฐจะออก
กฎหมายมาบังคับกับเอกชนได�เลยโดยไม3ต�องพิจารณาว3าเอกชนนั้นได�ให�ความยินยอมหรือไม3 
และวิธีการบังคับให�ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐในฐานะเป.นฝsายปกครองหมายสามารถบังคับได�ทันที
โดยไม3ต�องมีการฟhองคดีต3อศาลเหมือนกับกฎหมายเอกชน ตัวอย3างเช3น ตํารวจจราจรให�สัญญาณมือ
เพ่ือให�รถหยุด แม�คนขับจะไม3สมัครใจหยุดแต3ต�องหยุดตามสัญญาณมือ มิฉะนั้นถือว3ากระทําผิดตาม
กฎหมายจราจร หรือ นักศึกษามหาวิทยาลัยแห3งหนึ่งขับรถจักรยานยนตBไม3สวมหมวกกันน็อค 
เจ�าหน�าท่ีตํารวจสามารถสั่งปรับได�เลยโดยไม3ต�องไปฟhองคดีต3อศาลก3อน หรือ สถานบริการเป�ดเกิน
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เวลาท่ีกฎหมายกําหนด เจ�าหน�าท่ีสามารถออกคําสั่งป�ดสถานบริการได� เป.นต�น กฎหมายท่ีจัดอยู3ใน
หมวดหมู3ของกฎหมายมหาชน ได�แก3  

2.2.1 รัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายสูงสุดท่ีใช�ในการปกครองประเทศเป.นกฎหมายท่ี
กําหนดรูปแบบและการปกครองของรัฐ การใช�อํานาจอธิปไตย สิทธิเสรีภาพของประชาชนในเรื่อง
ต3างๆ คณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล เป.นต�น ซ่ึงถือเป.นกฎหมายท่ีมีความสําคัญมาก กฎหมายอ่ืนใด 
จะขัดหรือแย�งกับรัฐธรรมนูญไม3ได� ซ่ึงฉบับท่ีใช�อยู3ในปDจจุบันคือ รัฐธรรมนูญแห3งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ซ่ึงเป.นฉบับท่ี 18 มีสาระสําคัญเป.นการส3งเสริมและคุ�มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนให�ประชาชนมีส3วนร3วมในการปกครองและตรวจสอบการใช�อํานาจรัฐเพ่ิมข้ึน 

2.2.2 กฎหมายปกครอง คือ กฎหมายท่ีว3าด�วยการบริหารราชการแผ3นดิน โดยมีการ
แบ3งส3วนราชการออกเป.นส3วนกลาง ส3วนภูมิภาค และส3วนท�องถ่ินโดยกําหนดสถานะและ
ความสัมพันธBระหว3างฝsายปกครองด�วยกัน และฝsายปกครองต3อประชาชนถือว3าเป.นกฎหมายท่ีวาง
หลักเก่ียวกับการจัดระเบียบองคBการฝsายปกครองและวิธีการจัดบริการสาธารณะ ท้ังนี้เพ่ือตอบสนอง
ความต�องการของประชาชนส3วนรวม ซ่ึงได�แก3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ3นดิน  
พ.ศ. 2534 

2.2.3 กฎหมายอาญา คือ กฎหมายท่ีว3าด� วยการกระทําความผิดและโทษ  
การกระทําความผิด หมายความว3า การท่ีกฎหมายบัญญัติว3าการกระทําหรือไม3กระทําการใดเป.น
ความผิดตามกฎหมายส3วนคําว3า โทษ หมายความว3า การท่ีกฎหมายบัญญัติว3าการกระทําหรือไม3
กระทําการใดมีโทษสําหรับความผิดนั้น ซ่ึงกฎหมายอาญาถือเป.นส3วนหนึ่งของกฎหมายมหาชน เพราะ
เป.นบทบัญญัติท่ีบังคับให�ราษฎรต�องกระทําหรือไม3กระทําการอย3างใดอย3างหนึ่ง หากไม3กระทําย3อมมี
โทษตามมา 

2.2.4 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป.นกฎหมายท่ีกล3าวถึงวิธีการในการนําตัว
ผู�กระทําความผิดมาลงโทษ ไม3ว3าจะใช�วิธีการจับกุม การสอบสวนซ่ึงวิธีการดังกล3าวถือเป.นวิธีปฏิบัติ
ของเจ�าหน�าท่ีของรัฐเพ่ือให�ได�ผู�กระทําความผิดมาลงโทษ 

2.2.5 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม เป.นกฎหมายท่ีกําหนดและวางระเบียบของ 
ศาลยุติธรรมเก่ียวกับการจัดต้ังศาล และอํานาจของผู�พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี ตลอดจน
เขตอํานาจศาล พระธรรมนูญศาลยุติธรรมได�แบ3งศาลออกเป.น 3 ชั้น คือศาลชั้นต�น ศาลอุทธรณB และ
ศาลฎีกาโดยคดีจะเริ่มท่ีศาลชั้นต�นก3อนเสมอ 

นอกเหนือจากท่ีได�กล3าวมาแล�วยังมีพระราชบัญญัติอ่ืนท่ีถือว3าเป.นกฎหมายมหาชน 
เช3น พระราชบัญญัติปรามการค�าประเวณี พระราชบัญญัติยาเสพยBติดให�โทษ พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม กฎหมายเก่ียวกับการคลังและการภาษีอากร เป.นต�น 

ซ่ึงการแบ3งประเภทของกฎหมายตามความสัมพันธBของคู3กรณี โดยแบ3งเป.นกฎหมาย
เอกชน และกฎหมายมหาชนมีความแตกต3างกันหลายประการดังสรุปได�ดังตามรางท่ี 1.4  
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ตารางท่ี 1.4 การเปรียบเทียบกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน 
 

เกณฑ$ กฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน 

ด�านองคBกร ความสัมพันธBระหว3างเอกชนด�วยกัน
หรือเรียกว3า ระหว3างบุคคลหนึ่งกับอีก
บุคคลหนึ่งเท3านั้น 

ความสัมพันธBระหว3างรัฐหรือหน3วยงาน
ของรัฐกับเอกชน/ระหว3างหน3วยงานของรัฐ
ด�วยกันเอง 

ด�านรูปแบบ ใช� กับนิติสัมพันธB ท่ีต�องอาศัยความ
สมัครใจท้ังสองฝsาย โดยถือหลัก 
ความเสมอภาคและความเท3าเทียมกัน 
หากมีการฝsาฝ�นข�อตกลงท่ีทํากันไว� 
คู3สัญญาอีกฝsายต�องนําคดีมาฟhองศาล 

ใช� กับนิติสัมพันธB ท่ีไม3ต�องอาศัยความ
สมัครใจของคู3สัญญาอีกฝsาย โดยอีกฝsาย
มีสิทธิ์เหนืออีกฝsายหนึ่ง หากมีการฝsาฝ�น 
คู3สัญญา (รัฐ) บังคับให�เอกชนปฏิบัติตาม
ได�ทันที โดยไม3ต�องไปฟhองต3อศาล  
 
 

ด�าน
วัตถุประสงคB 

คุ�มครองประโยชนBส3วนตัวของเอกชน
เป.นหลัก 

คุ�มครองประโยชนBสาธารณะ หรือ
ประโยชนBส3วนรวม 
 
 
 

ด�านเนื้อหา 
 

ใช�บังคับกับนิติสัมพันธBระหว3างบุคคล 
สามารถตกลงยกเว�นไม3ปฏิบัติตามได� 
แต3ต�องไม3ขัดต3อความสงบเรียบร�อย 
และศีลธรรมอันดีของประชาชน 

มีลักษณะท่ัวไป ใช�บังคับกับบุคคลโดย 
ไม3ระบุตัวและจะตกลงยกเว�นไม3ปฏิบัติ
ตามไม3ได� 

ตัวอย3าง กฎหมายแพPง 
1.กฎหมายลักษณะบุคคล 
2.ครอบครัว 
3.ทรัพยBสิน เป.นต�น 
กฎหมายพาณิชย$  
1.กฎหมายลักษณะซ้ือขาย  
2.กฎหมายหุ�นส3วนและบริษัท เป.นต�น 

1.กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
2.กฎหมายปกครอง  
3.กฎหมายการคลังและการภาษีอากร  
4.กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป.นต�น 

 
ท่ีมา: ประยุกตBข�อมูลจาก บวรศักด์ิ  อุวรรณโน, 2538: 3 - 6 
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2.3 กฎหมายระหวPางประเทศ (International Law) 
กฎหมายระหว3างประเทศ คือ กฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนโดยความตกลงระหว3าง

ประเทศท่ีเห็นพ�องต�องกันในการท่ีจะปฏิบัติและยอมรับข�อตกลงระหว3างประเทศร3วมกัน ไม3ว3าจะอยู3
ในรูปของสนธิสัญญา หรือจารีตประเพณี กฎหมายระหว3างประเทศอาจจําแนกได� 3 ประการ ดังนี้ 
(มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2555) 

2.3.1 กฎหมายระหว3างประเทศแผนกคดีเมือง (Public International Law)  
เป.นกฎหมายท่ีกําหนดความสัมพันธBระหว3างรัฐกับรัฐด�วยกันในฐานะท่ีรัฐเป.นบุคคลระหว3างประเทศ 
โดยกําหนดให�บุคคลระหว3างประเทศมีสิทธิและหน�าท่ีต�องปฏิบัติต3อกัน ซ่ึงบุคคลตามกฎหมาย ได�แก3 
รัฐ และองคBกรระหว3างประเทศ ตัวอย3างกฎหมายระหว3างประเทศแผนกคดีเมืองได�แก3 การทํา
สนธิสัญญาสงบศึก สนธิสัญญาเก่ียวกับเขตแดน เป.นต�น 

2.3.2 กฎหมายระหว3างประเทศแผนกคดีบุคคล (Private International Law) 
เป.นกฎหมายท่ีกําหนดความสัมพันธBในเรื่องสิทธิหน�าท่ีทางแพ3งของพลเมืองของประเทศหนึ่งกับอีก
ประเทศหนึ่ง ไม3ว3าจะเป.นเรื่องของสัญชาติของบุคคลกรณีท่ีมีการสมรสกันระหว3างบุคคลสองสัญชาติ 
หรือเป.นความเก่ียวพันกันในเรื่องทรัพยBสิน หนี้สิน หากมีข�อพิพาทเกิดข้ึนแล�วจะบังคับตามกฎหมายใด  
ถือเป.นเรื่องท่ีขัดกันของกฎหมาย ซ่ึงมีพระราชบัญญัติว3าด�วยการขัดกันของกฎหมาย พ.ศ. 2481  
เป.นหลักในการพิจารณา 

2.3.3 กฎหมายระหว3างประเทศแผนกคดีอาญา (Criminal International Law) 
เป.นกฎหมายท่ีกําหนดเก่ียวกับความร3วมมือระหว3างประเทศ เพ่ือขจัดปDญหาและปราบปรามผู�กระทํา
ผิดอาญากรณีท่ีมีเรื่องคาบเก่ียวระหว3างประเทศไม3ว3าจะเป.นเรื่องการหนีออกไปนอกเขตอํานาจรัฐ 
เช3น การลงโทษผู�กระทําผิดอาญานอกราชอาณาจักร หรือเรื่องการส3งผู�ร�ายข�ามแดน เป.นต�น 

      จากท่ีกล3าวมา เห็นได�ว3ากฎหมายระหว3างประเทศได�จําแนกออกเป.น 3 
ประเภทใหญ3 ซ่ึงแต3ละประเภทนั้นมีความแตกต3างกันหลายประการ อาทิ กฎหมายระหว3างประเทศ
แผนกคดีเมืองจะเน�นในเรื่องนิติสัมพันธBระหว3างรัฐกับรัฐ หากเป.นกฎหมายระหว3างประเทศแผนกคดี
บุคคล จะเน�นในเรื่องของนิติสัมพันธBระหว3างบุคคลในฐานะเป.นพลเมืองของแต3ละประเทศ และ
กฎหมายระหว3างประเทศแผนกคดีอาญาจะเน�นในเรื่องของการปราบปรามการกระทําความผิดของ
บุคคลและมีการหลบหนีข�ามประเทศไป ซ่ึงแสดงได�ดังตารางท่ี 1.5 
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ตารางท่ี 1.5 ความแตกต3างของกฎหมายระหว3างประเทศ 

 
การจัดทํากฎหมาย 
 

ในประเทศไทยองคBกรหลักในการจัดทํากฎหมายมี 3 องคBกรคือ องคBกรฝsายนิติบัญญัติหรือ
เรียกอีกอย3างหนึ่งว3ารัฐสภา องคBกรฝsายบริหารหรือเรียกว3ารัฐบาล และองคBกรปกครองส3วนท�องถ่ิน  
(สมยศ  เชื้อไทย, 2543: 66) 

 
1. กฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนโดยองค$กรฝ?ายนิติบัญญัติ  

 1.1 รัฐธรรมนูญ (constitutional)  
รัฐธรรมนูญเป.นกฎหมายสูงสุดท่ีมีการกําหนดรูปแบบการปกครอง การใช�อํานาจ

อธิปไตย การจัดระเบียบบริหารราชการแผ3นดินตลอดจนสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการจัดทํา
รัฐธรรมนูญนั้นอาจมีการมีการรวบรัดซ่ึงข้ึนอยู3กับสถานการณBท่ีเกิดข้ึน เช3นกรณีท่ีมีการรัฐประหาร
หรือการปฏิวัติ การจัดทํารัฐธรรมนูญย3อมข้ึนอยู3กับคณะท่ีปฏิวัติหรือรัฐประหารเม่ือจัดทําเสร็จแล�ว 
จึงนําข้ึนทูลเกล�าเพ่ือให�พระมหากษัตริยBทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช�ต3อไป เช3น 

กฎหมายระหวPางประเทศ
แผนคดีเมือง(รัฐ:รัฐ) 

กฎหมายระหวPาง
ประเทศแผนกคดีบุคคล 

(บุคคล:รัฐ) 

กฎหมายระหวPางประเทศ
แผนกคดีอาญา (รัฐ:รัฐ ในการ

ปราบปรามการกระทํา
ความผิด) 

 กฎเกณฑBข�อบังคับอันว3า
ด�วยความสัมพันธBระหว3าง
รัฐต3อรัฐ ในการท่ีจะปฏิบัติ
ต3อกันและกัน ในฐานะท่ี 
รัฐต3างๆ เป.นนิติบุคคลใน
กฎหมายระหว3างประเทศ 
เช3น สนธิสัญญาเก่ียวกับ 
เ ข ต แ ด น   ส น ธิ สั ญ ญ า 
สงบศึก เป.นต�น 

 เกณฑBข�อบังคับท่ีว3าด�วย
ความสัมพันธBระหว3าง
บุ คคล ในต3 า ง รั ฐ  เ ช3 น
พ.ร.บ.ว3าด�วยการขัดกัน
แห3 งกฎหมาย พ.ร .บ .
กฎหมายสัญชาติซ่ึงเป.น
กฎหมายท่ีจะกําหนดให�
ใช�กฎหมายใดบังคับแก3
ค ว า ม สั ม พั น ธB ใ น เ ชิ ง
กฎหมายของบุคคลท่ีอยู3
ในประเทศไทยกับบุคคล
ท่ีอยู3ในรัฐอ่ืนๆ 

 กฎเกณฑBข�อบังคับท่ีรัฐหนึ่งตก
ลงยอมรับรองให�ศาลส3วนอาญา
ข อ ง อี ก รั ฐ ห นึ่ ง มี อํ า น า จ
พิจารณาพิพากษาลงโทษทาง
อาญาแก3บุ คคล ท่ี ได�กระทํา
ความผิดนอกประเทศนั้นได�
ท้ั ง นี้ เ พ่ื อ เ ป. น ก า ร ร3 ว ม กั น
ปราบปรามการกระทําผิดทาง
อาญาเช3นสนธิสัญญาส3งผู�ร�าย
ข�ามแดน เป.นต�น 
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พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ3นดินสยามฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2475 ซ่ึงเป.นรัฐธรรมนูญฉบับแรก 
ของไทย ส3วนในสถานการณBปกติจะมีการเลือกต้ังคณะบุคคลเพ่ือข้ึนมายกร3างรัฐธรรมนูญหรือเรียกว3า 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห3งชาติ (สสร.)  

1.2 พระราชบัญญัติ (Act)  
พระราชบัญญัติ เป.นกฎหมายท่ีพระมหากษัตริยBทรงตราข้ึนโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภาปรากฏอยู3ในรัฐธรรมนูญแห3งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 142 มาตรา143  
1.2.1 ผู�มีอํานาจในการเสนอร3างพระราชบัญญัติ คือ  

1) คณะรัฐมนตรี 
2) สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรจํานวนไม3น�อยกว3ายี่สิบคน 
3) ศาลหรือองคBกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับ 

การจัดต้ังองคBกรและท่ีประธานศาลเป.นผู�รักษาการ 
4) ประชาชนผู�มีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไม3น�อยกว3าหนึ่งหม่ืนคนเข�าชื่อเสนอต3อ

ประธานรัฐสภา โดยกฎหมายท่ีจะเสนอให�เป.นไปตามหมวด 3 ว3าด�วยเรื่องสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย  
หรือหมวด 5 ซ่ึงเป.นเรื่องแนวนโยบายพ้ืนฐานของรัฐ 

1.2.2 ผู�พิจารณาร3างพระราชบัญญัติ ได�แก3 รัฐสภาซ่ึงประกอบไปด�วยสมาชิกสภาผู�แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา โดยขอแยกอธิบายดังนี้ 

1) การพิจารณาในสภาผู�แทนราษฎรจะแบ3งการพิจารณาออกเป.นสามวาระด�วยกัน 
วาระท่ีหนึ่ง เรียกว3า ข้ันรับหลักการ เป.นการพิจารณาลงมติของรัฐสภาว3า

จะมีการรับร3างดังกล3าวไว�พิจารณาหรือไม3เม่ือมีการพิจารณาและลงมติให�รับแล�วจะเข�าสู3วาระท่ีสอง 
วาระท่ีสอง ข้ันแปรญัตติหรือพิจารณาเรียงมาตราเป.นการพิจารณา 

ในรายละเอียดของร3างพระราชบัญญัติซ่ึงอาจเป.นการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการเต็มสภาหรือท่ี
ได�รับการแต3งต้ังก็ได�ในวาระนี้อาจมีการแก�ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงจากเดิมในวาระท่ีหนึ่งก็ได�  
แต3คณะกรรมาธิการต�องมีการชี้แจงและให�เหตุผลไว�ด�วย 

วาระท่ีสาม ข้ันลงมติให�ความเห็นชอบ ในวาระท่ีสามไม3มีการแก�ไขหรือ
อภิปรายใดๆ แต3เป.นการขอมติเห็นชอบเท3านั้น เม่ือมีมติเห็นชอบแล�วจะส3งร3างดังกล3าวไปยังวุฒิสภา 

2) การพิจารณาโดยวุฒิสภา แบ3งการพิจารณาออกเป.นสามวาระเหมือนกับการ
พิจารณาของสภาผู�แทนราษฎรโดยปกติต�องพิจารณาให�แล�วเสร็จภายในหกสิบวัน แต3ถ�าเป.นเรื่องท่ี
เก่ียวกับการเงินต�องพิจารณาให�แล�วเสร็จภายในสามสิบวัน หากไม3แล�วเสร็จถือว3าวุฒิสภาไม3ให�
ความเห็นชอบ ในกรณีท่ีวุฒิสภามีมติเห็นชอบให�นายกรัฐมนตรีนําข้ึนทูลเกล�าเพ่ือให�พระมหากษัตริยB
ทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช�เป.นกฎหมายต3อไป ในกรณีท่ีวุฒิสภาไม3เห็นชอบด�วยให�มีการ
ยับยั้งร3างพระราชบัญญัติไว�ก3อนแล�วส3งกลับไปท่ีสภาผู�แทนราษฎรเพ่ือให�มีการพิจาณาใหม3อีกครั้งหนึ่ง  
หากมติด�วยคะแนนเสียงเกินกว3าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมด ให�ถือว3าร3างพระราชบัญญัติดังกล3าว
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ได�รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล�ว นายกรัฐมนตรีนําข้ึนทูลเกล�าฯเพ่ือให�พระมหากษัตริยBทรงลง 
พระปรมาภิไธยแล�วประกาศใช�เป.นกฎหมายต3อไป แสดงดังรูปท่ี 1.7 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.3 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (Organic law) 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เป.นกฎหมายท่ีขยายเนื้อความใน

รัฐธรรมนูญให�สมบูรณBและมีความละเอียดมากข้ึน แต3ท้ังนี้ต�องอยู3ภายใต�เง่ือนไขท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด 
ซ่ึงข้ันตอนในการตราและพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีลักษณะพิเศษแตกต3างจาก
พระราชบัญญัติในบางประการ เช3น ในเรื่องของชื่อ ซ่ึงต�องเรียกว3า พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ จะเรียกชื่อเหมือนกฎหมายปกติท่ัวไปไม3ได� 

คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร ผู�มีสิทธิเลือกต้ัง ศาล/องคBกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

ร3างพระราชบัญญัติ/ร3าง
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ 

ร3างพระราชบัญญัติ (เฉพาะหมวดสิทธ ิ
และเสรีภาพของชนชาวไทย กับหมวด
แนวนโยบายพื้นฐานแห3งรัฐ) 

 

กฎหมายท่ีเกีย่วกับ 
การจัดต้ังองคBกร 

สภาผู�แทนราษฎร 

วาระท่ี 1  
รับหลักการ 

วาระท่ี 2 
ขั้นแปรญัตต/ิพิจารณา

เรียงมาตรา 

วาระท่ี 3 ให�ความเห็นชอบ วุฒิสภา 

วาระท่ี 1 รับหลักการ 

วาระท่ี 2  
ขั้นแปรญัตติ/พิจารณาเรียงมาตรา 

วาระท่ี 3 
ให�ความเห็นชอบ 

พระมหากษัตริยBทรงลง 
พระปรมาภิไธย 

ประกาศในราชกิจจาฯ 

มีผลเป.น
กฎหมายต3อไป 

เห็นชอบ ไม3เห็นชอบ 

ตกไป 

ไม3รับหลักการ 

ตกไป 

รูปท่ี 1.7 กระบวนการตราพระราชบัญญัติอย3างสังเขป 
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1.4 ประมวลกฎหมาย (Code law)  
ประมวลกฎหมายเป.นการบัญญัติกฎหมายไว�เป.นหมวดหมู3 โดยมีเนื้อความท�าว 

ถึงกัน การประกาศใช�บังคับประมวลกฎหมายอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ ดังจะเห็นได�จาก 
พระราชบัญญัติให�ใช�ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 เป.นต�น 

กล3าวโดยสรุป กฎหมายท่ีออกโดยองคBกรฝsายนิติบัญญัติประกอบไปด�วย
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงเป.นกฎหมายสูงสุดของประเทศกําหนดรูปแบบการปกครองประเทศ องคBกรผู�ใช�
อํานาจนิติบัญญัติ ตลอดจนสิทธิ เสรีภาพของประชาชน นอกจากนั้นแล�วยังมีพระราชบัญญัติ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซ่ึงมีเนื้อหาขยายรายละเอียดในรัฐธรรมนูญให�ชัดเจนข้ึน  
ซ่ึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีกระบวนการในการตราคล�ายกับพระราชบัญญัติ แต3มีข�อ
แตกต3างบางประการ เช3น ในเรื่องของชื่อหากเป.นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ชื่อต�องมีคําว3า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดัวย  
 

2. กฎหมายท่ีออกโดยฝ?ายบริหาร 
กฎหมายฝsายบริหารหรือท่ีเรียกว3า กฎหมายบริหารบัญญัติ ถือเป.นข�อยกเว�นในการออก

กฎหมาย เพราะโดยหลักแล�วฝsายบริหารไม3มีหน�าท่ีในการออกกฎหมาย เพราะฝsายท่ีมีหน�าท่ีในการ
ออกกฎหมายคือฝsายนิติบัญญัติ ท้ังนี้เป.นไปตามหลักการแบ3งแยกอํานาจซ่ึงเป.นหลักการพ้ืนฐานของ
รัฐในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงจะมีการแบ3งอํานาจออกเป.น 3 อํานาจด�วยกัน คือ อํานาจนิติบัญญัติ 
อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ ท้ังนี้ เป.นไปตามหลักของมองเตสกิเออรB ในส3วนกฎหมายของฝsายบริหาร 
ได�แก3 

2.1 พระราชกําหนด  
เป.นกฎหมายของฝsายบริหาร ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได�รับมอบอํานาจจากรัฐธรรมนูญให�

ตรากฎหมายแทนฝsายนิติบัญญัติ ในการตราพระราชกําหนดนั้นต�องมีกรณีท่ีจําเป.นเร3งด3วนในอันท่ี 
จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศหรือปhองปDดภัยพิบัติสาธารณะ หรือมีความจําเป.นเก่ียวกับเรื่องภาษีอากรหรือเงินตรา
พระมหากษัตริยBจะทรงตราพระราชกําหนดให�ใช�บังคับ ดังเช3นพระราชบัญญัติ ผู�มีอํานาจเสนอ 
ร3างพระราชกําหนด คือ รัฐมนตรีท่ีเก่ียวข�องกับพระราชกําหนด 

ผู�พิจารณาร3างพระราชกําหนด คือ คณะรัฐมนตรี 
การประกาศใช�โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2.2 พระราชกฤษฎีกา  
เป.นกฎหมายของฝsายบริหาร ซ่ึงพระมหากษัตริยBทรงตราข้ึนโดยคําแนะนําของ

คณะรัฐมนตรีโดยไม3ต�องผ3านความเห็นชอบจากรัฐสภา ในการตราพระราชกฤษฎีกานั้นอาจอาศัย
อํานาจตามรัฐธรรมนูญ เช3น พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พระราชกฤษฎีกายุบสภา
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ผู�แทนราษฎร หรืออาศัยตามกฎหมายแม3บทอย3างพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนด เช3น พระราช
กฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาล พ.ศ. 2496 

ผู�พิจารณาร3างพระราชกฤษฎีกา ได�แก3 คณะรัฐมนตรี 
การประกาศใช�โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2.3 กฎกระทรวง  
เป.นกฎหมายลําดับรองท่ีรัฐมนตรีว3าการกระทรวงเป.นผู�ออก โดยอาศัยอํานาจตาม

กฎหมายแม3บท กฎกระทรวงเป.นกฎหมายท่ีออกมาขยายหรือให�รายละเอียดเก่ียวกับพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกําหนด เพราะพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนดเป.นการกําหนดกรอบอย3างกว�างๆ  
ไม3มีรายละเอียดเช3น พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 มาตรา 10 บัญญัติว3า คนต3างด�าว ซ่ึงมีคุณสมบัติ
ครบถ�วนดังต3อไปนี้อาจขอแปลงสัญชาติเป.นไทยได�… (5) มีความรู�ตามท่ีปรากฏในกฎกระทรวง 

ผู�มีอํานาจเสนอกฎกระทรวง คือ รัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบหรือรักษาการ 
ผู�พิจารณากฎกระทรวง คือ คณะรัฐมนตรี 
การประกาศใช�  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                   2.4 ประกาศกระทรวง  
เป.นประกาศท่ีรัฐมนตรีเป.นคนออกเพ่ือบังคับให�เป.นไปตามพระราชบัญญัติ  

โดยไม3ต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แต3ต�องมีการนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
3. กฎหมายลายลักษณ$อักษรท่ีออกโดยองค$การบริหารสPวนท�องถ่ิน 

3.1 ข�อบัญญัติเมืองกรุงเทพมหานคร เป.นกฎหมายของกรุงเทพมหานครเพ่ือออกใช�
บังคับในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผู�เสนอร3าง คือ ผู�ว3าราชการกรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
ผู�พิจารณาร3างข�อบัญญัติเมืองกรุงเทพมหานคร คือ สภากรุงเทพมหานคร 
ผู�อนุมัติ ผู�ว3าราชการกรุงเทพมหานคร 
การประกาศใช�ข�อบัญญัติเมืองกรุงเทพมหานคร เม่ือมีการประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 
3.2 เทศบัญญัติ คือ กฎหมายท่ีเทศบาลตราข้ึนใช�บังคับในเขตท�องท่ีของตนเอง อาทิ

เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล ซ่ึงเป.นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
ผู�เสนอร3างเทศบัญญัติ คือ คณะเทศมนตรี หรือสมาชิกเทศบาล 
ผู�พิจารณาร3างเทศบัญญัติ คือ สภาเทศบาลโดยพิจารณาให�แล�วเสร็จภายใน 15 วัน

หลังจากสภาเทศบาลพิจารณาแล�วให�ส3งต3อให�ผู�ว3าราชการจังหวัดเพ่ือลงนามอนุมัติ 
การประกาศใช�เทศบัญญัติให�ประกาศในท่ีเป�ดเผย ณ สํานักงานเทศบาลให�ครบ 7 วัน

แล�วมีผลบังคับเป.นกฎหมายต3อไปได� 
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3.3 ข�อบัญญัติเมืองพัทยา เป.นกฎหมายเมืองพัทยาเป.นผู�ออกเพ่ือใช�บังคับในเขต 
เมืองพัทยาอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 

ผู�เสนอร3างข�อบัญญัติเมืองพัทยา คือ ปลัดเมืองพัทยา 
ผู�พิจารณาร3างข�อบัญญัติเมืองพัทยา คือ สภาเมืองพัทยา 
ผู�ตราข�อบัญญัติเมืองพัทยา คือ นายกเมืองพัทยา 
ผู�อนุมัติข�อบัญญัติเมืองพัทยา คือ ผู�ว3าราชการจังหวัดชลบุรี 
การประกาศใช�ข�อบัญญัติเมืองพัทยา ให�ประกาศในท่ีเป�ดเผยท่ีศาลาว3าการเมืองพัทยา 

ครบ 3 วันแล�วให�มีผลใช�บังคับเป.นกฎหมายได�ยกเว�นกรณีฉุกเฉินหรือจําเป.นเร3งด3วนอาจให�มีผลใช�
บังคับภายหลังวันประกาศแล�วอย3างน�อย 11 วัน 

3.4 ข�อบัญญัติจังหวัด เป.นกฎหมายท่ีองคBการบริหารส3วนจังหวัดเป.นผู�ออกโดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส3วน เพ่ือใช�บังคับในเขตจังหวัดของตน 

ผู�เสนอร3างข�อบัญญัติจังหวัด คือผู�ว3าราชการจังหวัด หรือสมาชิกสภาจังหวัด 
ผู�พิจารณาข�อบัญญัติจังหวัด คือ สภาจังหวัดโดยต�องนําเสนอผู�ว3าราชการจังหวัดเพ่ือ

ลงนามก3อน 
ผู�ตราข�อบัญญัติจังหวัด คือ ผู�ว3าราชการจังหวัด 
การประกาศใช�ข�อบัญญัติจังหวัด ให�ประกาศในท่ีเป�ดเผยท่ีศาลากลางจังหวัดแล�ว 

15 วันจึงมีผลบังคับให�ใช�ได�ต3อไป เว�นแต3มีการบัญญัติเป.นอย3างอ่ืน 
 

ตารางท่ี 1.6 กระบวนการตรากฎหมายขององคBกรปกครองส3วนท�องถ่ิน 
 

ช่ือกฎหมาย ผู�เสนอรPาง ผู�พิจารณา ผู�อนุมัติ การประกาศใช� 

ข�อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร 

ผู�ว3าราชการ
กรุงเทพฯ/สมาชิก
สภา
กรุงเทพมหานคร 

สภากรุงเทพฯ 
 
 
 

ผู�ว3าราชการ
กรุงเทพฯ 

ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

ข�อบัญญัติจังหวัด 
 
 
 

ผู�ว3าราชการ
จังหวัด/สมาชิกสภา
จังหวัด 

สภาจังหวัด 
 
 

ผู�ว3าราชการ
จังหวัด 

ประกาศท่ี 
ศาลากลาง
จังหวัด 15 วัน 
เว�นแต3จะ
กําหนดไว�เป.น
อย3างอ่ืน 
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ตารางท่ี 1.6 (ตPอ) 
 

ช่ือกฎหมาย ผู�เสนอรPาง ผู�พิจารณา ผู�อนุมัติ การประกาศใช� 

ข�อบัญญัติเมือง
พัทยา 
 

ปลัดเมืองพัทยา 
หรือสมาชิกเมือง
พัทยา 
 

สภาเมือง
พัทยา 
 

ผู�ว3าราชการ
จังหวัดชลบุร ี
 

ประกาศท่ีศาลา
ว3าการเมือง
พัทยา 3 วัน 
เว�นแต3กรณี
ฉุกเฉิน หรือ
จําเป.นเร3งด3วน 

 
ท่ีมา : มานิตยB จุมปา, 2552: 63 – 64 
 

บทสรุป 
 

กฎหมายเป.นเรื่องท่ีอยู3คู3กับสังคม เพราะเม่ือใดก็ตามท่ีมนุษยBมาอยู3รวมกันย3อมมีความคิดเห็น
ท่ีแตกต3างกันออกไป ประกอบกับในสังคมมีท้ังคนดีและคนไม3ดีปะปนอยู3ด�วยกัน อย3างไรก็ตาม มนุษยB
ยังคงต�องพ่ึงพาอาศัยกันเพ่ือแลกเปลี่ยนปDจจัยในการดํารงชีพของตนเอง จึงมีความจําเป.นต�องสร�าง
กฎเกณฑBข้ึนมาเพ่ือควบคุมพฤติกรรมของมนุษยBให�อยู3ร3วมกันได� กฎหมายจึงถือเป.นเรื่องท่ีมี
ความสําคัญต3อสังคมเป.นอย3างยิ่ง เพราะกฎหมายเป.นตัวควบคุมสังคมโดยรวมของมนุษยB ฉะนั้น 
เพ่ือให�เกิดความเข�าใจและเล็งเห็นถึงความสําคัญของกฎหมาย จึงมีการให�คํานิยามของกฎหมาย 
ความสําคัญ ประโยชนB ประเภท การจัดลําดับศักด์ิ ตลอดจนการจัดทํากฎหมายไว� 
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คําถามท�ายบท 
 

1. ลักษณะของกฎหมายตามเนื้อความมีก่ีประการ อะไรบ�าง 
2. สภาพบังคับของกฎหมาย หมายถึง 
3. จงให�เหตุผลและความจําเป.นท่ีรัฐต�องมีกฎหมาย 
4. กฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชนแตกต3างกันอย3างไร จงอธิบาย 
5. ศักด์ิหรือลําดับชั้นของกฎหมายมีความสําคัญอย3างไร จงอธิบาย 
6. กรณีท่ีรัฐมีความจําเป.นเร3งด3วนในการรักษาความปลอดภัยของประเทศ หรือปกปhองภัยพิบัติ  
    สาธารณะกฎหมายท่ีออกมาใช�บังคับในเหตุดังกล3าวฝsายใดเป.นผู�ตรากฎหมายข้ึน 
7. ในกรณีท่ีพระราชบัญญัติมีเนื้อหาท่ีขัดแย�งกับรัฐธรรมนูญ จะเกิดผลอย3างไรตามกฎหมาย 
8. ท่ีมาของกฎหมาย (Source of law) ในระบบกฎหมายไทย ได�แก3 
9. องคBกรฝsายใดเป.นผู�ออกพระราชบัญญัติ 
10. กฎหมายท่ีออกโดยฝsายบริหาร ได�แก3 
11. บุคคลใดบ�างท่ีได�รับการยกเว�นไม3ต�องถูกบังคับตามกฎหมาย พร�อมให�เหตุผลประกอบด�วย 
12. จงนําเสนอกระบวนการตราพระราชบัญญัติในรูปของมายแมพ (Mind map) อย3างสับเขป 
13. ประชาชนผู�มีสิทธิเลือกต้ังสามารถเสนอกฎหมายได�หรือไม3 หากมีสิทธิเสนอได�จะต�องเป.น 
      กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องใด 
14. จงบอกความแตกต3างของกฎหมายดังต3อไปนี้ 

- รัฐธรรมนูญ   - กฎหมายปกครอง 
- กฎหมายอาญา    - พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

15. จงเรียงลําดับศักด์ิของกฎหมายใหม3จากลําดับตํ่าไปหาลําดับสูง  
      พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด กฎกระทรวง พระราชกฤษฎีกา ประกาศกระทรวง เทศบัญญัติ 
16. กระบวนการข้ันตอนสุดท�ายท่ีกฎหมายจะมีผลบังคับใช� คือ 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 2 
หลักกฎหมายแพ�งเกี่ยวกบับุคคลและทรัพย! 

 
จุดประสงค!เชิงพฤติกรรม 
 1. เพ่ือให�นักศึกษาสามารถบอกความหมายของสภาพบุคคลตามกฎหมายได� 
 2. เพ่ือให�นักศึกษาสามารถอธิบายการเริ่มสภาพบุคคลของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลได�
 3. เพ่ือให�นักศึกษาสามารถแยกความแตกต*างระหว*างบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลได� 
 4. เพ่ือให�นักศึกษาหาคําตอบได�ว*า ทรัพย.และทรัพย.สิน ต*างกันอย*างไร 
 5. เพ่ือให�นักศึกษานําความรู�ในเรื่องทรัพย.ไปใช�ในในการจําแนกประเภทของทรัพย.ได� 
 6. เพ่ือให�นักศึกษามีบอกความหมายเก่ียวกับดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินัยได� 
 
เนื้อหาสาระ 

เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด�วย 
1. ความหมายของบุคคล 
2. ความหมายของนิติบุคคล 
3. ทรัพย.และทรัพย.สิน 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. นักศึกษารับฟ9งการบรรยายสรุปเนื้อหาสาระของบทเรียนด�วยโปรแกรมการนําเสนอ Power point 
พร�อมตอบคําถามระหว*างการบรรยาย 

2. นักศึกษาร*วมกันอภิปรายสรุปเนื้อหาบทเรียนท่ีสําคัญ โดยค�นคว�าจากเอกสารประกอบการเรียน
การสอน 

3. ให�นักศึกษายกตัวอย*างประเภทของบุคคล ประเภทของทรัพย. จากประสบการณ.ท่ีพบเห็น
ในชีวิตประจําวันของตน 
 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. โปรแกรมการนําเสนอ Power point 

3. ตัวอย*างภาพประกอบเก่ียวกับบุคคลและทรัพย. 
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การวัดผลและประเมินผล 
1. ตรวจใบงานท่ีมอบหมาย 

2. ตรวจแบบฝIกหัดท�ายบท 

3. การตอบคําถามในชั้นเรียน 

4. การทํารายงานตามหัวข�อท่ีกําหนด 

5. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
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บทที่ 2 
หลักกฎหมายแพ�งเกี่ยวบคุคลและทรัพย! 

 
กฎหมายแต*ละฉบับท่ีผู�มีอํานาจได�บัญญัติข้ึนมานั้น หากอยากทราบว*าบัญญัติข้ึนมาเพ่ือใช�

บังคับใช�กับอะไร ในการค�นคว�าหาคําตอบต�องพิจารณาวัตถุประสงค.ในการตรากฎหมาย ซ่ึงจะเห็น 
ได�ว*า กฎหมายท่ีตราข้ึนนั้น มีวัตถุประสงค.เพ่ือบังคับใช�กับบุคคล มิใช*เพ่ือบังคับกับสิ่งอ่ืนใด  
โดยประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย.ได�กําหนดประเภทบุคคลไว� 2 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา  
และนิติบุคคล ซ่ึงบุคคลท้ังสองประเภทนี้ กฎหมายได�บัญญัติเก่ียวกับสิทธิหน�าท่ีต*อกันไว� ไม*ว*าจะเปNน
หน�าท่ีของบิดามารดา ผู�ซ้ือ ผู�ขาย ลูกหนี้ เจ�าหนี้ เปNนต�น นอกเหนือจากนั้นแล�วในการดํารงชีวิต
ประจําวันของบุคคลจะเก่ียวข�องกับทรัพย. และทรัพย.สิน อาทิ เงิน ทอง บ�าน อาหาร ท่ีอยู*อาศัย 
รถยนต. โทรศัพท. เปNนต�นซ่ึงทรัพย.สินเหล*านี้ได�เข�ามาเก่ียวข�องกับบุคคลในเรื่องของการใช�สอย การเปNน
เจ�าของ การทํานิติกรรมสัญญา ดังนี้ การทราบถึงความหมายของทรัพย. ประเภทของทรัพย.ซ่ึงเปNนเรื่อง
ท่ีจําเปNน ท้ังนี้ เพ่ือบังคับให�ถูกต�องตามกฎหมายเพราะในการทํานิติกรรมเก่ียวกับทรัพย.บางประเภท
กฎหมายได�กําหนดหลักเกณฑ.ไว�เฉพาะต*างกัน อาทิ การซ้ือขายท่ีดินซ่ึงต�องทําเปNนหนังสือและ 
จดทะเบียนต*อพนักงานเจ�าหน�าท่ี แต*หากเปNนการซ้ือขายสังหาริมทรัพย.เพียงแต*มีการส*งมอบ
ทรัพย.สินแก*กัน กรรมสิทธิ์ในทรัพย.สินก็โอนไปยังผู�ซื้อแล�ว ดังนั้น จะเห็นได�ว*าท้ังเรื่องบุคคล และเรื่อง
ทรัพย.ย*อมมีความเก่ียวพันกัน การศึกษาและการมีความรู�ในเรื่องดังกล*าวจึงเปNนเรื่องท่ีจําเปNน  
 

ความหมายของบุคคล 
 

บุคคล หมายถึง สิ่งซ่ึงสามารถท่ีจะมีสิทธิและหน�าท่ีตามกฎหมาย เรียกว*า “บุคคลธรรมดา” 
ส*วนกลุ*มบุคคลหรือองค.กร ซ่ึงกฎหมายกําหนดให�เปNนบุคคลอีกประเภทหนึ่งท่ีไม*ใช*บุคคลธรรมดา 
และให�มีสิทธิและหน�าท่ีตามกฎหมาย เรียกว*า “นิติบุคคล” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) 

ประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย.ได�แบ*งบุคคลออกเปNน 2 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา และ
นิติบุคคล สามารถอธิบายได�ดังนี้ (มานิตย.  จุมปา, 2552 : 155) 

 
1. บุคคลธรรมดา (Natural person)  

1.1 การเริ่มสภาพบุคคลของบุคคลธรรมดา 
ประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย.มาตรา 15 บัญญัติว*า “สภาพบุคคลย*อมเริ่มแต*

เม่ือคลอดแล�วอยู*รอดเปNนทารก และสิ้นสุดลงเม่ือตาย” จากบทบัญญัติดังกล*าวจะเห็นได�ว*า
องค.ประกอบของสภาพบุคคล ประกอบไปด�วย “การคลอด” และ”การอยู�รอดเป=นทารก” อธิบายได�
ดังนี้ 
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1.1.1 การคลอด คือ การท่ีทารกหลุดออกจากครรภ.มารดาท้ังตัว โดยไม*ต�องคํานึงว*า
ทารกจะมีอวัยวะครบหรือมีการตัดสายสะดือแล�วหรือไม* ท้ังนี้เพราะในทางกฎหมายถือว*าทารกนั้นได�
คลอดแล�ว ซ่ึงหลักการดังกล*าวรวมไปถึงการคลอดด�วยวิธีการผ*าตัดด�วย 

1.1.2 การอยู*รอดเปNนทารก คือ การท่ีทารกมีชีวิตรอด ซ่ึงเห็นได�จากการท่ีทารกส*ง
เสียงร�อง การเต�นของชีพจร การหายใจโดยไม*ต�องคํานึงว*าหายใจก่ีครั้ง แม�หายใจเพียงช*วงเวลาแค* 1 นาที 
ก็ถือว*ามีสภาพบุคคลแล�ว หรือการตรวจดูลักษณะท่ัวไปของปอด ทดสอบการลอยน้ําของปอด ตรวจ
ปอดทางกล�องจุลทรรศน. การตรวจลมทางกล�องจุลทรรศน. เปNนต�น 

ดังนั้น การมีสภาพบุคคลของบุคคลธรรมดา ต�องประกอบไปด�วยการคลอดและ
การอยู*รอดเปNนทารก แสดงดังรูปท่ี 2.1 

 
 

 
 
 
 
 

ก. การผ*าคลอด                                ข. ทารกมีชีวิตรอด 
 

รูปท่ี 2.1 การคลอดและการอยู*รอดเปNนทารก 
ท่ีมา : ก. และ ข. http://atcloud.com/stories/45062, 2555 

 
เม่ือมีสภาพบุคคลแล�ว ย*อมเกิดสิทธิในทางกฎหมาย โดยแยกพิจารณาสิทธิดังกล*าว

ตามประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย. และกฎหมายอาญา ในทางกฎหมายแพ*งเห็นได�ว*า บุตรมีสิทธิใช� 
ชื่อสกุลของบิดา สิทธิในการฟaองคดีขอให�รับเปNนบุตร สิทธิในการฟaองคดีกรณีมีการทําละเมิดต*อตัว
ทารกเองหรือต*อตัวผู�เปNนบิดามารดาของตน และสิทธิท่ีสําคัญอีกประการคือ สิทธิในการรับมรดกของ
ผู�เปNนบิดามารดา เปNนต�น 

ในทางกฎหมายอาญา การมีสภาพบุคคลหรือไม*ถือเปNนเรื่องท่ีสําคัญในการวินิจฉัย
องค.ประกอบของความรับผิดว*าบุคคลนั้นได�กระทําความผิดตามองค.ประกอบของกฎหมายแล�วหรือไม*
ตัวอย*าง เช*น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 “บัญญัติว*า ผู�ใดฆ*าผู�อ่ืน ต�องระวางโทษประหาร
ชีวิต ชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกต้ังแต*สิบห�าปcถึงยี่สิบปc”คําว*าผู�อ่ืนตามกฎหมายอาญานั้นถือตาม
กฎหมายแพ*งในเรื่องสภาพบุคคล กล*าวคือ การจะเปNนผู�อ่ืนได�ต�องปรากฏว*า บุคคลนั้นต�องมีสภาพ
บุคคลก*อน ซ่ึงหมายความว*าต�องมีการคลอดและการอยู*รอดเปNนทารก หากยังไม*มีการคลอดและการ



 

 

อยู*รอดเปNนทารก กฎหมาย
ตัวอย*างต*อไปนี้ กรณีแรก น
ทารกแน*นิ่งไป กรณีท่ีสอง 
คลอดทารกออกมาแต*ทารกไ
ดังนี้ 

กรณีแรก น
สภาพบุคคลแล�วแม�จะมีชีวิต
ตามกฎหมายอาญามาตรา 

กรณีท่ีสอง 
ทารกท่ีอยู*ในครรภ.ซ่ึงตามก
แต*การกระทําของนายดําเปNน
ท้ังนี้ เพราะคําว*า “แท�งลูก
คลอดออกมามีชีวิต แต*ตายภ

นอกจากนั้น
ของบุคคล อย*างเช*น ความผ
จะไม*เข�าองค.ประกอบของกฎ
ความผิดฐานข*มขืนหรือไม* จ
ข*มขืนเพราะขาดองค.ประกอ
สภาพบุคคลเปNนเรื่องท่ีสําคัญ
การสิ้นสภาพบุคคลของบุคค

1.2 การส้ินสภา
การสิ้นสภา
1.2.1 การต

การทํางาน เช*น การแก*ตาย 

หมายอาญายังไม*ถือว*ามีสภาพบุคคล ย*อมไม*ถือว*าเปNน
รก นายดําเอาข้ีเถ�ายัดปากเด็กทารกท่ีเพ่ิงคลอดได�ประมา
ี่สอง นายดําใช�ไม�ตีนางเขียวท่ีต้ังครรภ.ได�เก�าเดือนจนนา
ารกไม*มีชีวิตแล�ว จากตัวอย*างท้ังสองกรณีแยกพิจารณาคว

รก นายดํามีความผิดฐานฆ*าผู�อ่ืน (ทารก) ตายโดยเจตนา
มีชีวิตรอดอยู*เพียง 20 นาที ก็ถือว*าทารกนั้นมีสภาพบุคค
รา 288 แล�ว 
สอง นายดําไม*มีความผิดฐานฆ*าผู�อ่ืน (ทารก) ท้ังนี้ เพรา
ามกฎหมายแล�วถือว*ายังไม*มีสภาพบุคคลนายดําจึงไม*มีค
เปNนความผิดฐานทําให�หญิงอ่ืนแท�งลูกตามประมวลกฎหม

�งลูก” หมายถึง การท่ีทารกในครรภ.คลอดออกมาในลักษณ
*ตายภายหลังไม*เปNนการทําให�แท�งลูก (ทวีเกียรติ  มีนะกนิษ
ากนั้นยังมีความผิดฐานอ่ืนท่ีนําเอาเรื่องสภาพบุคคลเปNนต
วามผิดฐานข*มขืน บุคคลท่ีจะถูกข*มขืนได�จะต�องมีสภาพบุ
องกฎหมาย เช*นสัปเหร*อเกิดอารมณ.หื่นกระทําชําเรากับศ
ือไม* จากตัวอย*าง เห็นได�ว*า ศพไม*มีสภาพบุคคล สัปเหร*อ
ระกอบแต*อาจมีความผิดฐานอ่ืนซ่ึงต�องพิเคราะห.ต*อไป ฉ
ี่สําคัญท้ังในกฎหมายแพ*งและกฎหมายอาญา ในประการต
บุคคลธรรมดา 
สภาพบุคคลของบุคคลธรรมดา 
สภาพบุคคลของบุคคลธรรมดา แบ*งออกเปNน 2 ประเภท 
การตายโดยธรรมชาติ หมายถึง การท่ีบุคคลนั้นสิ้นลมหาย
*ตาย การปfวยตาย การประสบอุบัติเหตุตาย เปNนต�น แสดง

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.2 ทหารตายเนื่องจากส
ท่ีมา : http://upload.wikimedia.or

Commons/2/28/Dead_soldier_%28
Civil_War_-_Siege_of_Petersburg%
1865%29.jpg, 2555 
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*าเปNนผู�อ่ืน โดยพิจารณา
ระมาณ 20 นาที จนเด็ก
นนางเขียวปวดท�องและ

ณาความผิดของนายดําได� 

ตนา ท้ังนี้ เพราะทารกมี
พบุคคลและเปNนบุคคลอ่ืน

เพราะเปNนการกระทํากับ
ไม*มีความผิดฐานฆ*าผู�อ่ืน  
ฎหมายอาญา มาตรา 302 

ลักษณะท่ีไม*มีชีวิต ถ�าเด็ก
ะกนิษฐ, 2544: 365) 
ปNนตัวกําหนดความรับผิด
าพบุคคลเสียก*อนมิฉะนั้น
ากับศพ ถามว*าสัปเหร*อมี
เหร*อจึงไม*มีความผิดฐาน
ไป ฉะนั้นจะเห็นว*า เรื่อง
การต*อไปจะกล*าวถึงเรื่อง

เภท คือ 
หายใจและหัวใจหยุด 
แสดงดังรูปท่ี 2.2  

ากสงคราม 
ia.org/wikipedia/ 

_%28American_ 
rg%2C_April_1_ 
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แต*ในป9จจุบันการวิเคราะห.ว*าใครตายหรือไม* ตามหลักการแพทย.ใช�กระบวนการวินิจฉัยโดย
พิจารณาถึงกลไกการทํางานของมนุษย. ซ่ึงมีระบบท่ีสําคัญ 3 ระบบ ได�แก* (มานิตย.  จุมปา, 2552 : 161) 

1) ระบบประสาทส*วนกลางได�แก* สมอง 
2) ระบบไหลเวียน ได�แก* หัวใจและหลอดเลือด 
3) ระบบหายใจ ได�แก* หลอดลมและปอด 

เนื่องจากการทํางานของท้ัง 3 ระบบ มีความสัมพันธ.กัน หากระบบใดระบบ
หนึ่งเกิดความผิดปกติ จะทําให�การทํางานของระบบอ่ืนเสียหายไปด�วย อาทิ สมองเปNนอวัยวะท่ีทํา
หน�าท่ีควบคุมการทํางานของ ปอด หัวใจ หากสมองถูกทําลายจะทําให�การหายใจหยุดชะงัก  
เปNนต�น ซ่ึงในป9จจุบันได�เกิดแนวคิดในการวิเคราะห.การตายอีกแบบหนึ่ง โดยการพิจารณาการทํางาน
ของสมอง ซ่ึงภาวะดังกล*าว ทางการแพทย.เรียกว*า “สมองตาย” (Brain Death) หมายความว*า ก�าน
สมองเสียหายอย*างถาวร เนื่องจากได�รับความเสียหายอย*างมาก จนไม*สามารถกลับคืนมาได� แม�จะมี
การใช�เครื่องช*วยหายใจเพ่ือให�หายใจต*อไปได�ก็ตาม ซ่ึงในทางการแพทย.ถือว*าบุคคลนั้นตายหรือ
เสียชีวิตแล�ว แต*ท้ังนี้ในการรับรองว*าบุคคลนั้นได�ตายแล�วต�องเปNนไปตามประกาศของแพทย.สภา  
เรื่องประกาศการกําหนดเกณฑ.การวินิจฉัยให�ถือปฏิบัติกําหนดให�สมองตาย เท*ากับว*าบุคคลนั้นได�ถึง
แก*ความตายแล�วและเม่ือได�มีการประกาศให�ก�านสมองตาย จึงสามารถหยุดเครื่องช*วยหายใจได� ท้ังนี้ 
ในป9จจุบันการวิเคราะห.การตายนั้นได�อาศัยหลักการทางการแทพย.ในการวิเคราห.ด�วย 

1.2.2 การตายโดยผลของกฎหมาย หรือเรียกว*า “การสาบสูญ”ตามประมวลกฎหมายแพ*ง
และพาณิชย.มาตรา 61 วรรคหนึ่งบัญญัติว*า “ถ�าบุคคลใดไปเสียจากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู*โดยไม*มีใคร
รู�แน*ว*ามีชีวิตอยู*หรือไม*เปNนระยะเวลา 5 ปc เม่ือพนักงานอัยการหรือผู�มีส*วนได�เสียร�องขอต*อศาล ศาลจะสั่ง
ให�บุคคลนั้นเปNนคนสาบสูญก็ได�วรรคสองบัญญัติว*า ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให�ลดเหลือ 2 ปc 

(1) นับแต*วันท่ีการรบหรือการสงครามสิ้นสุดลง 
(2) นับแต*วันท่ียานพาหนะท่ีบุคคลนั้นเดินทาง อับปาง ถูกทําลาย หรือสูญหายไป 
(3) นับแต*วันท่ีเหตุอันตรายแก*ชีวิตนอกจากท่ีระบุไว�ใน (1) หรือ (2)” ได�ผ*าน

พ�นไป” 
จากหลักกฎหมายในมาตรา 61 สามารถแยกหลักเกณฑ.การเปNนสาบสูญ

ออกเปNน 2 กรณี ดังนี้ 
กรณีท่ีหนึ่ง การเปNนคนสาบสูญกรณีธรรมดา ใช�ระยะเวลา 5 ปc ตามท่ีบัญญัติ

ไว�ในมาตรา 61 วรรคหนึ่ง กล*าวคือ บุคคลนั้นต�องไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู*ตลอดระยะเวลา 5 ปc 
และไม*มีใครทราบข*าวคราวหรือพบเห็น และต�องมีการร�องขอจากผู�มีส*วนได�เสียหรือพนักงานอัยการ
ต*อศาลตัวอย*างเช*น นายดําออกจากบ�านไปทํางานวันท่ี 3 มีนาคม 2550 และหายไป การนับ
ระยะเวลา 5 ปc ต�องปรากฎข�อเท็จจริงว*าได�หายไปครบ 5 ปc ซ่ึงจากข�อเท็จจริงระยะเวลา 5 ปc จะครบ
ในวันท่ี 3 มีนาคม 2555 ดังนั้น ผู�มีส*วนได�เสียหรือพนักงานอัยการสามารถร�องขอต*อศาลเพ่ือให�สั่งให�
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นายดําเปNนคนสาบสูญได�ในวันท่ี 4 มีนาคม 2555 เปNนต�นไป หรือกรณีการไปทํางานต*างประเทศและ
ขาดการติดต*อ โดยไม*มีใครทราบข*าวคราวเปNนระยะเวลา 5 ปc บุคคลผู�มีส*วนได�เสียหรือพนักงาน
อัยการสามารถร�องขอให�เปNนคนสาบสูญได�เช*นกัน และเม่ือศาลมีคําสั่งให�บุคคลใดเปNนคนสาบสูญแล�ว 
กฎหมายถือว*าบุคคลนั้นได�ถึงแก*ความตายโดยผลของกฎหมาย หรืออาจกล*าวได�ว*า กฎหมายบังคับให�บุคคล
นั้นตาย แต*ในทางกลับกันแม�บุคคลนั้นได�หายสาบสูญไปเปNนระยะเวลานานเท*าใดแต*ตราบใดยังไม*มี
คําสั่งจากศาลว*าเปNนคนสาบสูญ บุคคลนั้นจึงเปNนเพียงผู�ไม*อยู*เท*านั้น 

กรณีท่ีสอง การเปNนคนสาบสูญกรณีพิเศษ ท้ังนี้ตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา 61 
วรรคสอง ซ่ึงใช�ระยะเวลา 2 ปc นับแต*การรบหรือสงครามสิ้นสุดลง หรือนับแต*ยานพาหนะอับปางหรือ
ถูกทําลายหรือสูญหายไป ตัวอย*างเช*น นายแดงไปร*วมทําสงคราม แล�วหายสาบสูญไป หรือนายแดง
เดินทางไปกับเรือแล�วเรือล*ม แสดงดังรูปท่ี 2.3  

 
 
 
 
 
 
 
 

          ก. การไปร*วมรบในสงคราม                     ข. เรืออับปาง 
 
 
 
 

 
ในเรื่องการนับระยะเวลา 2 ปc ต�องเปNนกรณีท่ีหายไปโดยขาดการติดต*อหรือ 

ไม*มีใครทราบข*าวคราวว*าหายไปอยู*ท่ีไหนตลอดระยะเวลา 2 ปc ตัวอย*างเช*น นายดําไปร*วมรบใน
สงครามวันท่ี 1 มกราคม 2550 และสงครามยุติวันท่ี 2 มีนาคม 2550 การนับระยะเวลา 2 ปc ต�อง 
นับแต*วันท่ี 2 มีนาคม 2550 เปNนต�นไปซ่ึงเปNนวันท่ีสงครามยุติแล�ว ไม*ใช*นับวันท่ีออกไปร*วมรบ 
ในสงคราม และจะครบกําหนด 2 ปc ในวันท่ี 2 มีนาคม 2552 ผู�มีส*วนได�เสียหรือพนักงานอัยการเริ่ม
ร�องขอให�ศาลสั่งให�นายดําเปNนคนสาบสูญได�ในวันท่ี 3 มีนาคม 2552 เปNนต�นไป นอกจากการเปNน 
คนสาบสูญเนื่องจากการไปรบ หรือการไปสงคราม หรือไปกับยานพาหนะไม*ว*าจะเปNนเรืออับปาง 
เครื่องบินตกแล�ว หากมีอันตรายแก*ชีวิตอ่ืนนอกจากเหตุท่ีระบุไว�ในประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย.

รูปท่ี 2.3: การเปNนคนสาบสูญกรณีพิเศษ 
ท่ีมา : ก. http://picject.blogspot.com/2013/09/3-1.html, 2555 
          ข. http://men.mthai.com/men-around/48187.html, 2555 

2555 
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มาตรา 61 (1) และ (2) ได�ผ*านพ�นไปแล�ว กฎหมายได�ระบุเหตุอันตรายแก*ชีวิตอ่ืนนั้น ไว�ในประมวล
กฎหมายแพ*งและพาณิชย. มาตรา 61 (3) ซ่ึงบทบัญญัติดังกล*าวต�องการให�ครอบคลุมเหตุการณ.
นอกเหนือจากมาตรา 61 (1) และ (2) ตัวอย*างเช*น การเกิดแผ*นดินไหว หรือเกิดน้ําท*วม หรือน้ําปfาไหล
หลาก ถือว*าเปNนอันตรายแก*ชีวิตในมาตรา 61 (3) เปNนต�น แต*ท้ังนี้ระยะเวลา 2 ปc ไม*ให�นํามาใช�กับ
เหตุการณ.ธรณีพิบัติคลื่นยักษ.สึนามิท่ีเกิดในจังหวัดทางภาคใต�ของประเทศไทย ได�แก* จังหวัดพังงา 
กระบี่  ระนอง ภู เ ก็ต ตรังและสตูล เพราะเหตุการณ.ดังกล*าวมีกฎหมายเฉพาะอยู*แล�ว คือ 
พระราชบัญญัติการยกเว�นการนําระยะเวลาตามมาตรา 61 แห*งประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย.มา
ใช�กับเหตุการณ.ธรณีพิบัติคลื่นยักษ.สึนามิ ในปc พ.ศ. 2548 ซ่ึงพระราชบัญญัติดังกล*าวมีความแตกต*าง
จากมาตรา 61 กล*าวคือ ตามพระราชบัญญัตินี้ได�ยกเว�นการนําระยะเวลาและเง่ือนไขตาม มาตรา 61 
แห*งประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย. มาใช�บังคับแก* ผู�สูญหายจากกรณีธรณีพิบัติ พ.ศ. 2548 นั้น 
ทายาท หรือผู�มีส*วนได�เสีย หรือพนักงานอัยการสามารถร�องขอต*อศาลเพ่ือให�ศาลสั่งให�บุคคลดังกล*าว
เปNนคนสาบสูญได� โดยไม*ต�องรอให�ครบกําหนดระยะเวลาตามหลักท่ัวไป คือ ครบ 2 ปc ตามประมวล
กฎหมายแพ*งและพาณิชย. มาตรา 61 และกฎหมายดังกล*าวให�ถือว*าผู�สูญหายจากเหตุการณ.ดัง
กล*าวถึงแก*ความตายในวันท่ีเกิดคลื่นยักษ.สินามิ คือ วันท่ี 26 ธันวาคม 2547 ตัวอย*างเช*น เกิดคลื่นยักษ. 
สินามิข้ึนวันท่ี 20 มกราคม 2550 และนายดําตกหายสาบสูญไปในเหตูการณ.ดังกล*าวนั้น กรณีนี้ญาติ
ของนายดําไม*ต�องรอให�ครบปc 2552 ก*อนถึงจะร�องให�นายดําเปNนคนสาบสูญได�ตามาตรา 61 ประมวล
กฎหมายแพ*งและพาณิชย. แต*ญาติของนายดําสามารถร�องขอให�นายดําเปNนคนสาบสูญได�เลยในปc 
2550 และให�ถือว*านายดําตายในวันท่ี 20 มกราคม 2550 ในวันท่ีเกิดเหตุการณ.คลื่นยักษ.สินามิ ท้ังนี้
เปNนไปตามกฎหมายเฉพาะต*างหากจากประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย. 

กล*าวโดยสรุปการตกเปNนบุคคลสาบสูญมีหลักเกณฑ.ดังต*อไปนี้ 
1) บุคคลนั้นได�ไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู* โดยไม*ทราบข*าวคราวเปNน

ระยะเวลาติดต*อกันห�าปcกรณีธรรมดาหรือสองปcกรณีพิเศษ  
2) ผู�มีส*วนได�เสียหรือพนักงานอัยการร�องขอต*อศาลให�บุคคลนั้นเปNนคนสาบสูญ 
3) ศาลมีคําสั่งให�บุคคลนั้นเปNนคนสาบสูญ 
4) มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือครบเง่ือนไขของการเปNนคนสาบสูญดังท่ีกล*าวมาแล�ว ให�ถือว*าบุคคล 

ท่ีหายไปเปNนคนสาบสูญส*วนระยะเวลาในการเริ่มต�นเปNนคนสาบสูญเปNนไปตามประมวลกฎหมายแพ*งและ
พาณิชย.มาตรา 62 ซ่ึงบัญญัติว*า “บุคคลซ่ึงศาลได�มีคําสั่งให�เปNนคนสาบสูญให�ถือว*าถึงแก*ความตาย 
เม่ือครบกําหนดระยะเวลาดังกล*าวท่ีระบุไว�ในมาตรา 61 กล*าวคือ ให�ถือว*าถึงแก*ความตายเม่ือครบ
กําหนดระยะเวลาห�าปcหรือสองปc เช*น นายดําหายไปจากบ�านต้ังแต*วันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2550  
โดยไม*มีใครทราบข*าวว*านายดําหายไปไหน จนกระท่ัวถึงวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2555 ก็ยังไม*ทราบ
ข*าวคราวของนายดํา จากข�อเท็จจริงดังกล*าว ถือว*านายดําเข�าสู*หลักเกณฑ.การเปNนคนสาบสูญ ท้ังนี้  
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ผู�มีส*วนได�เสียซ่ึงอาจจะเปNนญาติ หรือพนักงานอัยการสามารถร�องขอต*อศาลเพ่ือให�ศาลสั่งให�นายดํา
เปNนคนสาบสูญได� หากศาลได�มีคําสั่งให�นายดําเปNนคนสาบสูญเม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  
ตามกฎหมายถือว*านายดําตายโดยผลของกฎหมายแล�ว แต*การท่ีจะถือว*านายดําตายในวันใดนั้นตาม
กฎหมายให�ถือว*านายดําตายเม่ือครบกําหนดระยะเวลาท่ีหายไป กล*าวคือ ครบกําหนดในวันใดถือว*า
ตายในวันนั้น จึงถือว*า นายดําถึงแก*ความตายวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2555 ไม*ใช*วันท่ี 7 พฤษภาคม 
พ.ศ.2555 ซ่ึงโดยสรุปแล�วการเปNนบุคคลสาบสูญตามกฎหมายนอกจากครบตามเง่ือนเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนดแล�วต�องมีคําสั่งศาลให�เปNนคนสาบสูญ และประกาศคําสั่งนั้นในราชกิจจานุเบกษาด�วยถึงจะถือ
ว*าบุคคลนั้นเปNนคนสาบสูญแล�ว แสดงดังรูปท่ี 2.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.4 คําสั่งศาลให�เปNนบุคคลสาบสูญ 

ท่ีมา: ณัฐพงศ.  โปษกะบุตร และพรชัย  สุนทรพันธ., 2542:176 
 

 
ตัวอย*างคําสั่งศาลให�ผู�ไม*อยู*เปNนบุคคลสาบสญู 

ประกาศศาลแพ*ง 
เรื่อง คําสั่งให� นายทองสุข บุญเตีย้ และ 
นางสาวสนิท เรืองเดช เปNนคนสาบสูญ 

คดีหมายเลขดําท่ี 6044/2517 
คดีหมายเลขแดงท่ี 6610/2517 

 ด�วยนางทองศรีหรือสี เรืองเดช ตั้งบ�านเรือนอยู*เลขท่ี 41 หมู*ท่ี 2 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎรณ.บูรณะ 
เขตราษฎร.บูรณะ กรุงเทพมหานคร ได�ยื่นคําร�องขอต*อศาลน้ีว*า นายทองสุข บุญเตี้ย สามีของผู�ร�อง  
และนางสาวสนิท เรืองเดช บุตรของผู�ร�อง ได�ไปจากบ�านอันเปNนภูมิลําเนาถ่ินท่ีอยู*เมื่อ 20 ปc และ 10 ปc มาแล�ว 
โดยไม*มีใครทราบว*าเปNนตายร�ายดีอย*างไร จึงขอให�ศาลมีคําสั่งว*า นายทองสุข บุญเตี้ย และนางสนิท เรืองเดช 
เปNนคนสาบสูญ 
 ศาลได�ทําการไต*สวนแล�วได�ความดังกล*าว เห็นว*านายทองสุข บุญเตี้ย และนางสาวสนิท เรืองเดช  
ได�ไปจากบ�านอันเปNนถ่ินท่ีอยู*เกินกว*า 7 ปc แล�ว โดยไม*มีผู�ใดทราบแน*ว*าเปNนตายร�ายดีอย*างไร จึงมีคําสั่งว*า  
นายทองสุข บุญเตี้ย และนางสาวสนิท เรืองเดช เปNนคนสาบสูญ ตาม ป.พ.พ. (มาตรา 61 ท่ีแก�ไขใหม*) 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 18 กันยายน 2517 
สมประสงค.  พานิชอัตรา 

ผู�พิพากษา 
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เม่ือบุคคลท่ีสาบสูญถึงแก*ความตายแล�ว ให�นําบทบัญญัติในเรื่องครอบครัวและ
มรดกมาใช�บังคับใช�ด�วย ซ่ึงแยกความแตกต*างในเรื่องดังกล*าวได�หลายประการ ดังนี้ 

ประการท่ีหนึ่ง ในด�านทรัพย.สินเม่ือบุคคลใดถูกศาลสั่งให�เปNนคนสาบสูญ 
บุคคลนั้นต�องถือว*าถึงแก*ความตายโดยผลของกฎหมายย�อนไปในเวลาท่ีครบกําหนด ทําให�บรรดา
ทรัพย.สิน สิทธิ หน�าท่ีและความรับผิดของคนสาบสูญเปNนมรดกตกทอดไปยังทายาทของคนสาบสูญนั้น  
ตามมาตรา 1602 กล*าวคือ “เม่ือบุคคลใดต�องถือว*าถึงแก*ความตาย ตามความในมาตรา 62 แห*ง
ประมวลกฎหมายนี้ มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก*ทายาท”แต*ท้ังนี้ทายาทต�องรอให�ครบระยะเวลาท่ี
หายไป คือ ครบ 2 ปc หรือ 5 ปc ก*อนถึงจะถือว*าบุคคลนั้นถึงแก*ความตาย 
                         ประการท่ีสอง ในด�านครอบครัวคําสั่งศาลท่ีให�เปNนคนสาบสูญไม*เปNนเหตุให�การ
สมรสสิ้นสุดลง ตามมาตรา 1501 ซ่ึงบัญญัติว*า “การสมรสย*อมสิ้นสุดลงด�วยความตาย การหย*า หรือ
ศาลพิพากษาให�เพิกถอน” แต*การสาบสูญเปNนเพียงเหตุในการฟaองหย*าเท*านั้น ท้ังนี้ ตามมาตรา 1516 (5) 
ซ่ึงบัญญัติว*า “สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให�เปNนคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู*เปNนเวลา
เกิน 3 ปc โดยไม*มีใครทราบแน*ว*าเปNนตายร�ายดีอย*างไร อีกฝfายฟaองหย*าได�” 

ประการท่ีสาม ในด�านอํานาจปกครองบุตร อํานาจปกครองของบิดาหรือมารดาท่ี
สาบสูญย*อมสิ้นสุดลงและตกอยู*กับฝfายท่ียังมีชีวิตอยู*ตามมาตรา 1566 (1) ซ่ึงบัญญัติว*า “บุตรซ่ึงยังไม*
บรรลุนิติภาวะต�องอยู*ใต�อํานาจปกครองของบิดามารดา อํานาจปกครองอยู*กับบิดา หรือมารดาใน
กรณีดังต*อไปนี้ 

(1) มารดา หรือบิดาตาย 
(2) ไม*แน*นอนว*ามารดาหรือบิดามีชีวิตอยู*หรือตาย” 
แต*หากเปNนกรณีการตายโดยธรรมชาติ ในด�านทรัพย.สินให�เปNนมรดกตกสู*

ทายาทต*อไปเพียงแต*การตายโดยธรรมชาติไม*ต�องรอระยะเวลาให�ครบ 2 ปc หรือ 5 ปc เหมือนกับกรณี
การเปNนคนสาบสูญ กล*าวคือ ตายในปcใดมรดกตกสู*ทายาททันทีในปcนั้น ในด�านกฎหมายครอบครัวนั้น 
การตายโดยธรรมชาติไม*ทําให�ความสัมพันธ.ระหว*างสามีภรรยาสิ้นสุดลง ส*วนเรื่องอํานาจในการ
ปกครองบุตรเหมือนกับกรณีการเปNนคนสาบสูญ  

1.3 การถอนคําส่ังแสดงการสาบสูญ 
การถอนคําสั่ งให�เปNนคนสาบสูญ เปNนเพียงการสันนิษฐานว*าบุคคลนั้นตาย  

แต*หากปรากฏว*าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู* กฎหมายให�มีการเพิกถอนคําสั่งให�เปNนคนสาบสูญได�  
ท้ังนี้เปNนตามประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย.มาตรา 63 ซ่ึงบัญญัติไว�ว*า “เม่ือบุคคลผู�ถูกศาลสั่งให�
เปNนคนสาบสูญนั้นเอง หรือผู�มีส*วนได�เสียหรือพนักงานอัยการร�องขอต*อศาล และพิสูจน.ได�ว*า บุคคล
ผู�ถูกศาลสั่งให�เปNนคนสาบสูญนั้นยังมีชีวิตอยู*ก็ดี หรือว*าตายในเวลาอ่ืนผิดไปจากเวลาท่ีระบุไว�ใน
ประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย. มาตรา 62 ก็ดี ให�ศาลถอนคําสั่งให�เปNนคนสาบสูญนั้น ซ่ึงการ
ถอนคําสั่งให�เปNนคนสาบสูญนั้นต�องมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ท้ังนี้เพราะถือว*าคําสั่ง
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ดังกล*าวเก่ียวข�องกับสถานะของบุคคลต�องประกาศในเอกสารราชการตามประมวลกฎหมายแพ*งและ
พาณิชย. มาตรา 64 แต*การถอนคําสั่งนี้ย*อมไม*กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ.แห*งการท้ังหลาย  
อันได�ทําไปโดยสุจริตในระหว*างเวลาต้ังแต*ศาลมีคําสั่งให�เปNนคนสาบสูญ ตัวอย*างเช*น นายต่ิงถูกศาล
สั่งให�เปNนคนสาบสูญ และได�มีการแบ*งมรดกของต่ิงให�แก*ทายาทโดยธรรมไปแล�ว ต*อมานายต่ิง
กลับมาถามว*ากรณีนี้มรดกของนายต่ิงท่ีแบ*งไปแล�วนายต่ิงจะเรียกร�องเอากลับมาได�หรือไม*  
จากข�อเท็จจริงท่ีให� นายต่ิงถูกศาลสั่งให�เปNนคนสาบสูญ ซ่ึงตามกฎหมายแล�วถือว*านายต่ิงถึงแก*ความตาย
โดยผลของกฎหมาย ดังนั้นทรัพย.สินของนายต่ิงต�องนํากฎหมายลักษณะมรดกมาใช�บังคับโดยให�
ทรัพย.นั้นตกทอดสู*ทายาทของนายต่ิงไป เม่ือมีการแบ*งทรัพย.สินไปแล�วต�องถือว*าทายาทแบ*ง
ทรัพย.สินไปโดยสุจริตโดยเข�าใจว*านานต่ิงได�ตายแล�ว ดังนั้น ในเรื่องการคืนทรัพย.สินของทายาทแก*
นายต่ิงกฎหมายให�นําหลักลาภมิควรได�มาใช�บังคับ หมายความว*า ทรัพย.สินท่ีทายาทของนายต่ิงได�
รับมานั้น เหลืออยู*เท*าใดก็ให�คืนนายต่ิงเท*านั้น ถ�าไม*เหลือเลยก็ไม*ต�องคืน ท้ังนี้เปNนไปตามหลักของ
บุคคลผู�ได�ทรัพย.สินมาเนื่องแต*การท่ีศาลสั่งให�บุคคลใดเปNนคนสาบสูญ แต*ต�องเสียสิทธิของตนไป
เพราะศาลสั่งถอนคําสั่งให�บุคคลนั้นเปNนคนสาบสูญ ให�นําบทบัญญัติว*าด�วยลาภมิควรได�มาใช�บังคับ 

กล*าวโดยสรุปเก่ียวกับการถอนคําสั่งแสดงการเปNนคนสาบสูญตามมาตรา 63 มีหลักเกณฑ. 
ในการพิจารณา ดังต*อไปนี้ 

ประการท่ีหนึ่ง มีเหตุท่ีจะขอให�ศาลถอนคําสั่งกล*าวคือ มีการติดต*อกลับมาไม*ว*าจะเปNน
ทางจดหมาย หรือทางโทรศัพท. เปNนต�น 

ประการท่ีสอง พิสูจน.ได�ว*าบุคคลนั้นยังคงมีชีวิตอยู* เช*น มีคนพบเห็นบุคคลดังกล*าว 
ประการท่ีสาม พิสูจน.ได�ว*าบุคคลนั้นตายในเวลาอ่ืนท่ีผิดไปจากเวลาท่ีครบ 5 ปc 
ประการท่ีสี่ ผู�มีส*วนได�เสียร�องขอให�ศาลสั่งถอนคําสั่งแสดงความสาบสูญ ซ่ึงบุคคลดังกล*าวนั้น

อาจเปNน คนสาบสูญนั้นเอง หรือ เปNนสามี ภริยา บุตร หรือ พนักงานอัยการก็ได�  
ประการท่ีห�า เม่ือมีการเพิกถอนคําสั่งให�เปNนคนสาบสูญ ย*อมมีผลลบล�างคําสั่งเดิม คือ 

ไม*ถือว*าตายในเวลาท่ีครบ 5 ปc หรือ 2 ปc แต*ถ�าพิสูจน.ได�ว*าบุคคลนั้นยังคงมีชีวิตอยู*ก็ต�องถือว*าเขายัง
ไม*ตาย ทรัพย.มรดกท้ังหลายท่ีทายาทได�รับไว�ย*อมถือว*าเปNนลาภมิควรได� จะต�องส*งคืนให�แก*บุคคล
นั้นตามมาตรา 63 วรรคสอง ถ�าพิสูจน.ได�ว*าบุคคลนั้นตายผิดไปจากเวลาท่ีครบ 5 ปc หรือ 2 ปc ต�อง
ถือว*าบุคคลนั้นตายในเวลาท่ีพิสูจน.ได� ซ่ึงศาลจะต�องแก�ไขคําสั่งเดิม แต*อย*างไรก็ตาม การถอนคําสั่ง
ให�เปNนคนสาบสูญไม*กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ.แห*งการท้ังหลายอันได�ทําไปโดยสุจริตใน
ระหว*างเวลาต้ังแต*ศาลมีคําสั่งให�เปNนคนสาบสูญจนถึงเวลาถอนคําสั่งนั้น ซ่ึงคําว*า “สุจริต” คือ ไม*รู�
ในขณะท่ีทําการนั้นๆว*าผู�นั้นมีชีวิตอยู* หรือไม*รู�ว*ามีใครพบเห็นผู�นั้น หรือไม*รู�ว*าผู�นั้นหายไปผิดไปจาก
เวลาท่ีสาบสูญเดิม ถ�ารู�ถือว*าไม*สุจริต ตัวอย*างเช*น นายเอกถูกศาลสั่งให�เปNนคนสาบสูญ นางหมูผู�เปNน
ทายาทจึงนําเงินมรดกจํานวน 10,000 บาทของนายเอกไปใช�จ*ายซ้ือเครื่องครัวไป 6,000 บาท  
โดยไม*ทราบจริง ๆ ว*านายเอกยังไม*ตาย ต*อมานายเอกถูกศาลเพิกถอนคําสั่งให�เปNนสาบสูญ นายเอก
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จะเรียกคืนจํานวน 10,000 บาท ของตนได�หรือไม* จากข�อเท็จจริงดังกล*าวต�องถือว*านางหมูใช�
จ*ายเงินไปโดยสุจริตไม*ทราบว*านายเอกยังไม*ตาย ดังนั้นเงินจํานวน 6,000 บาทท่ีใช�ไปนั้นถือว*าใช�
จ*ายโดยสุจริต การถอนคําสั่งให�เปNนคนสาบสูญไม*กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ.แห*งการท้ังหลาย
อันได�ทําไปโดยสุจริตในระหว*างเวลาต้ังแต*ศาลมีคําสั่งให�เปNนคนสาบสูญจนถึงเวลาถอนคําสั่งนั้น 
ดังนั้น นายเอกจะเรียกเงินในส*วนนี้คืนไม*ได� แต*เงินอีก 4,000 บาท ท่ีนางหมูยังไม*ได�ใช�ต�องคืนให�แก*
นายเอกในฐานลาภมิควรได� 

คําสั่งถอนจากการเปNนคนสาบสูญ แสดงได�ดังรูปท่ี 2.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หน�า 17 เล*ม 127 ตอนท่ี 95ง ราชกิจจานุเบกษา 24 มิถุนายน 2553 
ประกาศศาลจังหวัดสมุทรปราการ 

เรื่องศาลมคํีาสั่งให�ถอนคําสั่งให�นายสําอาง  ก�องสน่ัน เปNนคนสาบสญู 
คดีแพ*งหมายเลขดําท่ี1584/2539 

คดีแพ*งหมายเลขแดงท่ี 2049/2539 

ด�วยคดีแพ*งหมายเลขดํา ท่ี  1598/2539 คดีหมายเลขแดงท่ี 2049/2539  
โดยพนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ ผู�ร�องได�ยื่นคําร�องขอศาลมีคําสั่งให�ถอนคําสั่งให�นายสําอางค.  
ก�องสน่ันเปNนคนสาบสูญ ศาลพิจารณาไต*สวนคําร�องดังกล*าวตามระเบียบแล�วข�อเท็จจริงรับฟ9งได�ว*า 
ก*อนท่ีศาลมีคําสั่งให�นายสําอางค.  ก�องสน่ัน เปNนคนสาบสูญ ปc 2539 นายสําอาง  ก�องสน่ันได�พักอาศัย
อยู*ท่ีจังหวัดสระบุรี เน่ืองจากมีคนรักใหม*และไม*ได�ติดต*อกับญาติแต*อย*างใด ต*อมาได�ไปติดต*อหน*วยงาน
ราชการเพ่ือขอทําบัตรประจําตัวประชาชนใบใหม*แทนบัตรประจําตัวใบเดิม จึงพบว*าช่ือของ 
นายสําอางค.  ก�องสน่ันได�ถูกจําหน*ายออกจากทะเบียนบ�านเลขท่ี 83 หมู*ท่ี 1 ตําบลแพรกษา อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

ศาลพิเคราะห.แล�วเห็นว*า ผู�ร�องเปNนพนักงานอัยการมีสิทธิยื่นคําร�องขอให�ศาลมีคําสั่ง
ให�ถอนคําสั่งให�นายสําอางค.  ก�องสน่ัน เปNนคนสาบสูญได� เมื่อได�ความว*า นายสําอางค.  ก�องสน่ันเปNน
บุคคลท่ีถูกศาลสั่งให�เปNนคนสาบสูญท่ียังคงมีชีวิตอยู* เห็นสมควรมีคําสั่งถอนคําสั่งให�นายสําอางค.  ก�องสน่ัน 
เปNนคนสาบสูญตามประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย. มาตรา 63 

จึงมีคําสั่งให�เพิกถอนคําสั่งให�นายสําอาง  ก�องสน่ัน จากการเปNนคนสาบสูญตาม
ประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย. มาตรา 64 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 

จามร  โสมานันท. 
                                                ผู�พิพากษา 

 

รูปท่ี 2.5 คําสั่งถอนจากการเปNนคนสาบสูญ 
ท่ีมา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/special/search.jsp, 2555 
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              1.4 ส่ิงซ่ึงประกอบกับสภาพบุคคล 
เม่ือบุคคลเกิดมาย*อมได�รับสิทธิหน�าท่ีต*างๆ ตามกฎหมายในฐานะท่ีเปNนพลเมืองของรัฐ  

แต*ละบุคคลย*อมมีลักษณะท่ีแตกต*างกันตามท่ีกฎหมายกําหนด สิ่งท่ีกฎหมายกําหนดให�ประกอบกับ
สภาพบุคคลหรือมาพร�อมกับสภาพบุคคล คือ 

1.4.1. ชื่อ เปNนสิ่งท่ีใช�เรียกขานและจําแนกตัวบุคคล ป9จจุบันมีพระราชบัญญัติ 
ชื่อสกุล พ.ศ. 2505 มาตรา 5 ซ่ึงบัญญัติว*า “ผู�มีสัญชาติไทยต�องมีชื่อตัว และชื่อสกุลและจะมีชื่อรอง 
ก็ได�” จากบทบัญญัติดังกล*าว ชื่อ ประกอบด�วย 

1) ชื่อตัว ได�แก* ชื่อประจําตัวบุคคล  
2) ชื่อรอง ได�แก* ชื่อท่ีถัดจากชื่อตัว  
นอกจากนั้นแล�ว ชื่อตัวและชื่อรองต�องไม*พ�องหรือมุ*งหมายให�คล�ายกับ 

พระปรมาภิไธย หรือพระนามของพระราชินี หรือราชทินนาม ต�องไม*เปNนคําหยาบหรือมีความหมาย
หยาบคายต�องไม*มีเจตนาในทางทุจริต ผู�ได�รับหรือเคยได�รับพระราชทานบรรดาศักด์ิ โดยมิได�ถูกถอด 
จะใช�ราชทินนามตามบรรดาศักด์ิเปNน ชื่อจริง ชื่อรองก็ได� ซ่ึงชื่อรอง คือ ชื่อประกอบถัดจากชื่อตัว  
ซ่ึงชื่อรองนั้น กฎหมายไม*ได�บังคับว*าจะต�องมี ท้ังนี้ บุคคลจะมีชื่อรองหรือไม*ก็ได�ตามความต�องการ 
โดยชื่อรองมักจะนํามาใช�เม่ือบุคคลมีชื่อและชื่อสกุลซํ้ากัน เช*น นางเอ้ียง  พรมมี ทําการสมรสกับ 
นายอ�วน  รักกิน นางเอ้ียงประสงค.จะเปลี่ยนชื่อสกุลตามสามี แต*บังเอิญว*านายอ�วนมีพ่ีสาวชื่อเอ้ือย  
ท่ีใช�ชื่อสกุล “รักกิน” เหมือนกัน ดังนี้ หากนางเอ้ียง  พรมมี เปลี่ยนชื่อสกุลตามสามี ก็จะทําให�มี 
“นางเอ้ียง รักกิน” 2 คน จึงอาจทําให�เกิดความสับสนได� ดังนั้น นางเอ้ียง  พรมมี ก็อาจเอาชื่อรองท่ี
ชื่อว*า “เอย” มาใช�เปNน “นางเอ้ียง เอย รักกิน” หรือจะเอาชื่อสกุลเดิมมาเปNนชื่อรอง เช*น “นางเอ้ียง 
พรมมี รักกิน ” ก็ได�เช*นกัน  

1.4.2 ชื่อสกุล ได�แก* ชื่อประจําวงศ.สกุล หรือเรียกว*า นามสกุล ตามพระราชบัญญัติชื่อสกุล 
พ.ศ. 2505 มาตรา 8 บัญญัติว*า “ชื่อสกุลต�อง  

1) ต�องไม*พ�องหรือมุ*งหมายให�คล�ายกับพระปรมาภิไธย หรือพระนามของพระราชินี 
2) ต�องไม*พ�องหรือมุ*งหมายให�คล�ายกับราชทินนาม เว�นแต*ราชทินนามของตน 

ของบุพการีหรือของผู�สืบสันดาน 
3) ไม*ซํ้ากับชื่อสกุลท่ีได�รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย. หรือชื่อสกุลท่ีได�

จดทะเบียนไว�แล�ว 
4) ไม*มีคําหรือความหมายหยาบคาย 
5) มีพยัญชนะไม*เกินสิบพยัญชนะ เว�นแต*กรณีท่ีใช�ราชทินนามเปNนชื่อสกุล” 

กรณีท่ีได�สิทธิในชื่อสกุลโดยการเกิดนั้น เด็กท่ีเกิดมาสิทธิท่ีจะใช�ชื่อสกุลของ
บิดา ในกรณีท่ีไม*ปรากฎชื่อบิดา ก็สามารถใช�ชื่อสกุลของมารดาได� (ปพพ.มาตรา 1561) นอกจากนั้น
หากเปNนกรณีท่ีเด็กนั้น ไม*ได�เปNนบุตรโดยชอบด�วกฎหมายของชายผู�เปNนบิดา กรณีเช*นนี้ เด็กมีสิทธิ
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เพียงใช�ชื่อสกุลของมารดา เนื่องจากหญิงท่ีให�กําเนิดบุตร จะเปNนมารดาท่ีชอบด�วยกฎหมายเสมอ 
ในกรณีท่ีมีการสมรสกัน ชายหญิงท่ีทําการสมรสจะมีสิทธิในชื่อสุกลตามหลักการในมาตรา 6  
ซ่ึงบัญญัติว*า “คู*สมรสมีสิทธิใช�ชื่อสกุลของฝfายใดฝfายหนึ่งตามท่ีตกลงกัน หรือต*างฝfายต*างใช�ชื่อสกุลเดิม
ของตนการตกลงกันตามวรรคหนึ่ง จะกระทําเม่ือมีการสมรสหรือในระหว*างสมรสก็ได� ข�อตกลงตาม
วรรคหนึ่ง คู*สมรสจะตกลงเปลี่ยนแปลงภายหลังก็ได�” 

1.4.3 ภูมิลําเนา คือ ถ่ินอันเปNนท่ีอยู*ของบุคคลตามกฎหมาย การกําหนดภูมิลําเนาเพ่ือ
ประโยชน.ในการติดต*อกับบุคคลผู�นั้นเปNนแหล*งสําคัญ ใช�เปNนท่ี กิน อยู* นอนหลับ ทํางาน เช*น บ�าน 
ตึก ห�องเช*า เรือนแพ กระท*อม เปNนต�น นอกจากนั้นภูมิลําเนาของบุคคลเปNนเรื่องท่ีเชื่อมโยงกับสิทธิ
หน�าท่ีของบุคคล ภูมิลําเนาจึงมีประโยชน.ในหลายๆกรณี เช*น การส*งคําคู*ความต�องส*งไปยังภูมิลําเนา
ของผู�รับคําคู*ความ การชําระหนี้ในกรณีท่ีไม*ได�มีการกําหนดถึงสถานท่ีชําระหนี้ ก็ต�องชําระ ณ 
ภูมิลําเนาของเจ�าหนี้ หรือ ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสมาชิกผู�แทนราษฎร โดยหลักแล�วผู�มีสิทธิ
ลงคะแนนต�องลงคะแนนในพ้ืนท่ีท่ีเปNนภูมิลําเนาของตน เปNนต�น 

ภูมิลําเนาของบุคคลตามกฎหมาย มีดังต*อไปนี้ 

1) ภูมิลําเนาของสามีและภริยา ได�แก* ถ่ินท่ีอยู*ท่ีอยู*กินด�วยกันฉันสามีภริยาตาม

มาตรา 43 ซ่ึงบัญญัติว*า “ภูมิลําเนาของสามีและภริยา ได�แก*ถ่ินท่ีอยู*ท่ีสามีและภริยาอยู*กินด�วยกันฉัน

สามีภริยา เว�นแต*สามีหรือภริยาได�แสดงเจตนาให�ปรากฏว*ามีภูมิลําเนาแยกต*างหากจากกัน”ตัวอย*างเช*น  

นางสมศรีสมรสกับนายสมชาย โดยท้ังคู*อยู*กินด�วยกันท่ีจังหวัดสระบุรี กรณีเช*นนี้ เห็นได�ว*าภูมิลําเนาของท้ัง

คู*จะอยู*ท่ีจังหวัดสระบุรี อย*างไรก็ดีหากนางสมศรีแสดงเจตนาเพ่ือให�บุคคลท่ัวไปรับรู�ได�ว*าท้ังคู*

ประสงค.ท่ีจะแยกภูมิลําเนาออกจากกันก็ได� เช*นนายสมชายผู�เปNนสามีไปประกอบอาชีพอยู*จังหวัด

อุทัยธานีเปNนการถาวร กรณีอย*างนี้ให�ภูมิลําเนาของสามีภริยาแยกกันได�เปNนต�น 

2) ภูมิลําเนาของผู�เยาว. ได�แก* ภูมิลําเนาของผู�แทนโดยชอบธรรม ท้ังนี้เปNนไป

ตามมาตรา 44 ซ่ึงบัญญัติว*า “ภูมิลําเนาของผู�เยาว. ได�แก* ภูมิลําเนาของผู�แทนโดยชอบธรรม 

ซ่ึงเปNนผู�ใช�อํานาจปกครองหรือผู�ปกครองในกรณีท่ีผู�เยาว.อยู*ใต�อํานาจปกครองของบิดามารดา ถ�าบิดา

และมารดามีภูมิลําเนาแยกต*างหากจากกัน ภูมิลําเนาของผู�เยาว.ได�แก*ภูมิลําเนาของบิดาหรือมารดา 

ซ่ึงตนอยู*ด�วย” ตัวอย*างเช*น บิดาของด.ช. เขียดมีภูมิลําเนาอยู*ท่ีจังหวัดอุดรธานี ส*วนมารดามี

ภูมิลําเนาอยู*ท่ีจังหวัดหนองบัวลําภู กรณีอย*างนี้ต�องดูว*า ด.ช. เขียด อาศัยอยู*กับบิดาหรือมารดาโดย

ให�ใช�หลักว*าอาศัยอยู*กับใครให�ถือท่ีนั่นเปNนภูมิลําเนาของผู�เยาว. 

3) ภูมิลําเนาของคนไร�ความสามารถ ได�แก* ภูมิลําเนาของผู�อนุบาล ตามมาตรา 45  

ซ่ึงบัญญัติว*า “ภูมิลําเนาของคนไร�ความสามารถ ได�แก* ภูมิลําเนาของผู�อนุบาล” ท้ังนี้เพ่ือให�บุคคล 

ไร�ความสามารถได�มีผู�คอยดูแลจึงกําหนดให�ใช�ภูมิลําเนาเดียวกับผู�อนุบาล 
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4) ภูมิลําเนาของข�าราชการ ได�แก*ถ่ินอันเปNนท่ีทําการตามตําแหน*งหน�าท่ี ท้ังนี้ 

เปNนไปตามมาตรา 46 ซ่ึงบัญญัติว*า “ภูมิลําเนาของข�าราชการ ได�แก*ถ่ินอันเปNนท่ีทําการตามตําแหน*ง

หน�าท่ี หากมิใช*เปNนตําแหน*งหน�าท่ีชั่วคราวชั่วระยะเวลาหรือเปNนเพียงแต*งต้ังไปเฉพาะการครั้งเดียว

คราวเดียว” ตัวอย*างเช*น นางสาวสุดสวย เปNนข�าราชการครูได�รับการบรรจุแต*งต้ังให�ไปประจําอยู*ท่ี

จังหวัดร�อยเอ็ด กรณีเช*นนี้ ต�องถือว*าจังหวัดร�อยเอ็ดเปNนภูมิลําเนาของนางสาวสุดสวย แต*หากเวลา

ต*อมานางสาวสุดสวยได�รับคําสั่งให�ไปช*วยราชการเพียงชั่วคราวท่ีจังหวัดหนองคาย ดังนี้ จะเห็นได�ว*า

จังหวัดหนองคายเปNนเพียงถ่ินท่ีอยู*ของข�าราชการเพียวชาวคราว จึงไม*ใช*ภูมิลําเนาของข�าราชการนั้น 

ภูมิลําเนาของนางสาวสุดสวยข�าราชการครูยังอยู*ท่ีจังหวัดร�อยเอ็ดเหมือนเดิม  

5) ภูมิลําเนาของผู�ท่ีถูกจําคุกได�แก* เรือนจํา หรือทัณฑ.สถาน ท้ังนี้ เปNนไปตาม

มาตรา 47 ซ่ึงบัญญัติว*า “ภูมิลําเนาของผู�ท่ีถูกจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดของศาลหรือตามคําสั่งท่ี

ชอบด�วยกฎหมาย ได�แก*เรือนจําหรือทัณฑสถานท่ีถูกจําคุกอยู* จนกว*าจะได�รับการปล*อยตัว”

ตัวอย*างเช*น นายเด่ียวอาศัยอยู*จังหวัดหนองบัวลําภู ถูกศาลพิพากษาให�จําคุก 10 ปc โดยถูกจําคุกอยู*ท่ี

เรือนจําจังหวัดอุดรธานี กรณีนี้ ภูมิลําเนาของนายเด่ียวอยู*ท่ีจังหวัดอุดรธานีจนกว*าจะพ�นโทษ 

1.4.4 สัญชาติของบุคคล เนื่องจากสัญชาติเปNนเครื่องมือในการกําหนดหรือผูกพัน

บุคคลไว�กับประเทศ บุคคลผู�มีสัญชาติของประเทศใด จึงย*อมผูกพันกับประเทศท่ีตนสังกัดอยู* เปNนไป

ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซ่ึงการได�สัญชาติไทยให�เปNนไปตามมาตรา 7 และมาตรา 7 

ทวิ ของพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ดังนี้ 

มาตรา 7 บัญญัติว*า บุคคลดังต*อไปนี้ย*อมได�สัญชาติไทยโดยการเกิด 

(1) ผู� เ กิดโดยบิดาหรือมารดาเปNนผู� มี สัญชาติ ไทย ไม* ว* าจะเกิดในหรือ 

นอกราชอาณาจักรไทย 

(2) ผู�เกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเว�นบุคคลตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่ง 

มาตรา 7 ทวิ บัญญัติว*า ผู�เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดาเปNนคน
ต*างด�าว ย*อมไม*ได�รับสัญชาติไทย ถ�าในขณะท่ีเกิดบิดาตามกฎหมายหรือบิดาซ่ึงมิได�มีการสมรสกับ
มารดาหรือมารดาของผู�นั้นเปNน 

(1) ผู�ท่ีได�รับการผ*อนผันให�พักอาศัยอยู*ในราชอาณาจักรไทยเปNนกรณีพิเศษ
เฉพาะราย 

(2) ผู�ท่ีได�รับอนุญาตให�เข�าอยู*ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว หรือ 
(3) ผู�ท่ีเข�ามาอยู*ในราชอาณาจักรไทยโดยไม*ได�รับอนุญาตตามกฎหมายว*าด�วย

คนเข�าเมือง 
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ในกรณีท่ีเห็นสมควรรัฐมนตรีจะพิจารณาและสั่งเฉพาะรายให�บุคคลตามวรรคหนึ่งได�
สัญชาติไทยก็ได� ตามหลักเกณฑ.ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

1.4.5 สถานะของบุคคล คือ ฐานะหรือตําแหน*งซ่ึงบุคคลดํารงอยู*ในประเทศชาติหรือ
ในครอบครัว เพ่ือเปNนเครื่องบอกให�ทราบถึงความสามารถในการใช�สิทธิ และปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนด เช*น เม่ือมีการเกิดต�องไปแจ�งเกิดต*อนายทะเบียน เม่ือตายต�องมีการไปจ�งตาย  
การบรรลุนิติภาวะ การหม้ัน การสมรส การหย*า เปNนต�น 

1.5 ความสามารถของบุคคล 
ความสามารถของบุคคล (Competence of person) ในทางกฎหมาย ได�แก* 

ความสามารถสองประการ คือ ความสามารถท่ีจะมีสิทธิ และความสามารถท่ีจะใช�สิทธิ (สมทบ 
สุวรรณสุทธิ, 2510: 80 และจิตติ ติงศภัทิย., 2530: 46) นอกจากนั้นแล�วยังมีผู�ทรงคุณวุฒิได�จัด
ประเภทความสามารถของบุคคลไว�แตกต*างกัน ดังนี้  

อรพินธ.  ขจรอําไพสุข (2551 : 190 - 191) ความสามารถของบุคคล คือ ความสามารถ 
ท่ีจะมีสิทธิ และความสามารถท่ีจะใชGสิทธิ กล*าวคือ ความสามารถท่ีจะมีสิทธิ คือ การท่ีบุคคลสามารถ
มีสิทธิหน�าท่ีตามกฎหมาย นับต้ังแต*เกิดย�อนหลังไปถึงตอนท่ีปฏิสนธิ จนกระท่ังตาย ไม*ว*าบุคคลนั้นจะ
เปNน เด็ก คนแก*  หรือ คนพิการ ล�วนย*อมมีความสามารถท่ี ท่ีจะมีสิทธิหน�าท่ีตามกฎหมาย  
ส*วนความสามารถท่ีจะใช�สิทธิ คือ การท่ีบุคคลสามารถจะกระทําการใดๆ ได� ต�องมีกฎหมายกําหนดไว�  

กิตติศักด์ิ  ปรกติ (2552 : 123) ความสามารถของบุคคล คือ ความสามารถในการทํา
นิติกรรม กล*าวคือ ความสามารถท่ีตัวผู�กระทําก*อนิติสัมพันธ.กับบุคคลอ่ืน ด�วยความสมัครใจ เพ่ือท่ีจะใช� 
เปลี่ยนแปลง โอน จําหน*ายซ่ึงสิทธิ ความสามารถในการทําละเมิด คือ การกระทําท่ีกระทําโดยจงใจ 
หรือประมาทก*อให�เกิดความเสียหายแก*บุคคลอ่ืน และความสามารถจะกระทําการอ่ืนๆ อันมีผลทาง
กฎหมาย คือ ความสามารถท่ีจะกระทําการอ่ืนท่ีไม*ใช*นิติกรรม แต*ก*อให�เกิดผลทางกฎหมาย  

กล*าวโดยสรุป ความสามารถของบุคคล คือ ความสามารถในการท่ีจะมีสิทธิ  
และความสามารถท่ีจะใช�สิทธิ ท้ังความสามารถท่ีจะมีสิทธิ  และความสามารถท่ีจะใช�สิทธิ  
ต�องเปNนกรณีท่ีมีกฎหมายรับรอง และคุ�มครองให� บุคคลนั้นถึงจะมีความสามารถในการท่ีจะใช�สิทธิ
ของตนได� แต*ท้ังนี้ความสามารถในการใช�สิทธิของบุคคลอาจไม*เท*าเทียมกัน ซ่ึงอาจเนื่องมาจาก
ข�อจํากัดทางธรรมชาติ เช*น ทารกท่ีเพ่ิงเกิดมาย*อมไม*มีความสามารถในการใช�สิทธิต*างๆ แต*มี
ความสามารถในการมีสิทธิตามกฎหมายในการเกิดมาเปNนคน หรือ อาจมีข�อจํากัดทางกฎหมาย บุคคล
ซ่ึงกฎหมายได�จํากัดความสามารถไว� เรียกว*า ผู�หย*อนความสามารถ บุคคลประเภทนี้ได�แก* ผู�เยาว.  
คนไร�ความสามารถ คนเสมือนไร�ความสามารถ ท้ังนี้เปNนไปตามหลักกฎหมายเรื่องความสามารถ  
ซ่ึงบัญญัติไว�ในประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย. มาตรา 153 บัญญัติว*า “การใดมิได�เปNนไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายว*าด�วยความสามารถของบุคคล การนั้นเปNนโมฆียะ” วัตถุประสงค.ของ
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กฎหมายดังกล*าวมุ*งคุ�มครองบุคคลเหล*านี้ ไม*ให�เสียเปรียบในการทํานิติกรรมต*าง ๆ อันนํามาสู*ความ
เสียหายแก*ตนเอง ผู�หย*อนความสามารถในป9จจุบัน มีอยู* 3 ประเภท ได�แก* 

1.5.1 ผู� เยาว.  (Minor) คือ บุคคลท่ียั งไม*บรรลุนิ ติภาวะ คําว*า  “นิ ติภาวะ”  
(lawful age) คือ ภาวะท่ีบุคคลนั้นมีความสามารถท่ีจะใช�สิทธิตามกฎหมายได�ด�วยตนเอง (วิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสรี,2555) ท้ังนี้ การบรรลุนิติภาวะของผู�เยาว.ปรากฏอยู*ในประมวลกฎหมายแพ*งและ
พาณิชย. มาตรา 19 บัญญัติว*า “บุคคลย*อมพ�นจากภาวะผู�เยาว.และบรรลุนิติภาวะเม่ือมีอายุครบยี่สิบปc
บริบูรณ.” และมาตรา 20 บัญญัติว*า “ผู�เยาว.ย*อมบรรลุนิติภาวะเม่ือทําการสมรส หากการสมรสนั้นได�ทํา
ตามบทบัญญัติมาตรา 1448” จึงกล*าวได�ว*า ผู�เยาว.บรรลุนิติภาวะได� 2 กรณี คือ การบรรลุนิติภาวะ
โดยอายุ และการบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส ในเรื่องการบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส กฎหมาย
กําหนดให�ชายและหญิงท่ีจะสมรสกันต�องมีอายุครบ 17 ปcบริบูรณ.ข้ึนไป แต*ท้ังนี้บทบัญญัติดังกล*าว 
ก็มีข�อยกเว�น ให�ชายและหญิงท่ีอายุยังไม*ครบตามเกณฑ.ท่ีกฎหมายกําหนดสามารถสมรสกันได�  
แต*ต�องเปNนกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร และได�รับอนุญาตจากศาลให�ทําการสมรสก*อนอายุครบ 17 ปc ก็ได� 
เช*น หญิงต้ังครรภ.ก*อนอายุครบ 17 ปcบริบูรณ. เปNนต�น 

ดังนั้น ในการเปNนผู�เยาว.นั้น ต�องเปNนไปตามหลักเกณฑ.ท่ีกฎหมายกําหนดไว� 
ท้ังนี้โดยไม*ต�องพิจารณาจากรูปร*าง หน�าตา แต*ให�พิจารณาจากอายุท่ีกฎหมายกําหนด และพิจารณา
จากการสมรสเปNนสําคัญ หากบุคคลนั้นมีอายุเพียง 7 หรือ 8 เดือน หรือมีอายุเพียง 18 หรือ 19 ปc 
กฎหมายยังถือว*าบุคคลนั้นเปNนผู�เยาว.อยู*แสดงได�ดังรูปท่ี 2.6 ซ่ึงในการนับอายุของบุคคลนั้น กฎหมาย
ให�เริ่มนับแต*วันท่ีเกิดเปNนต�นไป  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2.6 ผู�เยาว. 
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1) หลักท่ัวไปในการทํานิติกรรมของผู�เยาว. 
ในเรื่องการทํานิติกรรมของผู�เยาว.นั้น กฎหมายได�กําหนดเง่ือนไขไว�ว*าใน

กรณีท่ีผู�เยาว.จะทํานิติกรรมต�องได�รับความยินยอมจากผู�แทนโดยชอบธรรมก*อน ท้ังนี้เนื่องจาก
กฎหมายยังเห็นว*าผู�เยาว.เปNนบุคคลท่ีไร�เดียงสา อ*อนด�อยประสบการณ. เปNนผลให�ถูกหลอกได�ง*าย และ
นํามาซ่ึงความเสียหายต*อผู�เยาว.เอง ดังนั้น ในการนิติกรรมของผู�เยาว.จึงต�องให�ผู�ท่ีมีประสบการณ. 
คอยตักเตือนและให�คําแนะนําแก*ผู�เยาว. ซ่ึงโดยมากบุคคลนั้น ได�แก* บิดามารดาของตัวผู�เยาว.เอง  
เว�นแต* ผู�เยาว.ไม*มีบุคคลดังกล*าวหรือมีแต*ไม*อาจให�ความยินยอมได�กฎหมายจึงจะเป}ดโอกาสให�ต้ัง
ผู�ปกครองข้ึนมาดูแลผู�เยาว.แทน ซ่ึงป9ญหาในเรื่องความสามารถของผู�เยาว.นั้นไม*ได�มีแต*เฉพาะใน
ประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย. เท*านั้น ในประมวลกฎหมายอาญาได�มีการบัญญัติหลักเกณฑ.เรื่อง
อายุของบุคคลท่ีกระทําความผิดไว�ด�วย ไม*ว*าจะเปNนการกระทําความผิดของบุคคลอายุไม*เกิน 10 ปc 
หรือ กว*า 10 ปc แต*ไม*เกิน 15 ปc ซ่ึงปรากฎในมาตรา 73 และ 74 ของประมวลกฎหมายอาญา  
หากบุคคลดังกล*าวกระทําการตามท่ีกฎหมายบัญญัติให�บุคคลนั้นได�รับการยกเว�นโทษ ท้ังนี้เพราะ
กฎหมายยังเห็นว*าในช*วงอายุประมาณนั้น ความรับผิดชอบ หรือความรู�สึกสึกคิด ยังไร�เดียงสาอยู* 
หากมีการลงโทษท่ีรุนแรงย*อมไม*เกิดผลดีต*อเด็ก ในส*วนประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย.ได�บัญญัติ
เก่ียวกับการทํานิติกรรมของผู�เยาว.ไว�ในมาตรา 21 บัญญัติซ่ึงว*า “ผู�เยาว.จะทํานิติกรรมใดๆ ต�องได�รับ
ความยินยอมของผู�แทนโดยชอบธรรมก*อน การใดๆ ท่ีผู�เยาว.ได�ทําลงโดยปราศจากความยินยอมเช*น
ว*านั้นเปNนโมฆียะ เว�นแต*จะมีบทบัญญัติไว�เปNนอย*างอ่ืน” คําศัพ.ท่ีต�องทําความเข�าใจ คือ คําว*า  
“นิติกรรม” และคําว*า “ผู�แทนโดยชอบธรรม” คําว*านิติกรรมปรากฏในมาตรา 149 ซ่ึงบัญญัติว*า 
“นิติกรรมหมายความว*าการใด ๆ อันทําลงโดยชอบด�วยกฎหมาย และด�วยใจสมัคร มุ*งโดยตรงต*อการ
ผูกนิติสัมพันธ.ข้ึนระหว*างบุคคล เพ่ือจะก*อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิ” ดังนั้น คําว*า 
นิติกรรมจึงสรุปได�ว*า คือ การกระทําท่ีมุ*งให�เกิดผลทางกฎหมาย อาทิ การทําสัญญาซ้ือขาย การทํา
สัญญาจ�างทําของ การทําสัญญาหม้ัน เปNนต�น  คําว*าผู�แทนโดยชอบธรรมของผู�เยาว.คือผู�มีอํานาจใน
การให�ความยินยอมในการท่ีผู�เยาว.ทํานิติกรรม ซ่ึงได�แก*บุคคลดังต*อไปนี้ 

1.1) ผู�ใช�อํานาจปกครอง คือ บิดาและมารดา กรณีมีท้ังบิดาและมารดา 
บิดาหรือมารดากรณีท่ีอีกฝfายไม*อาจให�ความยินยอมได� อาจเพราะไม*ทราบว*ามีชีวิตอยู*หรือไม* หรือถูก
ศาลสั่งให�เปNนคนไร�ความสามารถ หรือเด็กท่ีเกิดจากหญิงท่ีไม*ได�มีการสมรสกับชาย เด็กนั้นย*อมเปNน
บุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของหญิงเพียงผู�เดียว ผู�เยาว.ขอความยินยอมจากหญิงเพียงผู�เดียวเพราะถือว*า
อํานาจปกครองตกอยู*กับหญิงมารดาผู�เดียว 

1.2) ผู�ปกครอง คือ บุคคลท่ีศาลต้ังให� ในกรณีท่ีผู�เยาว.ไม*มีบิดามารดา 
หรือมีแต*ไม*อาจขอความยินยอมได� เช*น บิดามารดาเปNนบุคคลวิกลจริตท้ังคู* หรือไปทํางานต*างประเทศ 
และไม*ทราบว*าไปอยู*ประเทศใด ติดต*อไม*ได� เปNนต�น ซ่ึงบุคคลเหล*านี้อาจเปNน ลุง ปaา น�า อา ก็ได� จะเห็นได�
ว*า การทํานิติกรรมของผู�เยาว.นั้นต�องได�รับความยินยอมจากผู�แทนโดยชอบธรรมก*อน มิฉะนั้นแล�ว 
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กฎหมายให�นิติกรรมท่ีทํานั้นนั้นตกเปNนโมฆียะ ยกเว�นในเรื่องของการทําพินัยกรรมท่ีกฎหมาย
กําหนดให�เปNนโมฆะ ตามมาตรา 25 แห*งประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย. ซ่ึงบัญญัติว*า “ผู�เยาว.อาจ
ทําพินัยกรรมได�เม่ืออายุสิบห�าปcบริบูรณ.”  

จากบทบัญญัติดังกล*าว หากผู�เยาว.อายุยังไม*ครบ 15 ปc บริบูรณ. ได�ฝfาฝ~นทํา
พินัยกรรม พินัยกรรมนั้นย*อมตกเปNนโมฆะ ตัวอย*างเช*น เด็กชายเขียดอายุ 14 ปc ทําพินัยกรรมยกเงิน
จํานวน 10,000 บาท ให�แก*นางสะอ้ืนแม*บ�านประจําตึก 5 มหาวิทยาลัยแห*งหนึ่ง กรณีนี้พินัยกรรมท่ี
ทําข้ึนตกเปNนโมฆะเพราะตัวผู�ทําพินัยกรรมมีอายุเพียง 14 ปcเท*านั้น ไม*เปNนไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมาย
กําหนดไว� ในส*วนคําว*าโมฆียะกรรม หมายความว*า นิติกรรมนั้นสมบูรณ.อยู*จนกว*าจะถูกบอกล�าง หรือ
มีการให�สัตยาบัน ยกตัวอย*างเช*น นายเอ้ียง ขายรถยนต.ให� ด.ช. อ*าง อายุ 18 ปcบริบูรณ. ซ่ึงเปNน
ผู�เยาว.  สัญญาซ้ือขายท่ีทําระหว*างกันนั้นมีผลสมบูรณ.ใช�บังคับกันได�ตามกฎหมาย  แต*หากพ*อแม*ของ 
ด.ช. อ*าง ทราบเรื่องและไม*เห็นด�วย พ*อแม*ของ ด.ช. อ*าง มีสิทธิ์ยกเลิกการซ้ือขายรถยนต.ดังกล*าวได� 
ซ่ึงเรียกว*าการบอกล�างนิติกรรมท่ีเปNนโมฆียะกรรม คู*สัญญาต�องกลับคืนสู*ฐานะเดิมก*อนเริ่มเข�าทํา
สัญญา หรือบิดามารดาของ ด.ช. อ*าง อาจให�การรับรองนิติกรรมนั้นก็ได� ซ่ึงเรียกว*า การให�สัตยาบัน
แก*นิติกรรมนั่นเอง  

2) นิติกรรมท่ีผู�เยาว.สามารถทําได�ด�วยตนเอง 
2.1) นิติกรรมท่ีผู�เยาว.สามารถทําได�เองเฉพาะตัว หมายความว*า ผู�เยาว.

สามารถทํานิติกรรมได�เองโดยไม*ต�องได�รับความยินยอมจากผู�แทนโดยชอบธรรมได�แก*การทํา
พินัยกรรม โดยกฎหมายกําหนดให�ผู�เยาว.สามารถทําพินัยกรรมเองได�เม่ืออายุครบ 15 ปcบริบูรณ.  
การจดทะเบียนรับรองบุตร เปNนต�น 

2.2) นิติกรรมท่ีสมควรแก*ฐานานุรูปและจําเปNนต*อการเลี้ยงชีพพอสมควร 
เช*น การซ้ือสมุด ปากกา ดินสอ อาหาร เสื้อผ�า เครื่องใช�ท่ีจําเปNน โดยพิจารณาจากฐานะของผู�เยาว.ด�วย 

2.3) นิติกรรมท่ีทําให�ผู�เยาว.ได�สิทธิหรือหลุดพ�นจากหน�าท่ีอันใดอันหนึ่ง 
ได�แก* การได�รับการปลดหนี้ การรับการให�โดยเสน*หา แต*ต�องไม*ไม*เง่ือนไขให�ผู�เยาว.ต�องทําอะไรตอบแทน  

3) นิติกรรมท่ีผู�เยาว.ต�องได�รับความยินยอมจากผู�แทนโดยชอบธรรมและต�อง
ได�รับอนุญาตจากศาลก*อน 

ตามประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย. มาตรา 1574 ผู�แทนโดยชอบ
ธรรมของผู�เยาว.นั้นนอกจากจะมีอํานาจให�ความยินยอมแก*ผู�เยาว.ในการทํานิติกรรมแล�วผู�แทนโดยชอบธรรม
ยังมีอํานาจทํานิติกรรมแทนผู�เยาว.ได�อีกด�วยดังนั้นผู�แทนโดยชอบธรรมจึงมีอํานาจอยู* 2 ประการคือ
อํานาจในการให�ความยินยอมแก*ผู�เยาว.ในการทํานิติกรรมและอํานาจในฐานะเปNนตัวแทนของผู�เยาว.ใน
การทํานิติกรรมซ่ึงประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย. มาตรา 1574 ได�บัญญัติอํานาจของผู�แทนโดย
ชอบธรรมในฐานะท่ีเปNนตัวแทนของผู�เยาว.ในการทํานิติกรรมว*านิติกรรมใดอันเก่ียวกับทรัพย.สินของ
ผู�เยาว.ดังต*อไปนี้ผู�ใช�อํานาจปกครองจะกระทํามิได�เว�นแต*ศาลจะอนุญาต 
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(1) ขายแลกเปลี่ยนขายฝากให�เช*าซ้ือจํานองปลดจํานองหรือโอนสิทธิ
จํานองซ่ึงสังหาริมทรัพย.หรือสังหาริมทรัพย.ท่ีอาจจํานองได� 

(2) กระทําให�สุดสิ้นลงท้ังหมดหรือบางส*วนซ่ึงทรัพยสิทธิของผู�เยาว.อันเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย. 

(3) ก*อต้ังภารจํายอมสิทธิอาศัยสิทธิเหนือพ้ืนดินสิทธิเก็บกินภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย.หรือทรัพยสิทธิอ่ืนใดในอสังหาริมทรัพย. 

(4) จําหน*ายไปท้ังหมดหรือบางส*วนซ่ึงสิทธิเรียกร�องท่ีจะให�ได�มาซ่ึงทรัพย.สิทธิ
ในอสังหาริมทรัพย.หรือสังหาริมทรัพย.ท่ีอาจจํานองได�หรือสิทธิเรียกร�องท่ีจะให�ทรัพย.สินเช*นว*านั้นของ
ผู�เยาว.ปลอดจากทรัพยสิทธิท่ีมีอยู*เหนือทรัพย.สินนั้น 

(5) ให�เช*าอสังหาริมทรัพย.เกินกว*า 3 ปc 
(6) ก*อข�อผูกพันใดๆท่ีมุ*งให�เกิดผลตาม (1) (2) หรือ (3) 
(7) ให�กู�ยืมเงิน 
(8) ให�โดยเสน*หาเว�นแต*จะเอาเงินได�ของผู�เยาว.ให�แทนผู�เยาว.เพ่ือการกุศล

สาธารณะเพ่ือการสังคมหรือตามหน�าท่ีธรรมจรรยาท้ังนี้พอสมควรแก*ฐานานุรูปของผู�เยาว. 
(9) รับการให�โดยเสน*หาท่ีมีเง่ือนไขหรือค*าภารติดพันหรือไม*รับการให�โดย

เสน*หา 
(10) ประกันโดยประการใดๆอันอาจมีผลให�ผู�เยาว.ต�องถูกบังคับชําระหนี้หรือ

ทํานิติกรรมอ่ืนท่ีมีผลให�ผู�เยาว.ต�องรับเปNนผู�รับชําระหนี้ของบุคคลอ่ืนหรือแทนบุคคลอ่ืน 
(11) นําทรัพย.สินไปแสวงหาผลประโยชน.นอกจากในกรณีท่ีบัญญัติไว�ใน

มาตรา 1598/4 (1) (2) หรือ (3) ซ่ึงได�แก* (1) ซ้ือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรท่ีรัฐบาลไทย 
คํ้าประกัน (2) รับขายฝากหรือรับจํานองอสังหาริมทรัพย.ในลําดับแรกแต*จํานวนเงินท่ีรับขายฝากหรือ
รับจํานองต�องไม*เกินก่ึงราคาตลาดของอสังหาริมทรัพย.นั้นและ 3 ฝากประจําในธนาคารท่ีได�ต้ังข้ึน 
โดยกฎหมายหรือท่ีได�รับอนุญาตให�ประกอบกิจการในราชอาณาจักร 

(12) ประนีประนอมยอมความ 
(13) มอบข�อพิพาทให�อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย 
ดังนั้น นิติกรรมใดท่ีเก่ียวกับทรัพย.สินของผู�เยาว.ดังท่ีระบุไว�ในประมวล

กฎหมายแพ*งและพาณิชย. มาตรา 1574 (1) ถึง (13) จะต�องได�รับอนุญาตจากศาลก*อนเท*านั้น ศาล
จะเปNนผู�ทําหน�าท่ีกลั่นกรองคําขอ เพ่ือรักษาประโยชน.ทางทรัพย.สินของผู�เยาว. โดยเปNนผู�มีอํานาจ
พิจารณาในการให�อนุญาตแก*ผู�แทนโดยชอบธรรม นิติกรรมใดๆ ท่ีผู�แทนโดยชอบธรรมทําลงไปโดย
ปราศจากคําอนุญาตของศาล นิติกรรมดังกล*าวไม*มีผลผูกพันผู�เยาว.และผู�แทนโดยชอบธรรมต�องรับผิด
เปNนการส*วนตัวต*อบุคคลภายนอกเอง ส*วนลักษณะของการให�ความยินยอมของผู�แทนโดยชอบธรรม 
ต�องเปNนการให�ความยินยอมก*อนหรือขณะท่ีผู�เยาว.เข�าทํานิติกรรม การให�ความยินยอมภายหลังไม*ถือ
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เปNนการให�ความยินยอม และการให�ความยินยอมไม*จําเปNนต�องให�เปNนลายลักษณ.อักษรก็ได�  
ผู�แทนโดยชอบธรรมอาจให�ความยินยอมด�วยวาจา หรือโดยปริยายก็ได� ในกรณีท่ีผู�แทนโดยชอบธรรม
ไม*ให�ยอมยินยอมโดยปราศจากเหตุอันสมควร ผู�เยาว.สามารถร�องขอต*อศาล เพ่ือให�ศาลอนุญาตก็ได� 

1.5.2 คนไร�ความสามารถ (incompetent person) คือ บุคคลวิกลจริตซ่ึงถูกศาลสั่ง
ให� เปNนไร�ความสามารถ เพราะเหตุเปNนผู� มีความบกพร*องทางจิต เปNนโรคจิต จิตฟ9�นเฟ~อน  
ขาดความรู�สึกผิดชอบ ถึงขนาดไม*มีทางดูแลตัวเอง หรือผลประโยชน.ของตนเองได� และรวมไปถึงคนท่ี
มีจิตไม*ปกติไม*มีสติสัมปชัญญะหรือสมองพิการซ่ึงคนท่ัวไปมักจะเรียกว*า “คนบ�า” นั่นเอง แสดงได� 
ดังรูปท่ี 2.7 นอกจากนั้นแล�วยังมีคําพิพากษาฎีกาท่ี 490/2509 (ประชุมใหญ*) และพิพากษาฎีกาท่ี 
74/2527 แล�วได�ความว*า คนวิกลจริต หมายถึงบุคคลท่ีมีอาการผิดปกติ เช*น ขาดความรําลึกขาด
ความรู�สึกขาดความรับผิดชอบถึงขนาดไม*สามารถประกอบกิจการงานได� และหมายถึง คนชราท่ีมี
อาการไม*รู�ตัวพูดจาไม*รู�เรื่องเดินทางไปไหนมาไหนไม*ได�อาการดังกล*าว ต�องเปNนอย*างมาก ป9จจุบันผู�ท่ี
มีอาการสมองพิการหรือปfวยเปNนโรคอัลไซเมอร. ก็อาจมีการร�องขอให�เปNนคนไร�ความสามารถได� 

อย*างไรก็ตาม การจะเปNนคนไร�ความสามารถหรือไม*นั้น ข้ึนอยู*กับคําสั่งของ
ศาล ถ�าคู*สมรส ผู�บุพการี ผู�สืบสันดาน หรือผู�ปกครอง หรือผู�พิทักษ. หรือพนักงานอัยการ ร�องขอต*อ
ศาลให�สั่งให�บุคคลวิกลจริตผู�นั้น เปNนคนไร�ความสามารถ โดยคําสั่งของศาลต�องมีการประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) ผลของการท่ีศาลสั่งให�เปNนคนไร�ความสามารถ 

1.1) บุคคลท่ีศาลสั่งให�เปNนคนไร�ความสามารถต�องอยู*ในความดูแลของ 
ผู�อนุบาล ซ่ึงผู�อนุบาลในทางปฏิบัติก็คือบิดามารดา สามีหรือภริยา ผู�สืบสันดาน 

1.2) คนไร�ความสามารถกระทําการใดๆ การนั้นกฎหมายให�ตกเปNนโมฆียะ 
การ ทํานิ ติ กรรมของคนไร� ความสามารถต� องกระ ทําผ* านทางผู� อนุ บาลหรื อ เ รี ยกได� ว* า  
ผู�อนุบาลเปNนผู�ทํานิติกรรมแทนคนไร�ความสามารถ มิฉะนั้นนิติกรรมท่ีทําตกเปNนโมฆียะ ยกเว�นเรื่อง
การทําพินัยกรรมของคนท่ีศาลสั่งให�เปNนคนไร�ความสามารถแล�ว กฎหมายให�พินัยกรรมฉบับนั้น  

รูปท่ี 2.7 ลักษณะคนไร�ความสามารถ 
ท่ีมา: http://board.postjung.com/857570.html, 
2555. 
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ตกเปNนโมฆะ (ประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย.  มาตรา 1704) อย*างไรก็ตามการเปNน 
คนไร�ความสามารถ ย*อมสิ้นสุดลงเม่ือศาลได�สั่งให�เพิกถอนคําสั่งให�เปNนคนไร�ความสามารถ 

2) คนวิกลจริตท่ีศาลยังไม*ได�สั่งให�เปNนคนไร�ความสามารถ ในทางกฎหมาย 
ถือว*าบุคคลนั้นทํานิติกรรมได�เหมือนกับบุคคลธรรมดา แต*มีข�อยกเว�น เพ่ือเปNนการคุ�มครองบุคคล
เหล*านี้ไม*ให�ต�องถูกเอาเปรียบ โดยปรากฏอยู*ในประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย. มาตรา 30  
ซ่ึงบัญญัติว*า “การใดๆ อันบุคคลวิกลจริตซ่ึงศาลยังไม*ได�สั่งให�เปNนคนไร�ความสามารถได�กระทําลง 
การนั้นจะเปNนโมฆียะต*อเม่ือได�กระทําในขณะท่ีบุคคลนั้น จริตวิกลอยู* และคู*กรณีอีกฝfายหนึ่งได�รู�แล�ว
ด�วยว*าผู�กระทําเปNนคนวิกลจริต” 

1.5.3 คนเสมือนไร�ความสามารถ (quasi-incompetent person) คือ คนท่ีเหตุ

บกพร*องบางอย*าง อาทิ กายพิการ จิตฟ9�นเฟ~อน ประพฤติสุรุ*ยสุร*าย เสเพลเปNนอาจิณไม*อาจจัดการ

งานของตนเองได� หรือจัดการงานไปทางเสียหายแก*ทรัพย.สินของตนเองหรือครอบครัว แต*ไม*ถึงขนาด

เปNนบุคคลวิกลจริต ท้ังนี้เปNนไปตามมาตรา 32 ซ่ึงบัญญัติว*า “บุคคลใดมีกายพิการหรือมีจิตฟ9�นเฟ~อน

ไม*สมประกอบหรือประพฤติสุรุ*ยสุร*ายเสเพลเปNนอาจิณ หรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอ่ืนใดทํานอง

เดียวกันนั้น จนไม*สามารถจะจัดทําการงานโดยตนเองได� หรือจัดกิจการไปในทางท่ีอาจจะเสื่อมเสียแก*

ทรัพย.สินของตนเองหรือครอบครัว เม่ือบุคคลตามท่ีระบุไว�ในมาตรา 28 ร�องขอต*อศาล ศาลจะสั่งให�

บุคคลนั้นเปNนคนเสมือนไร�ความสามารถก็ได� บุคคลซ่ึงศาลได�สั่งให�เปNนคนเสมือนไร�ความสามารถตามวรรคหนึ่ง 

ต�องจัดให�อยู*ในความพิทักษ. การแต*งต้ังผู�พิทักษ. ให�เปNนไปตามบทบัญญัติบรรพ 5 แห*งประมวลกฎหมายนี้ 

ให�นําบทบัญญัติว*าด�วยการสิ้นสุดของความเปNนผู�ปกครองในบรรพ 5 แห*งประมวลกฎหมายนี้ มาใช�

บังคับแก*การสิ้นสุดของการเปNนผู�พิทักษ.โดยอนุโลมคําสั่งของศาลตามมาตรานี้ให�ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายสามารถสรุปหลักเกณฑ.ในการเปNนคนเสมือนไร�

ความสามารถได� 5 ประการดังนี้ (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2555)  

1) กายพิการ หมายถึง อาการไม*สมประกอบ หรือพิการทางร*างกาย เช*น ตาบอด  

หูหนวก ขาแขนขาด อัมพาต หรือเปNนง*อยจนเดินไม*ได� ซ่ึงอาการเหล*านี้ไม*ว*าจะเปNนมาโดยกําเนิด 

หรือโดยอุบัติเหตุหรือจากการเจ็บปfวย ก็ตามที 

2) มีจิตฟ9�นเฟ~อนไม*สมประกอบ หมายถึง อาการทางจิตท่ีไม*ปกติ แต*ไม*ถึงข้ัน

วิกลจริต เพราะยังสามารถมีความรู�สึกผิดชอบชั่วดีได�มากกว*าอาการฟ9�นเฟ~อนของคนวิกลจริต 

3) มีความประพฤติสุรุ*ยสุร*าย เสเพลเปNนอาจิณ หมายถึง การใช�จ*ายทรัพย.สิน 
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เงินทองโดยไม*ยั้งคิด ไร�ประโยชน. หรือเปNนไปในทางท่ีไม*ควร จนบางครั้งอาจถึงข้ันเกินตัวจนกลายเปNน

หนี้เปNนสิน และการใช�จ*ายแบบนี้ต�องเปNนเรื่องท่ีทําเปNนประจํา เช*น ไปอาบอบนวดทุกวัน หรือไปเล*น

การพนัน 2-3 ครั้งต*ออาทิตย. เปNนต�น 

4) เปNนคนติดสุรายาเมา หมายถึง การเปNนบุคคลท่ีด่ืมสุราหรือเสพยาเสพย.ติด 

จนไม*สามารถจะหยุดหรือเลิกได� 

5) มีเหตุอ่ืนใดทํานองเดียวกัน สําหรับเหตุบกพร*องในข�อสุดท�ายนี้ ไม*ได�ระบุ

ชัดเจนว*าเปNนอะไร เพราะเปNนการบัญญัติกฎหมายไว�ล*วงหน�า ให�หมายถึงทุกเหตุบกพร*องไว�ก*อน 

เนื่องด�วยผู�บัญญัติไม*อาจทราบได�ว*าในอนาคตหลังจากได�บัญญัติ 

เ ม่ือครบเ ง่ือนไขดังท่ีกล*าวมาข�างต�นแล�วบิดามารดา สามีหรือภริยา 

ผู�สืบสันดาน หรือพนักงานอัยการสามารถร�องขอต*อศาลให�บุคคลนั้นนเปNนคนเมือนไร�ความสามารถได� 

หากศาลมีคําสั่งให�บุคคลนั้นเปNนคนเสมือนไร�ความสามารถ ให�ตกอยู*ในความดูแลของผู�พิทักษ. ซ่ึงในทางปฏิบัติ 

คือ บิดามารดา สามีหรือภริยา ผู�สืบสันดาน นั่นเอง ในส*วนการทํานิติกรรมของคนเสมือนไร�

ความสามารถ คนเสมือนไร�ความสามารถยังนิติกรรมได�ด�วยตนเองได� ยกเว�น นิติกรรมตามประมวล

กฎหมายแพ*งและพาณิชย. มาตรา 34 ท่ีต�องได�รับความยินยอมจากผู�พิทักษ.ก*อนจึงจะทําการอย*างใด

อย*างหนึ่งได� มิฉะนั้น ผลตกเปNนโมฆียะ ซ่ึงนิติกรรม ตามมาตรา 34 ซ่ึงกฎหมายบัญญัติว*า “คนเสมือนไร�

ความสามารถนั้น ต�องได�รับความยินยอมของผู�พิทักษ.ก*อนแล�วจึงจะทําการอย*างหนึ่งอย*างใด

ดังต*อไปนี้ได�  

(1) นําทรัพย.สินไปลงทุน  

(2) รับคืนทรัพย.สินท่ีไปลงทุน ต�นเงินหรือเงินลงทุนอย*างอ่ืน  

(3) กู�ยืม หรือให�กู�ยืมเงิน ยืมหรือให�ยืมสังหาริมทรัพย.อันมีค*า  

(4) รับประกันโดยประการใดๆ  อันมีผลให�ตนต�องถูกบังคับชําระหนี้ 

(5) เช*าหรือให� เช*าสังหาริมทรัพย. เกินกว*าหกเดือน หรืออสังหาริมทรัพย. 

เกินกว*าสามปc  

(6) ให�โดยเสน*หา เว�นแต*การให�ท่ีพอควรแก*ฐานานุรูป เพ่ือการกุศล การสังคม  

หรือตามหน�าท่ีธรรมจรรยา  

(7) รับการให�โดยเสน*หาท่ีมีเง่ือนไข หรือค*าภาระติดพัน  

(8) ทําการอย*างหนึ่งอย*างใดเพ่ือจะได�มาหรือปล*อยไป ซ่ึงสิทธิในอสังหาริมทรัพย. 

หรือในสังหาริมทรัพย.อันมีค*า  
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(9) ก*อสร�าง หรือดัดแปลงโรงเรือน อย*างใหญ* 

(10) เสนอคดีหรือดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ เว�นแต*การร�องขอถอน

ผู�พิทักษ.  

(11) ประนีประนอมยอมความ หรือมอบข�อพิพาทให�อนุญาโตตุลาการ” 

ถ�าเปNนกรณีอ่ืนนอกจากท่ีกล*าวมา หากคนเสมือนไร�ความสามารถจัดการไป

ในทางเสื่อมเสียแก*ทรัพย.สินของตนเองและครอบครัว ผู�พิทักษ.สามารถร�องขอต*อศาลให�ผู�พิทักษ.เปNน

ผู�กระทําการแทนได�” ในส*วนการสิ้นสุดการเปNนคนไร�ความสามารถ สามารถสิ้นสุดได� 2 ประการดังนี้ 

ประการท่ีหนึ่ง เม่ือศาลมีคําสั่งถอนคําสั่งให�เปNนคนเสมือนไร�ความสามารถ 

ประการท่ีสอง ศาลมีคําสั่งให�เปNนคนไร�ความสามารถ 

สรุปได�ว*า ในทางกฎหมายผู�หย*อนความสามารถมีอยู* 3 ประเภท ได�แก* ผู�เยาว. 

คนไร�ความสามารถ คนเสมือนไร�ความสามารถ ในส*วนของผู�เยาว. และคนเสมือนไร�ความสามารถนั้นยังสามารถ

ทํานิติกรรมบางเรื่องตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดได� แต*ถ�าบุคคลใดตกเปNนคนไร�ความสามารถแล�ว 

ตามคําสั่งศาลแล�วต�องให�อยู*ในความดูแลของผู�อนุบาลและไม*สามารถทํานิติกรรมใดๆ ได� 

 

ความหมายของนิติบุคคล  
 

นิติบุคคล (Juristic Persons) คือ กลุ*มบุคคลหรือองค.กรซ่ึงกฎหมายบัญญัติให�เปNนบุคคลอีก
ประเภทหนึ่งท่ีไม*ใช*บุคคลธรรมดา และให�มีสิทธิและหน�าท่ีตามกฎหมาย เรียกว*า นิติบุคคล 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) นอกจากนั้นตามประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย. มาตรา 65 ยังได�
กล*าวถึงนิติบุคคล ดังนี้ “นิติบุคคลจะมีข้ึนได�ก็แต*โดยอาศัยอํานาจแห*งประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอ่ืน” 
ดังนั้นจึงสรุปได�ว*า นิติบุคคล หมายถึง กลุ*มบุคคลท่ีถูกสมมติข้ึนตามกฎหมาย เพ่ือรวมตัวกันทํา
กิจการอย*างใดอย*างหนึ่งตามท่ีตั้งใจไว�เพ่ือรวมทุน รวมความคิด โดยให�มีสภาพคล�ายบุคคลเพราะต�อง
มีการก*อต้ัง การดําเนินงานและเลิกไปในท่ีสุดเช*นเดียวกับบุคคล ดังนั้นหากกลุ*มบุคคลใดหรือ 
กองทรัพย.สินใดไม*มีกฎหมายแพ*งและพาณิชย.หรือกฎหมายอ่ืนได�กล*าวรับรองไว�แล�ว กลุ*มบุคคลหรือ
กองทรัพย.สินเหล*านั้นย*อมไม*สามารถท่ีจะมีสภาพบุคคลเปNนนิติบุคคล และเม่ือกลุ*มบุคคลหรือกอง
ทรัพย.สินใดมีกฎหมายแพ*งและพาณิชย.หรือ กฎหมายอ่ืนๆ รองรับให�สามารถเปNนนิติบุคคลได�แล�ว 
กลุ*มบุคคลหรือกองทรัพย.สินนั้นย*อมมีสภาพเปNนนิติบุคคลได�ทันที และเม่ือมีสภาพเปNนนิติบุคคลแล�ว
ย*อมท่ีจะมีสิทธิและหน�าท่ีต*างๆ เช*นเดียวกับบุคคลธรรมดาแต*ต�องใช�สิทธิและหน�าท่ีภายใต�ขอบ
วัตถุประสงค.ท่ีกําหนดข้ึนในแต*ละนิติบุคคลนั้น ซ่ึงในการศึกษานิติบุคคลนั้น ขอกล*าวเปNนแต*ละหัวข�อ
ตามลําดับดังนี้ 



 

1. การเริ่มสภาพบุค
นิติบุคคลเปNนบุค

หรือกล*าวได�ว*า การท่ีจะเปNน
จากกฎหมายหลายฉบับแตก
ซ่ึงบัญญัติว*านิติบุคคลจะม
บทบัญญัติดังกล*าวสามารถส
เปNนการรับรองโดยประมว
จดทะเบียนแล�ว ท*านให�จัด
จะเปNนนิติบุคคลตามประมว
จดทะเบียนจัดต้ัง แสดงดังรูป

ดังนั้นการเกิด
คลอดของหญิงผู�เปNนมารดา

1.1 นิติบุคคลต
บริษัทจํากัด สมาคม มูลนิธิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : http://www.gtt

าพบุคคลของนิติบุคคล  
Nนบุคคลท่ีถูกสมมุติข้ึนตามกฎหมายให�มีสิทธิหน�าท่ีเช*นเด

ะเปNนนิติบุคคลได�ต�องมีกฎหมายรับรองให� ซ่ึงการเปNนนิต
ับแตกต*างกันไป ท้ังนี้เห็นได�จากประมวลกฎหมายแพ*งแล
จะมีข้ึนได�ต*อด�วยอาศัยอํานาจแห*งประมวลกฎหมาย
ารถสรุปได�ว*า นิติบุคคลจะเกิดข้ึนได�ต�องมีกฎหมายรับรอ

ระมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย. อาทิ ห�างหุ�นส*วน 
ห�จัดว*าเปNนนิติบุคคล บทบัญญัติของกฎหมายดังกล*าวแ
ระมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย.ประเภท ห�างหุ�นส*วน ห
งดังรูปท่ี 2.8   
เกิดของนิติบุคคลจึงแตกต*างจากบุคคลธรรมดาท่ีการเก
ารดา ประการต*อไปจะขอยกตัวอย*างนิติบุคคลตามกฎหมาย
คคลตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย! ได�แก* ห�างหุ�น
ูลนิธิ เปNนต�น 

รูปท่ี 2.8 การจดทะเบียนของนิติบุคคล 
.gttmtranslation.com/images/pulldown_1293984880/TT1.jpg, 2
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ช*นเดียวกับบุคคลธรรมดา 
Nนนิติบุคคลนั้นอาจเกิดข้ึน
พ*งและพาณิชย.มาตรา 65 
มายนี้หรือกฎหมายอ่ืน 

รับรองการเกิดให� ซ่ึงอาจ
 หรือบริษัทหากมีการ 

*าวแสดงให�เห็นว*า การท่ี 
น หรือ บริษัท ต�องมีการ 

ารเกิดนั้นต�องอาศัยการ
หมาย ดังนี้ 
�างหุ�นส*วนท่ีจดทะเบียแล�ว 

g, 2555 
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                   1.1.1 ห�างหุ�นส*วนท่ีจดทะเบียนแล�วมี 2 ประเภท คือห�างหุ�นส*วนสามัญกล*าว คือ  
ห�างหุ�นส*วนประเภทซ่ึงผู�เปNนหุ�นส*วนหมดทุกคนต�องรับผิดร*วมกันเพ่ือหนี้ท้ังปวงของหุ�นส*วนโดยไม*มี
จํากันตามมาตรา 1025 และห�างหุ�นส*วนจํากัด คือห�างหุ�นส*วนซ่ึงมีหุ�นส*วน 2 จําพวก คือ 

1) ผู�เปNนหุ�นส*วนคนเดียวหรือหลายคน ซ่ึงจํากัดความรับผิดเพียงไม*เกิดจํานวน 
เงินท่ีตน ได�รับและลงหุ�นส*วนจําพวกหนึ่งและ 
               2) ผู�เปNนหุ�นส*วนคนเดียวหรือหลายคน ซ่ึงต�องรับผิดร*วมกันในบรรดาหนี้ของ
ห�างหุ�นส*วน ไม*มีจํากัดอีกจําพวกหนึ่ง ตามมาตรา 1077 ห�างหุ�นส*วนจํากัด กฎหมายบังคับว*าต�อง 
จดทะเบียน ตามมาตรา 1078 ฉะนั้น ห�างหุ�นส*วนจํากัดจึงเปNนนิติบุคคลเสมอ ห�างหุ�นส*วนสามัญ 
จะจดทะเบียนหรือไม*ก็ได� ถ�าจดทะเบียนก็มีฐานะเปNนนิติบุคคล 
       1.1.2 บริษัทจํากัด คือ การท่ีคณะบุคคลตกลงเข�ากันเพ่ือจะกระทํากิจการร*วมกันดัวย 
ประสงค.จะแบ*งป9นกําไรอันจะพึงได�แก*กิจการท่ีทํานั้นเช*นเดียวกับห�างหุ�นส*วนต*างกันตรงท่ีว*าการ 
จัดต้ังบริษัทจํากัดต�องมีบุคคลต้ังแต*เจ็ดคนข้ึนไป เปNนผู�เริ่มก*อการโดยเช�าชื่อกันทําหนังสือบริคณห.
สนธิ และต�องแบ*งทุนเปNนหุ�นมีมูลค*าเท*าๆ กันผู�ถือหุ�นต*างรับผิดจํากัดเพียงไม*เกินจํานวนเงินท่ีตนยังส*ง
ใช�ไม*ครบมูลค*าของหุ�นท่ีตนถือเท*านั้น ตามมาตรา 1095 ซ่ึงบริษัทจํากัด กฎหมายบังคับให�ต�อง 
จดทะเบียน ฉะนั้น บริษัทจํากัดจึงมีฐานะเปNนนิติบุคคลเสมอ ป9จจุบันมีบริษัท 2 ประเภท คือ 
บริษัทเอกชนและมหาชน จํากัด 
       1.1.3 สมาคม คือ การท่ีบุคคลหลายคนตกลงเข�ากันเพ่ือทําการอันใดอันหนึ่งร*วมกัน
อันมิใช*เปNนการหาผลกําไร แบ*งป9นกัน ตามมาตรา 78 สมาคมจะต�องจดทะเบียน จึงเปNนนิติบุคคลอีก
ประเภทหนึ่ง ตามมาตรา 83 
                  1.1.4 มูลนิธิ ได�แก* ทรัพย.สินอันจัดสรรไว�สําหรับวัตถุประสงค.เพ่ือการกุศลสาธารณะ 
การศาสนา ศิลป วิทยาศาสตร. วรรณคดี การศึกษา หรือเพ่ือสาธารณประโยชน.อ่ืนๆ โดยมิได�มุ*งหา
ประโยชน.มาแบ*งป9นกัน ตามมาตรา 111 มูลนิธิมีฐานะเปNนนิติบุคคล เม่ือจดทะเบียนแล�ว ตามมาตรา 122  

1.1 นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ*นดิน พ.ศ.  
2534 ได�กําหนดให�องค.กรต*อไปนี้เปNนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน โดยได�จัดระเบียบการบริหาร
ราชการแผ*นดิน ดังนี้ 

1.2.1 ระเบียบบริหารราชการส*วนกลาง (Central Administration) ได�แก* กระทรวง ทบวง 
กรม เปNนต�น 

1.2.2 ระเบียบบริหารราชการส*วนภูมิภาค (Regional Administration) ได�แก* จังหวัดกับ
อําเภอ แต*ตามพระราชบัญญัติดังกล*าวอําเภอไม*ได�มีฐานะเปNนนิติบุคคลเหมือนดังเช*นจังหวัด 

1.2.3 ระเบียบบริหารราชการส*วนท�องถ่ิน (Local Administration) ได�แก* กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา องค.การบริหารส*วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
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พ.ศ. 2496 เทศบาลตําบล องค.การบริหารส*วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค.การ
บริหารส*วนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 เปNนต�น (รูปท่ี 2.9)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.9 สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี 

 
1.3 นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติอ่ืน  

1.3.1 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของทบวงมหาวิทยาลัย ได�แก* จุฬาลงกรณ.
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
มหาวิทยาลัยขอนแก*น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ประสิทธิ  โฆวิไลกูล, 2543: 34) มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธานี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 4 ให�มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏแต*ละแห*งเปNนนิติบุคคลและเปNนส*วนราชการ ตามกฎหมายว*าด�วยวิธีการงบประมาณในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปNนต�น (รูปท่ี 2.10) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 
        รูปท่ี 2.10 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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1.3.2 รัฐวิสาหกิจ ได�แก* การประปาส*วนภูมิภาค การไฟฟaาส*วนภูมิภาค ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ.การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห. สํานักงานสลากกินแบ*ง
ของรัฐบาล เปNนต�น 

1.3.3 กองทุนต*าง ๆ ได�แก* กองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีได�จดทะเบียนแล�ว 
1.3.4 สภาวิชาชีพ ได�แก* เนติบัณฑิตยสภา ตามพระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา 

พ.ศ. 2507 สภาทนายความ เปNนต�น 
1.3.5 นิ ติบุคคลท่ีมีพระราชบัญญัติจัดต้ัง ข้ึนเฉพาะ ได�แก*  พระราชบัญญัติ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 ท่ีกําหนดให�สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปNนนิติบุคคล   
1.3.6 พระราชบัญญัติสหกรณ. พ.ศ. 2511 กําหนดให�สหกรณ.ท่ีได�จดทะเบียนแล�วให�

มีฐานะเปNนนิติบุคคล  
1.3.7 พระราชบัญญัติคณะสงฆ. พ.ศ. 2505 และแก�ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2535 

กําหนดให�วัดมีฐานะเปNนนิติบุคคล เปNนต�น แสดงดังรูปท่ี 2.11  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี: 2.11 วัด 

 
ในส*วนของวัดนั้นจะมีเจ�าอาวาสเปNนผู�แทนของวัดในกิจการท่ัวไป โดยวัดตาม

พระราชบัญญัติสงฆ. พ.ศ. 2505 มี 2 ประเภท คือ วัดท่ีได�รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ. 
วัดท่ีได�รับพระราชทานวิสุงคามสีมา คือ วัดท่ีได�ทําการจัดต้ังเรียบร�อยแล�วและได�รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาทําการก*อสร�างโบสถ. เพ่ือทําสังฆกรรม ส*วนสํานักสงฆ. คือ วัดท่ีได�ทําการจัดต้ังตาม 
พ.ร.บ. คณะสงฆ. พ.ศ. 2505 โดยวัดท่ีได�รับพระราชทานวิสุงคามสีมาให�มีฐานะเปNนนิติบุคคลมี 
เจ�าอาวาส เปNนผู�แทน ดังปรากฏตามคําพิพากษาฎีกาท่ี 6065/2554 วินิจฉัยโดยสรุปว*า วัดปfามหาไชย  
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เปNนโจทก.ฟaองคดีนี้เพ่ือใช�โฉนดท่ีดินประกอบการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ประกอบกับโจทก.ไม*ได�
นําสืบว*า ขณะฟaองคดีโจทก.ได�รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล�วจึงแสดงให�เห็นว*าโจทก.ยังไม*ได�รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาในขณะท่ียื่นฟaองดังนั้นวัดโจทก.จึงไม*มีฐานะเปNนนิติบุคคลท่ีมีอํานาจฟaองคดี
ได�เนื่องจากตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ. พ.ศ. 2505 มาตรา 31 บัญญัติว*า วัดมีสองอย*าง (1) วัดท่ี
ได�รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และ (2) สํานักสงฆ.โดยให�วัดมีฐานะเปNนนิติบุคคล ซ่ึงตามบทบัญญัติดังกล*าว
แสดงว*า วัดท่ีจะมีฐานะเปNนนิติบุคคลได�ต�องได�รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล�วเม่ือวัดโจทก.  
แม�กระทรวงศึกษาธิการได�ประกาศต้ังวัดแล�วก็ตาม แต*ยังไม*ได�รับพระราชทานวิสุงคามสีมาจึงยังไม*มี
ฐานะเปNนนิติบุคคลท่ีจะมีอํานาจฟaองคดีนี้ได� จึงพิพากษากลับเปNนให�ยกฟaอง ส*วนสํานักสงฆ.นั้น  
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ. พ.ศ. 2505 มาตรา 31 (2) กําหนดให�สํานักสงฆ. เปNนวัดประเภทหนึ่ง 
แต*เปNนวัดท่ียังไม*ได�รับพระราชทานวิสุงคามสีมาจึงยังไม*ได�มีฐานะเปNนนิติบุคคล 

 
2. การส้ินสภาพของนิติบุคคล 

2.1 สิ้นสภาพตามท่ีระบุไว�ในข�อบังคับ หรือตราสารจัดต้ัง เช*น กําหนดไว�ในตราสารจัดต้ัง 
ว*าจะดําเนินการจนกว*าจะครบ 5 ปc เม่ือครบ 5 ปcแล�วนิติบุคคลนั้นย*อมสิ้นสภาพไป 

2.2 โดยสมาชิกตกลงเลิก คือการท่ีสมาชิกยินยอมร*วมกันท่ีจะทําการเลิกนิติบุคคลนั้น 

2.3 โดยผลของกฎหมาย คือมีกฎหมายกําหนดไว�ว*านิติบุคคลย*อมเลิกกันเม่ือเกิดเหตุอย*าง

หนึ่งอย*างใดข้ึน เช*น กฎหมายกําหนดให�ห�างหุ�นส*วนสามัญจดทะเบียนเลิกกันเม่ือผู�เปNนหุ�นส*วนคนใด

คนหนึ่งตายหรือล�มละลาย (ประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย. มาตรา 1055) หรือเม่ือห�างหุ�นส*วนนั้น

ล�มละลาย (ประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย. มาตรา 1069) 

2.4 โดยคําสั่งศาล เช*น ศาลอาจสั่งให�เลิกห�างหุ�นส*วนสามัญได� ถ�าผู�เปNนหุ�นส*วนร�องขอ 

(ประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย. มาตรา 1057) 

3. ความสามารถของนิติบุคคล 
3.1 นิติบุคคลมีความสามารถภายในขอบอํานาจหน�าท่ีหรือวัตถุประสงค.ตามท่ีกฎหมาย

กําหนด เช*น สมาคมท่ีจัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค.เพ่ือส*งเสริมการกีฬา จะไปดําเนินการเก่ียวกับเรื่อง
การเมืองไม*ได� เปNนต�น 

3.2 สิทธิหน�าท่ีของนิติบุคคล นิติบุคคลย*อมมีสิทธิและหน�าท่ีเช*นเดียวกับบุคคลธรรมดา 
เช*น การเปNนโจทก. เปNนจําเลยในศาล เว�นแต*สิทธิและหน�าท่ีซ่ึงโดยสภาพจะพึงมีพึงเปNนได�เฉพาะแก*
บุคคลธรรมดาเท*านั้น เช*น การสมรส การรับราชการทหาร  สิทธิทางการเมือง เปNนต�น 

3.3 ความรับผิดของนิติบุคคล นิติบุคคลมีความรับผิดท้ังทางแพ*งและทางอาญาเหมือนกับ

บุคคลธรรมดา เช*น นิติบุคคลเปNนเจ�าหนี้เปNนลูกหนี้ได� ทําละเมิดได� ส*วนความรับผิดทางอาญา 

นิติบุคคลถูกจํากัดโดยสภาพของนิติบุคคลเอง เช*น โทษประหารชีวิต จําคุก กักขัง  
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   ดังท่ีกล*าวมาจะเห็นว*าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลมีความแตกต*างกันหลายประการ 
แสดงดังตารางท่ี 2.1 
ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบความแตกต*างระหว*างบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

 

เรื่อง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

สภาพ
บุคคล 

เริ่มเม่ือคลอด+การอยู*รอดเปNนทารก ก*อต้ังข้ึนโดยอาศัยอํานาจของกฎหมาย 

สิทธิหน�าท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.สิทธิในการรับมรดก 
2.สิทธิในการฟaองคดี  
3.สิทธิในการมีชื่อ สกุล สัญชาติ  
4.สิทธิในการทําพินัยกรรม 
5.หน�าท่ีในการรับใช�ชาติ  
6.สิทธิในการทําการหม้ัน การสมรส 
7.สิทธิการรับบุตรบุญธรรม 
8.สิทธิและหน�าท่ีในครอบครัว เช*น 
การอุปการะเลี้ยงดู การให�การศึกษา
แก*บุตร 
9.สิทธิในการทําพินัยกรรม 
10.การนับถือศาสนา 
11.การได�รับการศึกษา 
12.การเข�ารับราชการทหาร 
13.การเข�ารับราชการ 
14.การใช�สิทธิทางการเมือง 
15.การรับโทษในทางอาญา  

มีสิทธิเช*นเดียวกับบุคคลธรรมดา  
 ยกเวGน 
1.สิทธิในการทําการหม้ัน การสมรส 
2.สิทธิการรับบุตรบุญธรรม 
3.สิทธิและหน�าท่ีในครอบครัว เช*น  
การอุปการะเลี้ยงดู การให�การศึกษาแก*บุตร 
4.สิทธิในการทําพินัยกรรม 
5.การนับถือศาสนา 
6.การได�รับการศึกษา 
7.การเข�ารับราชการทหาร 
8.การเข�ารับราชการ 
9.การใช�สิทธิทางการเมือง 
10.การรับโทษในทางอาญา 
เฉพาะ โทษปรับ และริบทรัพย.สิน เท*านั้น 

ข�อจํากัด
สิทธิทาง
กฎหมาย 

เปNนผู�เยาว. 
เปNนคนไร�ความสามารถ 
เปNนคนเสมือนไร�ความสามารถ  

 

นิติบุคคลถูกจํากัดโดยข�อบังคับหรือขอบ
วัตถุประสงค.ของนิติบุคคลนั้น   

การสิ้น
สภาพ
บุคคล 

การตายตามธรรมชาติ (Death) 
การตายโดยผลของกฎหมาย หรือ
การสาบสูญ (Disappearance)  

สิ้นสภาพตามท่ีระบุไว�ในข�อบังคับ หรือ
ตราสารจัดต้ัง 

ท่ีมา: ประยุกต.ข�อมูลจาก ประสิทธิ์  โฆวิไลกูล, 2548: 88 - 89 
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ทรัพย!และทรัพย!สิน 
 

1. ความหมายของทรัพย!และทรัพย!สิน 

ทรัพย! หมายถึง วัตถุมีรูปร*าง วัตถุมีรูปร*าง คือ สามารถมองเห็นด�วยตา จับต�องสัมผัสได� 

เช*น ปากกา ดินสอ โต�ะ เก�าอ้ี เปNนต�น (ประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย. มาตรา 137) 

ทรัพย!สิน หมายความรวมถึงวัตถุท่ีมีรูปร*างและไม*มีรูปร*าง ซ่ึงอาจมีราคา และอาจถือ 

เอาได� (ประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย.มาตรา 138 

คําว*า “วัตถุไม�มีรูปร�าง” คือ สิ่งท่ีมองไม*เห็นด�วยตา จับต�องสัมผัสไม*ได� เช*น ลิขสิทธิ์ 

สิทธิบัตร เครื่องหมายการค�า เปNนต�น 

คําว*า “อาจมีราคา” คือ มีคุณค*า มีราคาในตัวเอง ซ่ึงอาจเพ่ือประโยชน.ในการใช�สอย

หรือจิตใจก็ได�เช*น ตุ�กตา ซองจดหมายเก*า แสตมป�เก*าท่ีสะสมไว� เปNนต�น 

คําว*า “อาจถือเอาไดG” คือ การท่ีสามารถเข�าหวงกันไว�เพ่ือตนเอง 

ในการให�ความหมายของคําว*าทรัพย. และทรัพย.สินจะต�องพิจารณาท้ังมาตรา 137 และ

มาตรา 138 เพราะมาตรา 138 ให�ความหมายคําว*าทรัพย.สินว*า อาจมีราคาและถือเอาได� และมาตรา 137 

กําหนดให�ทรัพย.เปNนส*วนหนึ่งของมาตรา 138 ดังนั้น ทรัพย.จึงเปNนวัตถุท่ีมีรูปร*าง ซ่ึงอาจมีราคาและ

อาจถือเอาได� (บัญญัติ  สุชีวะ, 2547 : 3-4) 

 

1. ลักษณะของทรัพย!และทรัพย!สิน 

           ลักษณะของทรัพย.และทรัพย.สินมี 2 ประการ กล*าวคือ (บัญญัติ  สุชีวะ,2547:7) ทรัพย. คือ

วัตถุท่ีมีรูปร*าง ส*วนทรัพย.สินคือท้ังวัตถุท่ีมีรูปร*างและไม*มีรูปร*างในส*วนคําว*าวัตถุท่ีมีรูปร*างหรือไม*มี

รูปร*างนั้นต�องอาจมีราคา และต�องอาจถือเอาได� จะเห็นได�ว*าทรัพย.และทรัพย.สินต�องประกอบไปด�วย

หลักเกณฑ. 2 ประการ หากขาดข�อใดข�อหนึ่งย*อมไม*เปNนทรัพย.หรือเปNนทรัพย.สิน เช*น มนุษย. แม�จะมี

รูปร*าง แต*หากนํามาพิเคราะห.ตามความหมายของคําว*า ทรัพย. และทรัพย.สินแล�ว เห็นได�ว*าขาด

องค.ประกอบในเรื่องของอาจมีราคา เพราะมนุษย.นั้นไม*สามารถท่ีจะประเมินค*าได� และขัดกับหลัก

ของกฎหมายอาญา มาตรา 312 ท่ีมีข�อห�ามเอาคนลงเปNนทาส ห�ามซ้ือ จําหน*าย รับ หรือหน*วงเหนี่ยว 

จึงเห็นได�ว*ามนุษย.ไม*ใช*ทรัพย.และทรัพย.สิน แต*หากมีการแยกชิ้นส*วนของมนุษย.ออกไป ย*อมอาจมี

ราคาและอาจถือเอาได� เช*น เส�นผมท่ีตัดขาย ดวงตาท่ีอุทิศให�แก*โรงพยาบาล ศพท่ีมีการดองไว�เพ่ือ
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ศึกษา หากเปNนพวก ดวงดาว ดวงจันทร. ก�อนเมฆ อากาศ ทะเล ย*อมไม*เข�าลักษณะท่ีจะเปNนทรัพย.

หรือทรัพย.สิน เพราะไม*อาจถือเอาได� เปNนต�น 

             ในส*วนวัตถุท่ีมีรูปร*าง คือสิ่งท่ีสามารถมองเห็นด�วยตาเปล*าจับต�องสัมผัสได� อาทิ บ�าน 

รถยนต. ตุ�กตา เปNนต�น แต*ในคําพิพากษาฎีกา 877/2501 ในเรื่องการลักกระแสไฟฟaา ให�เปNนความผิด

ฐานลักทรัพย.ตามมาตรา 334  ซ่ึงคําพิพากษาดังกล*าวไม*ได�ให�เหตุผลว*าเหตุใดการลักกระแสไฟฟaาจึง

เปNนความผิดฐานลักทรัพย. ท้ังนี้อาจเปNนการตัดสินตามคําพิพากษาฎีกาเดิม ตามกฎหมายลักษณะ

อาญามาตรา 6 (10) ซ่ึงได�อธิบายว*า “ทรัพย.” หมายถึง บรรดาสิ่งของอันบุคคลสามารถมีกรรมสิทธ. 

หรือเปNนเจ�าของได� ดังนั้น กระแสไฟฟaาจึงเปNนทรัพย. หรืออาจพิจารณาได�ว*า กระแสไฟฟaาแม� 

จะเห็นด�วยตาเปล*าไม*ได� แต*ก็ประกอบด�วยพลังงานอณูต*าง ๆ ซ่ึงอาจเปNนวัตถุท่ีมีรูปร*างได�  

(บัญญัติ  สุชีวะ,2547:9-10) ส*วนวัตถุไม*มีรูปร*างนั้น คือ สิ่งท่ีไม*สามารถมองเห็นได�ด�วยตาเปล*า สัมผัส

ไม*ได� เช*น แก็ส พลังงาน และรวมไปถึงทรัพย.และสิทธิท่ีกฎหมายรับรอง เช*น กรรมสิทธิ์ สิทธิ

ครอบครอง ภาระจํายอม จํานํา จํานอง เปNนต�น ส*วนคําว*า อาจมีราคาและอาจถือเอาได�นั้น อาจมี

ราคา คือ มีคุณค*าในตัวของสิ่งนั้นซ่ึงไม*ใช�ราคาซ้ือขายกันตามท�องตลาดท่ัวไป เช*น จดหมายรัก 

แสตมป� เปNนต�น อาจถือเอาได�คือสามารถท่ีจะเข�าครอบครองหรือหวงแหนได� เช*น ปลาท่ีอยู*ในโป�ะ 

เปNนต�น 

 

3. ประเภทของทรัพย! 

ตามประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย.แบ*งทรัพย.ออกเปNน 5 ประเภทดังนี้ 
3.1 อสังหาริมทรัพย! หมายความว*า ท่ีดิน และทรัพย.อันติดอยู*กับท่ีดินลักษณะเปNนการ

ถาวร หรือประกอบเปNนอันเดียวกับท่ีดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเก่ียวกับท่ีดินหรือ
ทรัพย.อันติดอยู*กับท่ีดินหรือประกอบเปNนอันเดียวกับท่ีดินนั้นด�วยในส*วนท่ีดินทรัพย.อันติดอยู*กับท่ีดิน
มีลักษณะเปNนถาวรเช*น บ�าน ตึก สะพาน เจดีย. อนุสาวรีย. หอนาฬิกา ทรัพย.ซ่ึงประกอบเปNนอัน
เดียวกับท่ีดิน เช*น กรวดทรายแร*โลหะต*างๆห�วยหนองคลอง, บึงทะเลสาบ ไม�ยืนต�นท่ีมีอายุกว*า 3 ปc
ข้ึนไป เช*น ต�นพลู ต�นจามจุรี ต�นขนุน เปNนต�น นอกจากนั้นแล�วยังรวมไปถึงทรัพยสิทธิอันเก่ียวกับ
ท่ีดินหรือทรัพย.อันติดอยู*กับท่ีดินหรือประกอบเปNนอันเดียวกับท่ีดินด�วย ทรัพยสิทธิ คือ ทรัพย.สิทธิท่ี
กฎหมายก*อต้ังไว�ในประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย. บรรพ 4 ไม*ว*าจะเปNนกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน  
สิทธิอาศัยในโรงเรียน สิทธิครอบครองในท่ีดิน เปNนต�น ท้ังนี้ สรุปได�ว*าอสังหาริมทรัพย.คือทรัพย.ท่ี
เคลื่อนท่ีไม*ได� แสดงได�ดังรูปท่ี 2.12 
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                  ก. ท่ีดิน                                                 ข.  ทรัพย.ท่ีติดกับท่ีดินถาวร                             

 
รูปท่ี 2.12 อสังหาริมทรัพย. 

 
3.2 สังหาริมทรัพย!  

มาตรา 140 บัญญัติว*า สังหาริมทรัพย. หมายความว*า ทรัพย.สินอ่ืนนอกจาก
อสังหาริมทรัพย. และหมายความรวมถึงสิทธิอันเก่ียวกับทรัพย.สินนั้นด�วย เช*น หนังสือ โต�ะ เก�าอ้ี 
ปากกา ดินสอ รถยนต. ช�าง ม�า โค กระบือ เปNนต�น (รูปท่ี 2.13) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
                                          รูปท่ี 2.13 สังหาริมทรัพย. 
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3.3 ทรัพย!แบ�งไดG  
หมายความว*า ทรัพย.อันอาจแยกออกจากกันเปNนส*วนๆ ได� และแต*ละส*วนได� 

รูปบริบูรณ.ลําพังตัว เช*น ผ�าเปNนพับๆ ข�าวสาร น้ําตาล ท่ีดิน เปNนต�น 
3.4 ทรัพย!ท่ีแบ�งไม�ไดG  

หมายความว*า ทรัพย.อันจะแยกออกจากกันไม*ได�นอกจากเปลี่ยนแปลงภาวะของ
ทรัพย. และหมายความรวมถึงทรัพย.ท่ีมีกฎหมายบัญญัติว*าแบ*งไม*ได�ด�วยสามารถสรุปได� ดังนี้ 

ทรัพย.แบ*งไม*ได�มี 2 ลักษณะ คือ 
3.4 1 ทรัพย.ท่ีแบ*งไม*ได�โดยสภาพ คือ โดยสภาพของตัวทรัพย.นั้นเองถ�าแบ*งแล�ว 

จะทําให�เปลี่ยน แปลงสภาวะของทรัพย.นั้นไป เช*น อาคารสํานักงาน บ�านพักอาศัย สัตว.ต*างๆ รถยนต.
สะพาน อนุสาวรีย. เปNนต�น (รูปท่ี 2.14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
 
3.4 2 ทรัพย.ท่ีแบ*งไม*ได�โดยอํานาจของกฎหมาย หมายความถึงทรัพย.หรือทรัพย.สิน

ท่ีกฎหมายบัญญัติว*าแบ*งไม*ได� เช*น หุ�นในบริษัทมหาชนหรือเอกชน ทรัพย.ท่ีเปNนส*วนควบ เปNนต�น 
3.5 ทรัพย!นอกพาณิชย!  

ประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย. มาตรา 143 บัญญัติว*า ทรัพย.นอกพาณิชย. 
หมายความว*า ทรัพย.ท่ีไม*อาจถือเอาได�และทรัพย.ท่ีโอนแก*กันมิได�โดยชอบด�วยกฎหมาย สามารถสรุป
ได�ดังนี้ 

3.5.1 ทรัพย.ท่ีไม*อาจถือเอาได� เช*น ดวงดาว, ดวงจันทร., เมฆบนฟaา, สายลม 
3.5.2 ทรัพย.ท่ีโอนแก*กันมิได�โดยชอบด�วยกฎหมาย ซ่ึงเปNนกรณีท่ีกฎหมายระบุไว�

ชัดเจนว*าห�ามโอน หรือทรัพย.สินท่ีจะนํามาจําหน*ายจ*ายโอน เช*น ทรัพย.สินท่ัวๆ ไปมิได� เว�นแต*จะโอน
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โดยอาศัยอํานาจแห*งกฎหมายโดยเฉพาะ เช*น สาธารณะสมบัติของแผ*นดินท่ีธรณีสงฆ. สิทธิได�รับค*าอุปการะ
เลี้ยงดู เปNนต�น 

โดยสรุป ประเภทของทรัพย.ตามประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย. ได�จําแนกเปNน 
อสังหาริมทรัพย. สังหาริมทรัพย. ทรัพย.นอกพาณิชย. ทรัพย.แบ*งได� และทรัพย.แบ*งไม*ได� แสดงดังตาราง
ท่ี 2.2  

 
ตารางท่ี 2.2 เปรียบเทียบประเภทของทรัพย. 
 

ประเภทของทรัพย! ความหมาย ตัวอย�าง 

อสังหาริมทรัพย. 
 
 
 
 
 
 

                              

ท่ีดิน และทรัพย.อันติดอยู*กับท่ีดิน
ลักษณะเปNนการถาวร หรือ
ประกอบเปNนอันเดียวกับท่ีดินนั้น 
และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิ
อันเก่ียวกับท่ีดินหรือทรัพย.อันติด
อยู*กับท่ีดิน หรือประกอบเปNนอัน
เดียวกับท่ีดินนั้นด�วย 

1. ท่ีดิน คือ พ้ืนดินท่ัวๆ ไปท่ีมี 
อาณาเขต กําหนดได�เปNน
ส*วนกว�างและส*วนยาว 
2. ไม�ยืนต�นมีอายุยืนกว*า 3 ปc  
3. ตึก, สะพาน, อนุสาวรีย.  
4. ห�วยหนอง คลองบึง 
5. กรรมสิทธิ์ในท่ีดิน 
6. สิทธิอาศัยในโรงเรียน 

สังหาริมทรัพย. ทรัพย.สินอ่ืนนอกจาก
อสังหาริมทรัพย. และหมายความ
รวมถึงสิทธิอันเก่ียวกับทรัพย.สินนั้น
ด�วย 

1.รถยนต. สมุด หนังสือ  
โต�ะ เก�าอ้ี  
2. ช�าง ม�า โค กระบือ  

ทรัพย.แบ*งได� ทรัพย.อันอาจแยกออกจากกัน
เปNนส*วนๆ ได�รูปบริบูรณ.ลําพังตัว" 

1.ข�าวสาร น้ําตาล เกลือ  
2.ท่ีดิน  

ทรัพย.แบ*งไม*ได� ทรัพย.อันจะแยกออกจากกันไม*ได� 
นอกจากเปลี่ยนแปลงภาวะของ
ทรัพย.หมายความถึงทรัพย.ท่ีมี
กฎหมายบัญญัติว*าแบ*งไม*ได� 

1.ทรัพย.ท่ีแบ*งไม*ได�โดยสภาพ 
เช*น ตึกบ�าน 
2.ทรัพย.ท่ีแบ*งไม*ได�โดยอํานาจ 

ของกฎหมาย เช*น หุ�นในบริษัท 
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ตารางท่ี 2.2 (ต*อ) 
 

ประเภทของทรัพย! ความหมาย ตัวอย�าง 

ทรัพย.นอกพาณิชย. ทรัพย.ท่ีไม*อาจถือเอาได�และ
ทรัพย.ท่ีโอนแก*กันมิได�โดยชอบ
ด�วยกฎหมาย 

1. ดวงดาว, ดวงจันทร. เมฆบนฟaา 
สายลม 
2.สาธารณะสมบัติของแผ*นดิน 
3.ท่ีธรณีสงฆ. 
4.สิทธิได�รับค*าอุปการะเลี้ยงดู  

 
เม่ือได�ทราบความหมายและประเภทของทรัพย.แล�ว ในหัวข�อต*อไปจะกล*าวถึง

ความสัมพันธ.ของทรัพย.สินนั้น อันได�แก* ส*วนควบ อุปกรณ. และดอกผลของทรัพย.นั้น 
 

4. ส�วนควบของทรัพย! 
4.1 ความหมายของส�วนควบ ประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย. มาตรา 144 บัญญัติว*า  

ส*วนควบของทรัพย. หมายความว*า ส*วนซ่ึงโดยสภาพแห*งทรัพย. หรือโดยจารีตประเพณีแห*งท�องถ่ิน
เปNนสาระสําคัญในความเปNนอยู*ของทรัพย.นั้น และไม*อาจแยกออกจากกันได�นอกจะทําลาย ทําให� 
บุบสลาย หรือทําให�ทรัพย.นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไป 

     สรุปได�ว*า ส*วนควบของทรัพย. คือ ส*วนของทรัพย.ท่ีนํามาประกอบกันข้ึนเปNนทรัพย.ใหม* 
และแต*ละส*วนถือว*ามีความสําคัญไม*สามารถท่ีจะแยกออกจากกันได� นอกจากจะทําลายหรือทําให�
ทรัพย.นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือรูปร*างไป ดังนั้น ทรัพย.ใดจะเปNนส*วนควบหรือไม*ต�องพิจารณา
ลักษณะดังต*อไปนี้ 

    1) ต�องเปNนวัตถุท่ีมีรูปร*าง 2 ชิ้นข้ึนไปนํามารวมกันเพ่ือให�เปNนวัตถุชิ้นใหม* แต*คงสภาพ
เปNนชิ้นเดียวกัน เช*น นําเลนส.แว*นตามาประกอบกับขาแว*นให�ได�ตัวแว*นตา หากมีการแยกเลนส.และ
ขาออกจากกันก็ไม*ถือว*าเปNนแว*นตา 

    2) ทรัพย.ท่ีนํามารวมกันไม*จํากัดว*าต�องเปNนประเภทเดียวกัน อาจรวมกันระหว*าง
อสังหาริมทรัพย.กับสังหาริมทรัพย. หรือสังหาริมทรัพย.กับสังหาริมทรัพย.ก็ได� เช*น บ�านประกอบด�วย 
หลังคา ประตู หน�าต*าง หลังคากับประตูถือเปNนสังหาริมทรัพย. ตัวบ�านถือเปNนอสังหาริมทรัพย. หรือ
ลิฟต.กับตัวตึก ล�อรถกับตัวรถยนต. เปNนต�น 

   3) ทรัพย.ท่ีนํามารวมกันอาจเปNนเจ�าของคนเดียวหรือต*างกันก็ได� เช*น นําหลังคาบ�าน
ของนายดํามารวมกับตัวบ�านของนายขาว ส*วนการพิจารณาเรื่องความเปNนเจ�าของต�องใช�หลักเจ�าของรวม 
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   4) ทรัพย. ท่ีนํามารวมกันจะมีทรัพย.ประธานหรือไม* ก็ได�  เช*น รถยนต. คันหนึ่ ง
ประกอบด�วย โครงรถกับล�อ ทรัพย.ประธานคือ ตัวโครงรถ บ�านกับหลังคา ตัวบ�านคือทรัพย.ประธาน 
อย*างไรก็ตามอะไรจะเปNนทรัพย.ประธานหรือไม* ต�องพิจารณาเปNนกรณีไป 

    5) ส*วนในเรื่องกรรมสิทธิ์ในส*วนควบ ตามประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย. มาตรา 144 
วรรคสอง กําหนดว*า เจ�าของทรัพย. ย*อมมีกรรมสิทธิ์ในส*วนควบของทรัพย.นั้น หมายความว*า ผู�ใดเปNน
เจ�าของทรัพย.ประธานย*อมเปNนเจ�าของส*วนควบด�วย เช*น เปNนเจ�าของโต�ะตัวหนึ่งย*อมเปNนเจ�าของ 
ลิ้นชัก และขาโต�ะด�วย เว�นแต*กรณีท่ีทรัพย.ท่ีนํามารวมกันนั้นแยกไม*ออกว*าอะไรเปNนทรัพย.ประธาน
อะไรเปNนส*วนควบ เจ�าของทรัพย.ท่ีนํามารวมกันท้ังหมด ย*อมเปNนเจ�าของทรัพย.ด�วย 

4.2 ขGอยกเวGนเรื่องส�วนควบ 
ประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย. มาตรา 145 กําหนดว*า ไม�ยืนต�นเปNนส*วนควบกับท่ีดิน

ท่ีไม�นั้นข้ึนอยู* ไม�ล�มลุกหรือธัญชาติอันจะเก็บเก่ียวรวงผลได�คราวหนึ่ง หรือหลายคราวต*อปcไม*เปNนส*วน
ควบกับท่ีดิน 

ประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย. มาตรา 146 กําหนดว*า ทรัพย.ท่ีติดกับท่ีดินหรือ
ติดกับโรงเรือนเพียงชั่วคราว ไม*ถือว*าเปNนส*วนควบกับท่ีดินหรือโรงเรือนนั้น ความข�อนี้ให�ใช�บังคับแก*
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร�างอย*างอ่ืนซ่ึงผู�มีสิทธิในท่ีดินของผู�อ่ืนใช�สิทธินั้นปลูกสร�างไว�ในท่ีดินนั้นด�วย 

จากบทบัญญัติดังกล*าวสามารถสรุปได�ว*า บทบัญญัติของมาตรา 145 วรรคสอง กล*าวถึง
ไม�ล�มลุก กับธัญชาติไม*ถือว*าเปNนส*วนควบกับท่ีดิน ท้ังนี้ เพ่ือเปNนการคุ�มครองประโยชน.ของบุคคลผู�เช*า
ท่ีดินของผู�อ่ืนทําการเกษตร เพราะหากไม*มีการบัญญัติไว� ผู�เช*าย*อมเสียเปรียบเจ�าของท่ีดิน สําหรับคํา
ว*า ไม�ยืนต�น กฎหมายไม*ได�ให�คํานิยามไว� แต*ตามหลักพฤกษศาสตร.ไม�ยืนต�น คือ พืชท่ีมีอายุยืนนานได�
มากกว*าสองปc เช*น มะม*วง มะขาม ฝรั่ง ส*วนไม�ล�มลุก คือ พืชท่ีมีอายุได�ไม*เกินสองปc เช*น พริก มะเขือ 
แตงกวา เปNนต�น ส*วนธัญชาติในทางพฤกษศาสตร. หมายถึง พืชท่ีใช�ประโยชน.จากเมล็ด เช*น ข�าวเปลือก 
ข�าวสาลี ลูกเดือย และถ่ัว เปNนต�น 

ส*วนทรัพย.ท่ีติดกับท่ีดินหรือโรงเรือนเปNนเพียงชั่วคราว หรือซ่ึงผู�อ่ืนมีสิทธิในท่ีดิน
ผู�อ่ืนใช�สิทธินั้นปลูกลงบนท่ีดินดังกล*าว ตามกฎหมายแล�วไม*ถือเปNนส*วนควบ เช*นลูกเขยปลูกบ�านลง
ในท่ีดินของพ*อตาโดยได�รับอนุญาต ดังนี้บ�านไม*เปNนส*วนควบกับท่ีดิน หรือ แผงลอยขายสินค�าช*วง
เทศกาล เม่ือหมดช*วงเทศกาลก็รื้อออก (มานิตย.  จุมปา, 2551: 81) 
 

5. อุปกรณ!ของทรัพย! 
ในเรื่องอุปกรณ.ของทรัพย.นั้น ตามประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย. มาตรา 147 

กําหนดว*า อุปกรณ. หมายความว*า สังหาริมทรัพย.ซ่ึงโดยปกตินิยมเฉพาะถ่ิน หรือโดยเจตนาชัดแจ�ง
ของเจ�าของทรัพย.ท่ีเปNนประธาน เปNนของใช�ประจําอยู* กับทรัพย.ท่ีเปNนประธานเปNนอาจิณเพ่ือ
ประโยชน.แก*การจัดการดูแล ใช�สอย หรือรักษาทรัพย.ท่ีเปNนประธาน และเจ�าของทรัพย.ได�นํามาสู*
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ทรัพย.ท่ีเปNนประธานโดยการนํามาติดต*อหรือ ปรับเข�าไว� หรือทําโดยประการอ่ืนใดในฐานะเปNนของใช�
ประกอบกับทรัพย.ท่ีเปNนประธานนั้น  

อุปกรณ.ท่ีแยกออกจากทรัพย.ท่ีเปNนประธานเปNนการชั่วคราวก็ยังไม*ถือว*าขาดจากการเปNน
อุปกรณ.ของทรัพย.ท่ีเปNนประธานนั้น อุปกรณ.ย*อมตกติดไปกับทรัพย.ท่ีเปNนประธาน เว�นแต*จะมีการกําหนด
ไว�เปNนอย*างอ่ืน 

5.1 ลักษณะของอุปกรณ! 
5.1.1 อุปกรณ.ต�องเปNนสังหาริมทรัพย.เสมอ กล*าวคือ ต�องเปNนทรัพย.ท่ีสามารถเคลื่อนท่ีได�  
5.1.2 อุปกรณ.ต�องมีไว�เพ่ือประโยชน.แก*ทรัพย.ประธาน ไม*ว*าจะเปNน การใช�สอย หรือ

รักษาทรัพย.ประธาน เช*น เรือกับไม�พาย ไม�พายมีไว�เพ่ือประโยชน.แก*ตัวเรือในการเคลื่อนท่ี  
ปลอกแว*นตามีไว�เพ่ือดูแลรักษาตัวแว*นตา ล�ออะไหล*มีไว�เพ่ือสํารองกรณีล�อจริงเกิดรั่วหรือระเบิด  
เปNนต�น 

5.1.3 อุปกรณ.สามารถแยกออกจากทรัพย.ประธานได� โดยไม*เสียรูปทรงหรือรูปร*างไป 
เช*น แยกล�ออะไหล*ออกจากตัวรถยนต. ปลอกแว*นตาแยกออกจากตัวแว*นตาได� ซ่ึงต*างจากส*วนควบท่ี
ไม*สามรถแยกออกจากกันได�นอกจากทําลายหรือทําให�เสียรูปทรงหรือรูปร*างไป 

5.1.4) อุปกรณ.ต�องมีการใช�อยู*เปNนประจําอยู*กับทรัพย.ประธานโดยเจ�าของทรัพย.
ประธานเปNนผู�นํามาติดหรือปรับเข�าไว� หรือกระทําโดยประการอ่ืนเพ่ือประกอบกับทรัพย.ประธาน เช*น 
เจ�าของเรือเปNนคนซ้ือไม�พายมาไว�เพ่ือใช�กับเรือของตนเอง หรือ เจ�าของรถซ้ือแม*แรงมาไว�ประจํากับ
ตัวรถเพ่ือใช�งาน เปNนต�น 

5.1.5 อุปกรณ.ท่ีมีการแยกออกจากทรัพย.ประธานเพียงชั่วคราว ไม*ถือว*า ขาดจาก
การเปNนอุปกรณ. เช*น ลูกกุญแจกับแม*กุญแจ 

 
ตารางท่ี 2.3 เปรียบเทียบส*วนควบกับอุปกรณ. 
 

ส�วนควบ อุปกรณ! 

1.เปNนสังหาริมทรัพย. หรือ 
2.อสังหาริมทรัพย. 
3.ไม*มีทรัพย.ประธาน 
4.ไม*สามารถแยกออกจากกันได� 

 
 
 

 

1.เปNนสังหาริมทรัพย.เท*านั้น  
2.ต�องมีทรัพย.ท่ีเปNนประธาน 
3.เปNนทรัพย.ของเจ�าของเดียวกับทรัพย.ท่ีเปNนประธาน 
4.เปNนของใช�ประจําอยู*กับทรัพย.ท่ีเปNนประธานเปNนอาจิณ
5.ใช�เพ่ือประโยชน.ในการจัดดูแล ใช�สอย หรือรักษาทรัพย.
ท่ีเปNนประธาน 
6.เปNนทรัพย.ท่ีเจ�าของทรัพย.ได�นํามาสู*ทรัพย.ท่ีเปNน
ประธานโดยการนํามาติดต*อหรือปรับเข�าไว� หรือทําโดย 
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ตารางท่ี 2.3 (ต�อ) 
 

ส�วนควบ อุปกรณ! 

 ประการอ่ืนใดในฐานะเปNนของใช�ประกอบทรัพย.ท่ีเปNน
ประธานนั้น 
มิใช�ทรัพย.ท่ีรวมสภาพความเปNนอยู*กับทรัพย.ท่ีประธาน
จนแยกออกจากกันไม*ได� 
มิใช�ทรัพย.ท่ีเปNนประธานด�วยกัน 

 
6. ดอกผลของทรัพย! 

ประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย. มาตรา 148 บัญญัติว*า ดอกผลของทรัพย. ได�แก*  
ดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินัย ดอกผลธรรมดา หมายความว*า สิ่งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติของ
ทรัพย.ซ่ึงได�มาจากตัวทรัพย. โดยการมีหรือใช�ทรัพย.นั้นตามปกตินิยม และสามารถถือเอาได�เม่ือขาด
จากทรัพย.นั้น ส*วนดอกผลนิตินัยหมายความว*าทรัพย.หรือประโยชน.อย*างอ่ืนท่ีได�มาเปNนครั้งคราวแก*
เจ�าของทรัพย.จากผู�อ่ืน เพ่ือการท่ีได�ใช�ทรัพย.นั้น และสามารถคํานวณและถือเอาได�เปNนรายวัน หรือ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว� จากหลักกฎหมายดังกล*าวสามารถแยกอธิบายลักษณะของดอกผลธรรมดา
กับดอกผลโดยนิตินัยได�ดังนี้ 

6.1 ดอกผลธรรมดา ตามมาตรา 148 วรรคสอง คือ ทรัพย.ท่ีเกิดหรืองอกเงยจากแม*ทรัพย.
โดยธรรมชาติ หรือโดยการใช�แม*ทรัพย.ตามปกติ และสามารถถือเอาได�เม่ือขาดจากแม*ทรัพย.นั้น  
ซ่ึงหมายถึงเม่ือทรัพย.ท่ีเกิดหรืองอกเงยนั้น หากแยกขาดหรือหลุดออกจากตัวแม*ทรัพย.แล�ว สามารถ
ถือกรรมสิทธิ์ หรือถือการครอบครองแยกต*างหากจากตัวแม*ทรัพย.ได� เช*น ผลกระท�อนท่ีติดอยู*กับต�น 
เม่ือลูกกระท�อนหลุดจากต�นแล�ว ก็กลายเปNนผลกระท�อนท่ีแยกต*างหากจากต�น และสามารถเปNน
เจ�าของกรรมสิทธิ์ในผลกระท�อนนั้นได� หรือแม*สุกรตกลูกได� ลูกสุกรออกมา ลูกสุกรถือเปNนทรัพย.ท่ี
งอกเงยมาจากแม*สุกรตามธรรมชาติ ถือเปNนดอกผลธรรมดา  น้ํายางพาราท่ีกรีดออกจากต�น ถือเปNน
ดอกผลธรรมดาของต�นยางพารา เปNนต�น 

6.2 ดอกผลนิตินัย เปNนดอกผลท่ีกฎหมายให�การรับรอง ดอกผลชนิดนี้ไม*ได�เกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติเหมือนดอกผลธรรมดา ดอกผลนิตินัยในระหว*างเวลาท่ีแม*ทรัพย.ไปอยู*กับผู�อ่ืนและผู�อ่ืนได�ใช�แม*
ทรัพย.นั้นแต*ดอกผลนิตินัยจะไม*เกิดข้ึน หากแม*ทรัพย.ยังคงอยู*กับเจ�าของทรัพย. การถือเอาดอกผล 
นิตินัยให�คํานวณและถือเอาได�รายวันหรือภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จึงต*างจากกรณีของดอกผล 
ผลธรรมดาท่ีต�องรอให�ทรัพย.หลุดหรือแยกออกจากตัวแม*ทรัพย. สําหรับดอกผลนิตินัยนั้น แม�ตัว 
แม*ทรัพย.จะยังอยู*กับผู�อ่ืนแต*เจ�าของทรัพย.ก็อาจเข�าถือดอกผลนิตินัยได� ตัวอย*างดอกผลนิตินัย เช*น 
ดอกเบี้ย กําไรจากลงทุนเข�าหุ�นเพ่ือดําเนินกิจการ ค*าเช*า ค*าป9นผล เปNนต�น 
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บทสรุป  
 

ในเรื่องของบุคคลและทรัพย.ถือเปNนเรื่องท่ีมีความสําคัญต*อมนุษย. เพราะเก่ียวข�องกับการ
ดํารงชีวิตของมนุษย.ต้ังแต*เกิดจนกระท่ังถึงแก*ความตาย ดังจะเห็นได�จากการให�คํานิยามของคําว*า 
“บุคคล” หมายถึง สิ่งซ่ึงมีสิทธิหน�าท่ีตามกฎหมาย โดยกฎหมายจําแนกบุคคลออกเปNน 2 ประเภท 
คือ บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล  กรณีบุคคลธรรมดากฎหมายได�จํากัดความสามารถในการทํานิติ
กรรมไว� กล*าวคือ ผู�เยาว. คนไร�ความสามารถ และคนเสมือนไร�ความสามารถหากจะทํานิติกรรมต�องได�รับ
ความยินยอมจากผู�แทนโดยชอบธรรมผู�อนุบาล และผู�พิทักษ.ตามลําดับส*วนในเรื่องของทรัพย.สิน ถือเปNน
เรื่องท่ีมีความสําคัญไม*ยิ่งหย*อนกว*ากันเพราะการทราบความหมายของทรัพย.และทรัพย.สิน เพ่ือให�
สามารถทํานิติกรรมให� ถูกต�องตามกฎหมายได�  เช*น ทรัพย.ประเภทท่ีเปNนอสังหาริมทรัพย. 
สังหาริมทรัพย. ในการทํานิติกรรมตามกฎหมายจะแตกต*างออกไป หากเปNนอสังหาริมทรัพย. ส*วนใหญ*
ต�องทําเปNนหนังสือและจดทะเบียนต*อพนักงานเจ�าหน�าท่ี ส*วนสังหาริมทรัพย.เพียงแต*ส*งมอบ
กรรมสิทธิ์ก็โอนไปอีกฝfาย ดังนั้นการมีความรู�ในเรื่องบุคคลและทรัพย.จะทําให�รู�จักรักษาสิทธิของ
ตนเอง และปฏิบัติต*อผู�อ่ืนได�อย*างถูกต�องตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

คําถามทGายบท 
 

1. จงอธิบายสิทธิต*าง ๆ ของทารกในครรภ.มารดาท่ีมีสภาพบุคคลแล�ว 

2. สภาพบุคคล หมายถึง 

3. การเริ่มสภาพบุคคลของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล คือ 

4. คําว*า “ผู�เยาว.” ใช�หลักเกณฑ.ใดในการพิจารณา 

5. บุคคลผู�หย*อนความสามารถในทางกฎหมาย มีก่ีประเภท อะไรบ�าง 

6. การตกเปNนบุคคลไร�ความสามารถ และคนเสมือนไร�ความสามารถ มีหลักเกณฑ.อย*างไร 

7. การทํานิติกรรมของผู�เยาว. คนไร�ความสามารถ คนเสมือนไร�ความสามารถ มีหลักเกณฑ.

อย*างไร 

8. จงอธิบายความหมาย และหลักเกณฑ.ของการตายโดยผลของกฎหมายอย*างละเอียด 

9. นิติบุคคลกับบุคคลธรรมดาแตกต*างกันอย*างไร 

10. จงบอกความแตกต*างระหว*างสิทธิหน�าท่ีของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยละเอียด 

11. คําว*า “ทรัพย.” และ “ทรัพย.สิน” มีความแตกต*างกันอย*างไร 
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12. ท่ีดิน บ�าน รถยนต. โกดังเก็บสินค�า พัดลม ทีวี ตู�เย็น ต�นไผ* ต�นมะม*วง  จากตัวอย*างท่ี

กําหนดให�จัดกลุ*มประเภทของทรัพย. 

13. มะม*วง ค*าเช*า ดอกเบี้ย กําไร แตงโม สุกร จากตัวอย*างท่ีกําหนด ให�แยกความแตกต*าง

ระหว*างดอกผลธรรมดาและดอกผลโดยนิตินัย 

14. คน กระแสไฟฟaา เปNนทรัพย.หรือไม* เพราะเหตุใด 

15. บริษัทต. ประสงค.จะซ้ือผงซักฟอก บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูปจากนายดํา เพ่ือนํามาขายแก*ลูกค�าตาม

กฎมายแล�วบุคคลใดบ�างท่ีจะเปNนคู*สัญญาในการซ้ือขายระหว*างบริษัทต. กับนายดํา 

16. นายป�วย ปfวยเปNนโรคอัลไซเมอร. ขยับตัวไม*ได� นอนอยู*บนเตียงตลอดเวลา ญาติหรือผู�มีส*วน

ได�เสียของนายป�วย อาจร�องขอต*อศาลเพ่ือให�ศาลสั่งให�นายป�วยเปNนผู�หย*อนความสามารถ

ประเภทใด 

17. คําว*า “ผู�หย*อนความสามารถในทางกฎหมาย” ได�แก* 

18. จงอธิบายความหมายของคําว*าทรัพย.นอกพาณิชย. พร�อมยกตัวอย*าง 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 3 
หลักกฎหมายแพ�งเกี่ยวกบัครอบครัว 

 
จุดประสงค"เชิงพฤติกรรม 
 1. เพ่ือให�นักศึกษาอธิบายความหมายของการหม้ันและการสมรสได� 
 2. เพ่ือให�นักศึกษาบอกความแตกต&างระหว&างเง่ือนไขการหม้ันกับเง่ือนไขการสมรสได� 
 3. เพ่ือให�นักศึกษาเปรียบเทียบความแตกต&างระหว&างของหม้ันกับสินสอดได� 
 4. เพ่ือให�นักศึกษาสามารถวิเคราะห-ได�ว&าอะไรคือสินส&วนตัว อะไรคือสินสมรส 
 5. เพ่ือให�นักศึกษาสามารถประเมินได�ว&าอะไรคือหนี้ส&วนตัว อะไรคือหนี้ร&วมระหว&างสามีภรรยา 
 6. เพ่ือให�นักศึกษาอธิบายเก่ียวกับเรื่องบุตรบุญธรรมได� 
 
เนื้อหาสาระ 

เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด�วย 
1. ความหมายของครอบครัว 
2. การหม้ัน 
3. สินสอด 
4. การสมรส 
5. บิดามารดา และบุตร 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. นักศึกษารับฟ4งการบรรยายสรุปเนื้อหาสาระของบทเรียนด�วยโปรแกรมการนําเสนอ 
Power point พร�อมตอบคําถามระหว&างการบรรยาย 
 2. นักศึกษาร&วมกันอภิปรายสรุปเนื้อหาบทเรียนท่ีสําคัญ โดยค�นคว�าจากเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 
 3. นักศึกษาวิเคราะห-ตัวอย&างคดีท่ีเกิดข้ึนตามสื่อต&าง ๆ และท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของ
ตนเองหรือคนรู�จัก 
 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. การนําเสนอ Power point 

3. คดีตัวอย&างเก่ียวกับป4ญหาเรื่องครอบครัว 
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การวัดผลและประเมินผล 
1. ตรวจใบงานท่ีมอบหมาย 

2. ตรวจแบบฝFกหัดท�ายบท 

3. การตอบคําถามในชั้นเรียน 

4. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
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บทที่ 3  
กฎหมายลกัษณะครอบครัว 

 
สังคมท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดของมนุษย- คือ ครอบครัว ซ่ึงประกอบไปด�วยบุคคลท่ีใช�ชีวิตอยู&

ร&วมกันพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันและมีความรับผิดชอบต&อกัน เม่ือครอบครัวมีความเข�มแข็งย&อมส&งผล
ดีต&อสังคมโดยรวม หากพ้ืนฐานทางครอบครัวมีความเข�มแข็ง ม่ันคงย&อมทําให�สังคมมีความเปLน
ปFกแผ&นได� แต&เนื่องจากตามธรรมชาติของมนุษย-จะมีบุคลิกและลักษณะนิสัยท่ีแตกต&างกัน จึงอาจทํา
ให�เกิดความขัดแย�งกันอันส&งผลให�เกิดความแตกแยกตามมา กฎหมายจึงเปLนวิถีทางท่ีสําคัญและมี
ความจําเปLนเปLนอย&างมากท่ีต�องเข�ามาเก่ียวข�องกับมนุษย-เพ่ือให�มนุษย-อยู&ร&วมกันอย&างสงบสุขภายใต�
กฎกติกาเดียวกัน ท้ังนี้เพ่ือให�เกิดความเปLนธรรมแก&ทุกฝOายและยุติความขัดแย�งท่ีจะตามมา อีกท้ังเปLน
การวางรากฐานให�กับลูกหลานต&อไปในภายภาคหน�า 

กฎหมายครอบครัวแต&เดิมมีการบัญญัติไว�ในพระไอยการลักษณะผัวเมีย ต&อมาเม่ือปP พ.ศ. 
2478 ได�มีการประกาศใช�ประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- บรรพ 5 ครอบครัวใช�บังคับ หลังจากนั้น
ในปP พ.ศ. 2519 ได�มีการยกเลิกบรรพ 5 ครอบครัวเดิมมาใช�บรรพ 5 ใหม& และในปP พ.ศ. 2533  
ได�แก�ไขบรรพ 5 ใหม&ต&อมา ในปP พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2553 ก็ได�มีการแก�ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ  
บรรพ 5 ครอบครัว เช&น ยอมให�หญิงคู&หม้ันเรียกค&าทดแทนจากหญิงอ่ืนท่ีมาร&วมประเวณีหรือผู�อ่ืน 
เปLนต�น ซ่ึงในเนื้อหาบทนี้จะได�กล&าวถึงความหมายของครอบครัว เง่ือนไขการหม้ัน เง่ือนไขการสมรส 
ความสัมพันธ-ระหว&างสามีภริยา ไม&ว&าจะเปLนในเรื่องทรัพย-สิน เรื่องหนี้สิน การสิ้นสุดการสมรส และ
บิดามารดา และบุตรตามลําดับ 

 

ความหมายของครอบครัว 
 

ครอบครัวมีความหมาย 3 ประการด�วยกัน คือ (วารี นาสกุล, 2554: 1-2) 
ประการท่ีหนึ่ง ครอบครัวท่ีถูกต�องตามกฎหมาย (La famaillelegitime) หมายถึง การรวมกัน 

ของบุคคล ซ่ึงมีเพศต&างกันโดยการสมรสท่ีชอบด�วยกฎหมาย 
ประการท่ีสอง ครอบครัวตามธรรมชาติ (La famaillenaturelle) หมายถึง การรวมกันของ

บุคคลต&างเพศกัน โดยไม&มีการสมรสท่ีชอบด�วยกฎหมาย 
ประการท่ีสาม ครอบครัวบุญธรรม (La familial adoptive) หมายถึง ครอบครัวท่ีเกิดข้ึน

ตามกฎหมาย หรือโดยอํานาจแห&งกฎหมาย 
กล&าวโดยสรุปแล�ว ความหมายของครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย-คือ 

ครอบครัวท่ีเกิดข้ึนโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย กล&าวคือ ครอบครัวประกอบไปด�วยสามีภรรยา 
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และบุตร โดยสามีภริยาต�องชอบด�วยกฎหมาย ซ่ึงหมายถึงการจดทะเบียนสมรสกันอย&างถูกต�อง  
ส&วนบุตรนั้นอาจเปLนบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายหรือเปLนบุตรไม&ชอบด�วยกฎหมาย 
 

การหมั้น 
 

1. ความหมายของการหม้ัน 
      มีผู�ให�คํานิยามการหม้ันไว�ดังนี้ 

 การหม้ัน คือ การฝOายชายและฝOายหญิงอาจได�แก& บิดามารดาของชายและบิดามารดา
ของหญิง หรือตัวชายและตัวหญิง หรือท้ังบิดามารดาและตัวชายและตัวหญิงได�ตกลงจะให�ชายสมรส
กับหญิงในอนาคต (วารี  นาสกุล, 2554: 15)  

การหม้ัน คือ การท่ีชายหญิงทําสัญญาว&าจะทําการสมรสกันและอยู&กินด�วยกันฉันสามี
ภริยา (ประสพสุข  บุญเดช, 2543: 44)  

การหม้ัน คือ สัญญาซ่ึงฝOายชายได�ทํากับฝOายหญิงโดยชอบด�วยกฎหมายเพ่ือชายกับหญิง
จะทําการสมรสกันในภายหน�า (พจน-  กู�มานะชัย, 2539: 8) 

จากการให�คํานิยามดังกล&าว สามารถสรุปได�ว&า การหม้ันเปLนสัญญาซ่ึงฝOายชายทํากับฝOายหญิง
โดยชอบด�วยกฎหมายเพ่ือชายกับหญิงจะสมรสกันในอนาคต หรือสัญญาหม้ัน หมายถึง สัญญาว&าจะ
สมรส หรือสัญญาหม้ันเปLนเพียงสัญญาจองไว�ล&วงหน�าเท&านั้น 

 
2. เง่ือนไขการหม้ัน 

การหม้ันมีเง่ือนไขอยู& 4 ประการคือ (วารี  นาสกุล, 2554: 23) 
2.1 เง่ือนไขเรื่องเพศ  

เดิมกฎหมายไทยได�บัญญัติเรื่องดังกล&าวไว�ในเรื่องเดียวกับเง่ือนไขด�านอายุของ
คู&หม้ัน เหตุผลเพราะยังไม&มีป4ญหาในทางวิทยาศาสตร-ท่ีมีความเจริญก�าวหน�ามากข้ึน ทําให�เกิดความ
สับสนในเรื่องดังกล&าว เช&น การแปลงเพศ ดังนั้นกฎหมายป4จจุบันจึงกําหนดในเรื่องของเพศท่ีจะทํา
การหม้ันไว� คือ ต�องเปLนการหม้ันระหว&างชายและหญิงโดยถือเพศท่ีกําเนิดมา หากมีการฝOาฝcนย&อมตก
เปLนโมฆะ ตัวอย&างเช&น นายแดงกระเทยแปลงเพศเปLนหญิงประสงค-จะหม้ันกับนายเอก มีผลตาม
กฎหมายอย&างไร จากข�อเท็จจริงจะเห็นได�ว&าไม&เปLนไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดเนื่องจากเปLนการ
หม้ันระหว&างชายด�วยกันเองย&อมทําให�สัญญาหม้ันนั้นตกเปLนโมฆะ กล&าวคือไม&มีผลทางกฎหมาย 

2.2 เง่ือนไขอายุ  
กล&าวคือ ประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1435 วางหลักไว�ว&า การท่ีชาย

จะทําการหม้ันกับหญิงนั้นชายและหญิงต�องมีอายุ 17 ปPบริบูรณ-ข้ึนไป การหม้ันท่ีฝOาฝcนเง่ือนไขดังกล&าว 
ถือว&าเปLนโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1435 วรรคสอง แม�ต&อมาชายและหญิงจะมี
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อายุครบ 17 ปPบริบูรณ-ในภายหลังก็ตาม ผลยังตกเปLนโมฆะและไม&อาจให�สัตยาบันได�เพราะขัดต&อ
ประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 172 ซ่ึงบัญญัติว&า “โมฆะกรรมนั้นไม�อาจให4สัตยาบันได4” 
และมาตราดังกล&าวนั้นไม&อนุญาตให�ชายหรือหญิงท่ีอายุตํ่ากว&า 17 ปPบริบูรณ-ขออนุญาตศาลให�ตนทํา
การหม้ันได�เพราะไม&มีกฎหมายให�อํานาจไว� ซ่ึงผิดกับการสมรสท่ีสามารถขออนุญาตศาลให�ทําการ
สมรสได�หากมีเหตุสมควรตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1448 แม�อายุของชายหรือ
หญิงตํ่ากว&า 17 ปPบริบูรณ-ก็ตาม การหม้ันท่ีฝOาฝcนเง่ือนไขด�านอายุแม�จะได�รับความยินยอมจากบิดา
มารดาให�ทําการหม้ันกัน การหม้ันก็ยังมีผลเปLนโมฆะเสมือนไม&มีการทําการหม้ันกันเลย ดังนั้น หากมี
การให�ของหม้ันหรือสินสอดแก&ฝOายหญิงการกระทําดังกล&าวถือว&า เปLนการกระทําอันปราศจากมูลหนี้
อันจะอ�างกฎหมายได� แต&ท้ังนี้ไม&เปLนการตัดสิทธิ์ในการเรียกของหม้ันหรือสินสอดคืนในฐานลาภมิควรได� 
ตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 412 หรือมาตรา 413 ได� แต&ท้ังนี้ต�องเปLนกรณีท่ีคู&สัญญา
หม้ันไม&ทราบข�อเท็จจริงเก่ียวกับเรื่องอายุของคู&หม้ัน หากเปLนกรณีท่ีชายคู&หม้ันทราบอยู&แล�วว&าหญิง
คู&หม้ันมีอายุไม&ครบ 17 ปPบริบูรณ-แล�วยังทําสัญญาหม้ันกัน กรณีดังกล&าวนี้ฝOายชายไม&มีสิทธิ์เรียกของ
หม้ันและสินสอดคืน หรือมีการสมรสกันตามประเพณีและมีการให�ของหม้ันและสินสอดกันโดยรู�อยู&ว&า
หญิงอายุไม&ครบ 17 ปPบริบูรณ-และไม&มีเจตนาไปจดทะเบียนสมรสกัน ฝOายชายไม&มีสิทธิเรียกคืนของ
หม้ันและสินสอด ดังจะเห็นได�จากคําพิพากษาฎีกาท่ี 117/2535 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 117/2535 ชายและหญิงเพียงแต&ประกอบพิธีแต&งงานเพ่ืออยู&กันตาม
ประเพณี โดยไม&มีเจตนาไปจดทะเบียนไปจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย เงินท่ีฝOายชายมอบให�แก&
ฝOายหญิง จึงไม&ใช&ของหม้ันและสินสอดตามกฎหมาย แม�จะมีการหม้ันกันตามประเพณีและมอบ
ทรัพย-สินให�แก&กันในขณะท่ีหญิงอายุยังไม&ครบ 17 ปPบริบูรณ-ก็ตาม ฝOายชายก็หามีสิทธิ์เรียกคืนไม& 

2.3 เง่ือนไขความยินยอม  
ประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1436 ได�วางหลักให�ชายและหญิง

ซ่ึงเปLนผู� เยาว-นั้น หากจะทําการหม้ันกันต�องได�รับความยินยอมจากบิดาหรือมารดาหรือ 
ผู�รับบุตรบุญธรรมหรือผู�ปกครอง เนื่องจากผู� เยาว-นั้นถือว&ายังขาดประสบการณ- ขาดการใช�
วิจารณญาณในการตัดสินใจ กฎหมายจึงได�กําหนดให�ต�องได�รับความยินยอมจากบุคคลดังกล&าวเพราะ
การหม้ันนั้นถือว&าเปLนนิติกรรมอย&างหนึ่ง ดังนั้น ในเรื่องความยินยอมกฎหมายได�บัญญัติว&า ผู�เยาว- 
จะทําการหม้ันได�จะต�องได�รับความยินยอมจากบุคคลดังต&อไปนี้ 

2.3.1 บิดาและมารดา ในกรณีท่ีมีท้ังบิดาและมารดาเหตุผลเพราะบิดาและ
มารดาเปLนผู�ใช�อํานาจปกครองบุตรผู�เยาว-จึงต�องได�รับความยินยอมจากบุคคลท้ังสอง 

2.3.2 บิดาหรือมารดา ในกรณีท่ีมารดาหรือบิดาตายหรือถูกถอนอํานาจ
ปกครอง หรือไม&อยู&ในสภาพหรือฐานะท่ีอาจให�ความยินยอม โดยพฤติการณ-ผู�เยาว-ไม&อาจขอความ
ยินยอมจากมารดาหรือบิดาได� กล&าวคือ บิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวบิดากรณีท่ีมารดาตายหรือถูก
ถอนอํานาจปกครองไปแล�วเหลือบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวเปLนผู�ใช�อํานาจปกครองจึงต�องได�รับ
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ความยินยอมโดยลําพัง คําว&า ตาย ในท่ีนี้หมายถึง การตายโดยธรรมชาติเท&านั้น ไม&รวมการสาบสูญ
ด�วย ในกรณีมีพฤติการณ-พิเศษท่ีผู�เยาว-ไม&อาจขอความยินยอมได�จากท้ังบิดาหรือมารดา หมายถึง 
กรณีท่ีบิดาหรือมารดายังมีชีวิตอยู&แต&ไม&อาจให�ความยอนยอมได� เช&น บิดาหรือมารดาได�หายไปจากถ่ิน
ท่ีอยู&โดยไม&ทราบว&าไปอยู&ไหน หรือบิดามารดาเดินทางไปต&างประเทศ หรือกรณีท่ีบิดามารดาไม&อยู&ใน
สภาพหรือฐานะท่ีอาจให�ความยินยอมได� เช&น บิดามารดาถูกศาลสั่งให�เปLนคนไร�ความสามารถ หรือ
เสมือนไร�ความสามารถ หรือวิกลจริตไม&สามารถให�ความยินยอมได� 

2.3.3 ผู�รับบุตรบุญธรรม ในกรณีท่ีผู� เยาว-เปLนบุตรบุญธรรมในเบื้องต�น 
การรับบุตรบุญธรรมต�องชอบด�วยกฎหมายเสียก&อน กล&าวคือ มีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม เม่ือมี
การรับบุตรบุญธรรมแล�วอํานาจปกครองท้ังหมด ย&อมโอนมาอยู& กับผู�รับบุตรบุญธรรม ดังนั้น  
ผู�รับบุตรบุญธรรมจึงเปLนผู�มีอํานาจให�ความยินยอม บิดามารดาผู�ให�กําเนิดไม&มีสิทธิ์อีกต&อไปแต&ท้ังนี้
ย&อมไม&ตัดสิทธิ์ความสัมพันธ-ในครอบครัวเดิมโดยเฉพาะการรับมรดก  

2.3.4 ผู�ปกครอง ในกรณีไม&มีบุคคลซ่ึงอาจให�ความยินยอม ตาม (1) (2) (3) 
หรือมีแต&บุคคลดังกล&าวถูกถอนอํานาจปกครองกรณีท่ีจะเปLนผู�ปกครองตามกฎหมายได� 
ก็ต&อเม่ือผู�เยาว-ไม&มีบุคคลดังกล&าวข�างต�นหรือมีแต&ถูกถอนอํานาจปกครองไปแล�ว คําว&า ผู�ปกครอง 
ต�องเปLนกรณีท่ีศาลต้ังให�หรือเปLนการต้ังตามพินัยกรรม ท้ังนี้เปLนไปตามประมวลกฎหมายแพ&งและ
พาณิชย- มาตรา 1598/28 ซ่ึงผู�ปกครองนั้น อาจเปLน ลุง ปgา น�า อา หรือบุคคลอ่ืนท่ีผู�เยาว-อาศัยอยู&
ด�วยก็ได� 

ในกรณีท่ีบิดามารดาไม&ได�จดทะเบียนสมรสกัน บุตรนั้นถือเปLนบุตรท่ีชอบด�วย
กฎหมายของมารดาเพียงผู�เดียว การให�ความยินยอมจึงต�องขอจากมารดาซ่ึงแตกต&างจากกรณีท่ีบิดา
มารดาแยกกันอยู&บุตรผู�เยาว-ยังต�องขอความยินยอมจากบุคคลท้ังสองเพราะการแยกกันอยู&ไม&ได�ทําให�
การสมรสสิ้นสุดลง ส&วนการให�ความยินยอมนั้นประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1436 
ไม&ได�กําหนดว&าต�องทําตามแบบอย&างไร ฉะนั้น จึงอาจให�ความยินยอมเปLนลายลักษณ-อักษร ด�วยวาจา
หรือปริยายก็ได�  

ส&วนผลของการหม้ันท่ีปราศจากความยินยอม กฎหมายให�ถือว&าตกเปLนโมฆียะ 
คําว&า โมฆียะ หมายความว&า การกระทํานั้นสมบูรณ-จนกว&าจะมีการบอกล�าง ฉะนั้น การหม้ันท่ีฝOาฝcน
ความยินยอมย&อมถูกบอกล�างได� ซ่ึงการบอกล�างนิติกรรมท่ีเปLนโมฆียะเปLนไปตามประมวลกฎหมาย
แพ&งและพาณิชย- มาตรา 175 ต�องกระทําโดยบุคคลดังนี้ 

1) ผู�แทนโดยชอบธรรมหรือผู�เยาว-ซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล�ว แต&ผู�เยาว-อาจทําการ
บอกล�างก&อนท่ีตนจะบรรลุนิติภาวะได�หากผู�แทนโดยชอบธรรมยินยอม 

2) บุคคลท่ีพ�นจากการตกเปLนคนไร�ความสามารถ หรือคนเสมือนไร�
ความสามารถ หรือผู�อนุบาลหรือผู�พิทักษ- แต&เฉพาะคนเสมือนไร�ความสามารถ อาจบอกล�างก&อนพ�นจาก 
คนเสมือนไร�ความสามารถได�หากผู�พิทักษ-ให�ความยินยอม 
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3) บุคคลผู�แสดงเจตนาเพราะสําคัญผิดหรือถูกกลฉ�อฉลหรือถูกข&มขู& 
4) บุคคลวิกลจริตท่ีทํานิติกรรมลงในขณะท่ีกําลังจริตวิกลอยู&สามารถบอกล�าง

ได�เม่ือไม&วิกลจริตแล�ว 
5) ผู�ทํานิติกรรมอันเปLนโมฆียะถึงแก&ความตายก&อนมีการบอกล�าง ทายาทของ

บุคคลนั้นบอกล�างได� 
2.4 เง่ือนไขแบบของสัญญาหม้ัน  

ประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1437 ได�วางหลักไว�ว&า การหม้ัน
ต�องมีการส&งมอบหรือโอนทรัพย-สินท่ีเปLนของหม้ันให�แก&หญิงคู&หม้ันในวันหม้ัน หรืออาจกล&าวได�ว&าการ
หม้ันต�องมีของหม้ัน มิฉะนั้น การหม้ันไม&สมบูรณ-ตามกฎหมาย (พจน-  กู�มานะชัย, 2539 : 9) นอกจากนั้น
แล�ว การหม้ันต�องอยู&ในบังคับเรื่องหลักในการแสดงเจตนาทํานิติกรรมกล&าวคือ การหม้ันต�องไม&ขัดต&อ
ความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรมของประชาชน เช&น การท่ีชายมีครอบครัวอยู&แล�วไปทําสัญญาหม้ันกับ
หญิงอ่ืน หรือการหม้ันท่ีเกิดจากการกลฉ�อฉล หรือถูกข&มขู& หรือหญิงหม้ันกับหญิง ชายหม้ันกับชาย
ย&อมส&งผลให�สัญญาหม้ันนั้นตกเปLนโมฆะ ตัวอย&างเช&น นายหนุ&มกระเทยแปลงเพศทําการหม้ันกับนาย
น�อยเศรษฐีท่ีดิน ดังนี้การหม้ันดังกล&าวย&อมตกเปLนโมฆะตามมาตรา143 ท่ีกําหนดให�การหม้ันนั้นต�อง
เกิดข้ึนระหว&างชายกับหญิงท่ีมีอายุ 17 ปP บริบูรณ-ข้ึนไป อีกท้ังสัญญาหม้ันท่ีเกิดข้ึนเปLนการขัดต&อ
ความสงบเรียบร�อยและศีลธรรมอันดี ย&อมตกเปLนโมฆะ ส&วนกรณีของหญิงหม�าย หากสมรสภายใน
310 วัน กฎหมายไม&ระบุผลไว� ซ่ึงเท&ากับว&าการสมรสนั้นสมบูรณ- หากการสมรสสมบูรณ-ตามกฎหมาย
แล�ว ย&อมทําให�การหม้ันสมบูรณ-ไปด�วย ท้ังนี้ เพราะการหม้ันนําไปสู&การสมรส เห็นได�ว&าสาระสําคัญ
ของการหม้ันหรือแบบของการหม้ันนั้นต�องมีการให�ของหม้ันแก&ฝOายหญิงด�วยถึงจะถือว&ามีการหม้ัน
เกิดข้ึน 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 525/2509 การหม้ันจะเรียกว&าหม้ันก็ต&อเม่ือฝOายชายนํา
ของหม้ันไปมอบให�ฝOายหญิงอันเปLนเรื่องท่ีเข�าใจกันตามธรรมดาและตามประเพณี เม่ือมีการหม้ันแล�ว
ถ�าฝOายใดผิดสัญญาหม้ันฝOายนั้นต�องรับผิดใช�ค&าทดแทนโดยท่ีกฎหมายบัญญัติไว�เปLนพิเศษ เช&นนี้เม่ือ
ฝOายชายเพียงแต&ตกลงว&าจะสมรสโดยไม&มีการหม้ันจึงอยู&นอกขอบท่ีกฎหมายรับรอง หากไม&ปฏิบัติ
ตามท่ีตกลงไว�จะเรียกค&าทดแทนไม&ได� 

จากคําพิพาษาฎีกาดังกล&าว เห็นได�ว&าไม&ได�มีการให�ของหม้ันแก&หญิง จึงเท&ากับว&า 
ไม&มีการหม้ันเกิดข้ึน ฉะนั้นจึงไม&สามารถท่ีจะเรียกค&าทดแทนจากกันได�เพราะไม&มีกฎหมายรองรับ 

 
3. ลักษณะของของหม้ัน  

ของหม้ัน เปLนทรัพย-สินท่ีฝOายชายได�ส&งมอบหรือโอนให�แก&ฝOายหญิงเพ่ือเปLนหลักฐานว&า 
จะสมรสกับหญิงนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1437 ได�วางหลักไว�ว&า เม่ือหม้ันแล�ว
ของหม้ันตกเปLนสิทธิ์แก&หญิงทันที ดังนั้น การให�ของหม้ันเปLนการให�เพ่ือเปLนหลักฐานว&าชายจะสมรส
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กับหญิงและกรรมสิทธิ์ย&อมตกเปLนข
จําหน&ายจ&ายโอนได�ตามใจชอบ แต&ต�อ
ไม&ยอมสมรสกับชายหรือมีเหตุสําคัญ
หม้ันนั้น กฎหมายกําหนดหลักเกณฑ-

3.1 ของหม้ันต4องเป=นทร
คําว&า “ทรัพย-สิน”

หมายถึงวัตถึท่ีมีรูปร&าง เช&น เงิน ทอ
เช&น สิทธิเรียกร�อง ลิขสิทธิ์ สิทธิตามส

 
 

ก. แหวน            
 
 
 
 

 
3.2 ต4องเป=นของท่ีฝ?ายช

ของหม้ันต�องของท
ฝOายชายย&อมไม&ถือว&าเปLนของหม้ัน แต
กู�ยืมมาก็ได�แต&หากมีการนํามามอบใ
นายดําไปกู�ยืมเงินนายแดง 20,000 
หม้ันตกแก&นางสาวดาว ส&วนภาระในก

3.3 ของหม้ันต4องให4เวล
การให�ของหม้ันก

ซ่ึงหมายความว&า ต�องมีการส&งมอบข
ตกลงหม้ันกับนางสาวน้ําหวานด�วยเ

ท่ีมา : ก. http://www.manager.co
         ข. http://wedding.kapoo

 

ปLนของหญิงทันที หญิงคู&หม้ันย&อมมีสิทธิ์ท่ีจะใช�สอย ได�ด
แต&ต�องรับผิดในการคืนของหม้ันให�ฝOายชายหากตนเองผิด
ําคัญอันเกิดแก&คู&หม้ัน ทําให�ต�องบอกเลิกสัญญาหม้ัน ซ่ึง
ณฑ-ไว�ดังนี้ (ประสพสุข  บุญเดช, 2543 : 60 - 61) 
=นทรัพย"สิน  

” เปLนไปตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย-มาตร
 ทอง แหวน รถยนต- และให�หมายความรวมถึงวัตถุท่ีไม&ม
ิตามสัญญาเช&า เปLนต�น 

 
                                             ข. เงิน 

ี่ฝ?ายชายให4แก�ฝ?ายหญิง  
องท่ีฝOายชายส&งมอบให�แก&ฝOายหญิง หากเปLนทรัพย-สินท
ั้น แต&ของหม้ันไม&จําเปLนต�องเปLนกรรมสิทธิ์ของชายคู&หม้ัน
อบให�แก&หญิงแล�วย&อมตกเปLนกรรมสิทธิ์ของหญิงนั้น 
00 บาท นํามาหม้ันนางสาวดาว ดังนี้เงิน 20,000 บาท ย
ะในการชําระหนี้กู�ยืมย&อมตกเปLนของนายดําผู�กู�ยืม 

ห4เวลาในการทําสัญญาหม้ัน  
ม้ันกันนั้น กฎหมายกําหนดไว�ให�ต�องให�ในเวลาทําส
อบของหม้ันให�แก&กันในวันหม้ันอย&างแท�จริง ตัวอย&าง

ด�วยเงินจํานวน 40,000 บาท โดยกําหนดวันทําสัญญาห

รูปท่ี 3.1 ทรัพย-สินท่ีเปLนของหม้ัน 
ger.co.th/Family/ViewNews.aspx?NewsID=9530000
pook.com/view29405.html,2555 

ย ได�ดอกผลหรือ
องผิดสัญญาหม้ัน

ซ่ึงในเรื่องของ

-มาตรา 138 ซ่ึง
ุท่ีไม&มีรูปร&างด�วย 

ย-สินท่ีหญิงให�แก&
ู&หม้ัน ชายอาจไป

 ตัวอย&างเช&น 
าท ย&อมเปLนของ

ทําสัญญาหม้ัน  
ย&าง นายปกรณ- 
ญาหม้ันในวันท่ี  

0000175845, 2555.  
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1 มกราคม 2553 ในวันดังกล&าวนายปกรณ-ได�ส&งมอบเงินให�นางสาวน้ําหวานก&อน 20,000 บาท 
อีก 20,000 บาท ท่ีเหลือจะนํามามอบให�ในวันท่ี 3 มกราคม 2553 จากข�อเท็จจริงดังกล&าวจะเห็นได�
ว&าของหม้ันคือเงินจํานวน 20,000 บาท ท่ีส&งมอบให�แก&นางสาวน้ําหวานในวันท่ี 1 มกราคม 2553 
เท&านั้น แก&อีก 20,000 บาทท่ีเหลือไม&เข�าลักษณะท่ีเปLนของหม้ัน เพราะของหม้ันต�องให�ในเวลาท่ีทํา
สัญญาหม้ันเท&านั้น หากนํามาให�ในภายหลังย&อมไม&ใช&ของหม้ัน แต&อาจเข�าลักษณะของการให�โดย
เสน&หาได� 

3.4 ต4องเป=นการให4เพ่ือเป=นหลักฐานว�าจะสมรสกับหญิง  
      ในการให�ของหม้ันแก&กันนั้น เพ่ือเปLนการทําสัญญากันว&าจะมีการไปจดทะเบียน

สมรสกันในอนาคต ดังนั้น การให�ของหม้ันแก&กันจึงถือเปLนหลักฐานท่ียืนยันว&าในอนาคตจะมีการ
สมรสเกิดข้ึนแน&นอน ฉะนั้นของหม้ันจึงเปLนเหมือนหลักประกันท่ีชายให�ไว�กับหญิงจึงต�องเปLนการให�
ก&อนการสมรส แต&หากเปLนการนํามาให�ภายหลังย&อมไม&เปLนของหม้ัน 

3.5 การให4ของหม้ันต4องเป=นการให4โดยมีเจตนาจะสมรสกันในอนาคต  
                    ในการให�ของหม้ันแก&กันนั้น ก็เพ่ือวัตถุประสงค-ว&ามีเจตนาจะทําการสมรสเกิดข้ึนใน
อนาคตหากไม&มีเจตนาจะสมรสกันไม&ถือว&าเปLนของหม้ัน เช&น การท่ีชายกับหญิงแต&งงานกันตาม
ประเพณี โดยไม&ประสงค-จะจดทะเบียนสมรสกัน หากมีการให�ทรัพย-สินกันย&อมไม&ถือเปLนของหม้ัน 
และเม่ือให�ของหม้ันแก&หญิงแล�วย&อมตกเปLนกรรมสิทธิ์แก&หญิงทันที ดังนั้น หญิงคู&หม้ันสามารถนําของ
หม้ันไปจําหน&าย จ&าย โอนได� โดยไม&ต�องได�รับอนุญาตจากชายเพราะถือว&าเปLนกรรสิทธิของหญิงแล�ว 

      สรุปได�ว&า ของหม้ันต�องเปLนทรัพย-สินแต&ไม&จํากัดประเภทของทรัพย-ว&าจะเปLน
ประเภทใด และของหม้ันต�องเปLนทรัพย-สินท่ีทางฝOายชายได�ส&งมอบให�แก&หญิงในวันทําสัญญาหม้ัน 
เม่ือให�หญิงแล�วของหม้ันตกเปLนกรรมสิทธิ์ของหญิง ดังนั้น หญิงจึงมีสิทธิโดยชอบด�วยกฎหมายในอันท่ี
จําหน&าย จ&าย โอน ซ่ึงของหม้ันโดยประการใดๆ ก็ได� 
 

4. คู�สัญญาท่ีต4องรับผิดในสัญญาหม้ัน 
ในเรื่องการทําสัญญาหม้ันผู�ทําการหม้ันไม&ได�จํากัดเฉพาะผู�ท่ีเปLนคู&หม้ันเท&านั้นแต&ให�

หมายถึงบุคคลอ่ืนท่ีมีความเก่ียวพันกับชายหญิงด�วย โดยแยกพิจารณาคู&สัญญาหม้ันได�ดังนี้     
(ประสพสุข  บุญเดช, 2543: 60-61) 

4.1 ชายหญิงท่ีเป=นคู�หม้ัน  
ชายหญิงท่ีเปLนคู&หม้ัน กรณีท่ีท่ีชายและหญิงได�ทําการหม้ันกันเอง หรือกล&าวได�ว&า

ชายหญิงเปLนคู&สัญญาหม้ัน ตัวอย&างเช&น นางสาวแหม&มอายุ 18 ปP ทําการหม้ันกับนายบอยอายุ 18 ปP  
โดยท่ีบิดามารดาท้ังสองฝOายไม&ได�รู�เห็นด�วย หากมีการผิดสัญญาหม้ันเกิดข้ึนเฉพาะตัวนางสาวแหม&ม
และนายบอยเท&านั้นท่ีต�องเปLนผู�รับผิดชอบ 
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4.2 บิดามารดาของชายหญิงคู�หม้ัน  
บิดามารดาของชายหญิงหากได�เข�ามาเก่ียวข�องในสัญญาหม้ันด�วย ตัวอย&าง นายหมีอายุ 

25 ปP แอบหลงรักนางสาวสวยอายุ 19 ปP โดยท่ีนางสาวสวยมีคู&รักอยู&แล�ว นายหมีจึงไปขอหม้ันนางสาว
สวยกับนางดําผู�เปLนมารดาของนางสาวสวยโดยท่ีนางสาวสวยไม&ยินยอมด�วย นางดําตกลงรับของหม้ัน
โดยนายหมีได�ส&งมอบนาฬิกาฝ4งเพชรไว�เปLนของหม้ัน ต&อมานางสาวสวยไม&ยอมสมรสกับนายหมี  
ดังนี้ นายหมีจะฟgองเรียกค&าเสียหายจากนางสาวสวยไม&ได� ท้ังนี้ เพราะนางสาวสวยไม&ได�เปLนคู&สัญญา
หม้ันด�วย แต&สามารถเรียกให�นางดําคู&สัญญาหม้ันเปLนผู�รับผิดได� 

4.3 บุคคลผู4กระทําในฐานะเช�นบิดามารดาของชายหญิงคู�หม้ัน  
                    บุคคลผู�กระทําการในฐานะเช&น บิดามารดาอาจจะเข�ามาเปLนคู&สัญญาหม้ันได�  
ซ่ึงอาจจะเปLน ลุง ปgา น�า อา ของชายหรือหญิงก็ได� ตัวอย&างเช&น นายดําอาศัยอยู&กับปgาต้ังแต&อายุได�  
2 ขวบ บิดามารดาได�เสียชีวิตไปแล�ว ต&อมานายดําจะทําสัญญาหม้ันกับนางสาวขาว โดยปgาของนายดํา 
ได�รู�เห็นยินยอมด�วย หากปgาของนายดําได�เตรียมการสําหรับการสมรสโดยออกค&าใช�จ&ายในการสร�าง
เรือนหอให� แต&ต&อมานางสาวขาวไม&ยอมสมรสด�วย ปgาของนายดําย&อมมีสิทธิเรียกร�องค&าใช�ในการ
เตรียมการสมรสกับนางสาวขาวได� ท้ังนี้ เพราะถือว&าปgาของนายดําคู&สัญญาหม้ันเหมือนกัน  

 
5. ความรับผิดเก่ียวกับของหม้ัน 

วัตถุประสงค-หลักของการทําสัญญาหม้ันคือ การท่ีชายกับหญิงมีข�อตกลงจะไปจดทะเบียน
สมรสกันในอนาคต ดังนั้น หากไม&มีการสมรสเกิดข้ึนย&อมส&งผลต&อของหม้ัน ในเรื่องนี้กฎหมายได�
กําหนดหลักเกณฑ-ไว� ดังนี้ 

5.1 กรณีท่ีคู�หม้ันฝ?ายใดฝ?ายหนึ่งตายก�อนสมรส  
ตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1441 บัญญัติว&า ถ�าคู&หม้ันฝOายหนึ่ง

ตายก&อนสมรสอีกฝOายหนึ่งจะเรียกร�องค&าทดแทนไม&ได� ส&วนของหม้ันหรือสินสอดไม&ว&าฝOายชายหรือ
หญิงตาย หญิงหรือฝOายหญิงไม&ต�องคืนให�แก&ฝOายชาย เหตุผลเนื่องจากกรรมสิทธิ์ในของหม้ันและ
สินสอดได�ตกเปLนของหญิงและบิดามารดาของหญิงแล�วตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- 
มาตรา 1437 วรรคสองวางหลักไว�ว&า เม่ือหม้ันแล�วให�ของหม้ันตกเปLนสิทธิแก&หญิงทันที สําหรับการ
ตายท่ีไม&ต�องมีการคืนของหม้ันและสินสอดนั้นต�องเปLนการตายโดยธรรมชาติเท&านั้นไม&รวมการสาบสูญ
ด�วย เช&น การแก&ตาย ปOวยตาย หรือประสบอุบัติเหตุตาย เปLนต�น 

5.2 กรณีท่ีคู�หม้ันผิดสัญญาหม้ัน  
ตามกฎหมายแล�วการหม้ันไม&ใช&เหตุฟgองร�องให�มีการสมรสได�ตามประมวลกฎหมาย

แพ&งและพาณิชย-มาตรา 1438 ดังนั้นคู&สัญญาหม้ันจะบังคับให�อีกฝOายสมรสกับตนไม&ได� หรือมีการทํา
ข�อตกลงจะให�เบี้ยปรับกันในกรณีท่ีไม&มีการสมรสเกิดข้ึน ข�อตกลงดังกล&าวถือว&า ขัดต&อความสงบ
เรียบร�อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตกเปLนโมฆะทันที ตัวอย&างเช&น นายอ�วนทําการหม้ันกับ
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นางสาวเอ้ียงด�วยแหวนเพชร 1 วง ราคา 100,000 บาท โดยเขียนสัญญาหม้ันกันไว�เปLนลายลักษณ-
อักษรว&า หากนายอ�วนไม&สมรสกับนางสาวเอ้ียงในวันท่ี 20 มกราคม 2554 ให�นางสาวเอ้ียงคิดเบี้ยปรับ 
จากการผิดสัญญาหม้ันจากเงิน 100,000 บาท ได� 3 เท&า ต&อมานายอ�วนผิดสัญญาหม้ันไม&ยอมสมรส
กับนางสาวเอ้ียงตามกําหนดเวลาท่ีทํากันไว� นางสาวเอ้ียงจะฟgองร�องนายอ�วนให�ชําระเบี้ยปรับจากการ
ผิดสัญญาหม้ันได�หรือไม& ประการใด จากข�อเท็จจริงดังกล&าว เห็นได�ว&าการหม้ันนั้นไม&เปLนเหตุบังคับให�
ต�องมีการสมรส แต&หากมีการผิดสัญญาหม้ันเกิดข้ึนให�คู&หม้ันฝOายท่ีผิดสัญญารับผิดในการใช�ค&าทดแทน
จากการผิดสัญญาหม้ัน หากชายผิดสัญญาหม้ันหญิงไม&ต�องคืนของหม้ัน กรณีนี้นางสาวเอ้ียงไม&ต�องคืน
แหวนเพชรให�แก&นายอ�วนเพราะนายอ�วนเปLนฝOายผิดสัญญาหม้ัน แต&ในเรื่องของการตกลงให�คิด 
เบี้ยปรับจากการผิดสัญญาหม้ันนั้น ข�อตกลงดังกล&าวกฎหมายให�ตกเปLนโมฆะ บังคับกันไม&ได�ตาม
ประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย-มาตรา 1438 ท้ังนี้เพราะเปLนการคิดค&าเสียหายล&วงหน�าไม&สามารถ
คาดหมายได�ว&าจะเสียหายอย&างไร 

กล&าวโดยสรุป ความรับผิดเ ก่ียวกับของหม้ันจะเกิดข้ึนเ ม่ือมีการผิดสัญญาหม้ัน  
ซ่ึงหมายถึง การท่ีคู&หม้ันฝOายหนึ่งไม&ยอมทําการสมรส เช&น การท่ีชายหรือหญิงไปสมรสกับชายหรือ
หญิงอ่ืน การกระทําดังกล&าวจึงถือเปLนการผิดสัญญาหม้ัน เม่ือมีการผิดสัญญาหม้ันจะต�องมีความรับ
ผิดเก่ียวกับของหม้ัน หากฝOายชายผิดสัญญาหม้ัน หญิงไม&ต�องคืนของหม้ัน หากหญิงเปLนฝOายผิดสัญญา
หม้ันหญิงต�องคืนของหม้ันแก&ชาย แต&ในเรื่องการผิดสัญญาหม้ันไม&รวมไปถึงการท่ีคู&หม้ันฝOายหนึ่งตาย 

 
6. ค�าทดแทนจากการผิดสัญญาหม้ัน 

ค&าทดแทนจากการผิดสัญญาหม้ันกฎหมายกําหนดไว�เฉพาะในประมวลกฎหมายแพ&ง 
และพาณิชย-มาตรามาตรา 1440 โดยกําหนดค&าทดแทนเก่ียวกับการผิดสัญญาหม้ันไว� ดังนี้ 

6.1 ค�าทดแทนความเสียหายต�อกายหรือช่ือเสียงแห�งชายหรือหญิงนั้น  
     ค&าทดแทนความเสียหายต&อกายหรือชื่อเสียงแห&งชายหรือหญิงต�องเปLนกรณีท่ีมีการ

หม้ันเกิดข้ึนแล�ว แต&ไม&มีการสมรสเกิดข้ึนทําให�อีกฝOายเกิดความเสียหายข้ึน ย&อมทําให�อีกฝOายเรียกเอา
ค&าทดแทนจากกันได� ตัวอย&างเช&น เม่ือมีการหม้ันกันแล�วมีการล&วงเกินกันทางประเวณี การกอดจูบ 
ลูบคลํา แต&หลังจากหม้ันแล�วไม&ยอมสมรสตามกําหนดเวลา หรือไม&นําพาต&อการจดทะเบียนสมรสเลย 
เปLนต�น 

6.2 ค�าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการท่ีคู�หม้ัน บิดามารดาหรือบุคคลผู4กระทําการ
ในฐานะเช�นบิดามารดาได4ใช4จ�าย หรือต4องตกเป=นลูกหนี้ในการเตรียมการสมรสโดยสุจริตและ 
ตามสมควร 

ค&าใช�จ&ายในการเตรียมการสมรส หมายถึง ค&าใช�จ&ายอันจําเปLนท่ีชายหญิงต�องกระทํา
เพ่ือเตรียมการท่ีชายหญิงจะอยู&กินด�วยกันเปLนสามีภรรยากันโดยตรง และได�กระทําโดยมุ&งหมายว&า 
จะมีการสมรสและการกระทํานั้นเปLนการกระทําท่ีพอสมควรแก&ฐานานุรูปไม&เกินฐานะ เช&น ค&าใช�จ&าย
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ในการตัดเสื้อใส&ในวันสมรส ค&าใช�จ&ายในการซ&อมแซมเรือนหอ ค&าใช�จ&ายในการเตรียมท่ีนอนหมอนมุ�ง
สําหรับเรือนหอ ส&วนค&าหมากพลู ขนมท่ีบรรจุในขันหมาก ค&าเลี้ยงดูกันในวันแต&งงานมีคําพิพากษา
ตัดสินว&าไม&เปLนค&าใช�จ&ายในการเตรียมการสมรส (ประสพสุข  บุญเดช, 2543: 86 - 87) ดังจะเห็นได�
จากคําพิพากษาฎีกาดังต&อไปนี้ 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 945/2491 ค&าใช�จ&ายท่ีเสียไปในการแต&งงาน ไม&ถือว&าเปLน
ค&าใช�จ&ายการเตรียมการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1440 (2) จึงฟgองเรียก
จากกันในเม่ืออีกฝOายไม&ยอมจดทะเบียนสมรสไม&ได� 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 90/2515 ค&าใช�จ&ายในการเลี้ยงดูแขกในวันทําพิธีแต&งงานไม&ใช&
ค&าใช�จ&ายในการเตรียมการสมรสอันจะเรียกค&าทดแทนกันได� 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 2165/2535 หญิงและชายต&างมีฐานะดีทําการหม้ันและแต&งงาน
กันตามประเพณี ในการจัดงานเลี้ยงแต&งงานมีการเชิญแขกประมาณ 600 คนและเลี้ยงโตzะจีน การท่ี
หญิงซ้ือชุดแต&งงานเพ่ือเข�าพิธีจํานวน 4 ชุดเปLนเงิน 28,000 บาท เปLนค&าใช�จ&ายอันสมควรในการ
เตรียมการสมรสท่ีเรียกค&าทดแทนได� 

6.3 ค�าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการท่ีคู�หม้ันได4จัดการทรัพย"สิน หรือการอ่ืน
เก่ียวแก�อาชีพหรือทางทํามาหาได4ของตนไปโดยสมควรด4วยการคาดหมายว�าจะได4มีการสมรส  

ค&าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการท่ีคู&หม้ันได�จัดการทรัพย-สิน หรือการอ่ืนเก่ียว
แก&อาชีพหรือทางทํามาหาได�ของตนไปโดยสมควรด�วยการคาดหมายว&าจะได�มีการสมรส ซ่ึงในการ
จัดการทรัพย-สินของตนนั้น ต�องมุ&งหมายว&าจะได�มีการสมรส และค&าทดแทนในข�อนี้จํากัดเฉพาะชาย
หญิงคู&หม้ันเท&านั้น เช&น หญิงสอบได�ข�าราชการครูกําลังมีการเรียกบรรจุแต&หญิงสละสิทธิ์เพ่ือท่ีจะทํา
การสมรสกับชาย หรือชายขายทรัพย-สินเพ่ือเตรียมจะสมรสกับหญิงท่ีอยู&ต&างประเทศ เช&นนี้หากไม&มี
การสมรสเกิดข้ึน หญิงหรือชายก็เรียกค&าทดแทนจากกันได�  

เห็นได�ว& า  ในเรื่ องค&าทดแทนจากการผิดสัญญาหม้ัน กฎหมายกําหนดไว�  
3 กรณี กล&าวคือ ค&าทดแทนความเสียหายต&อกายหรือชื่อเสียงแห&งชายและหญิงนั้น กรณีนี้กฎหมาย
จํากัดเฉพาะชายและหญิงเปLนผู�เรียกร�อง ประการต&อมา ค&าใช�จ&ายในการเตรียมการสมรสโดยสุจริต 
กรณีนี้กฎหมายไม&ได�จํากัดเฉพาะชายหรือหญิงคู&หม้ันเท&านั้น แต&ยังรวมไปถึงบิดามารดาหรือ
ผู�ปกครองของหญิงด�วยหากได�มีการเตรียมการดังกล&าวไว�ก็สามารถเรียกได� และประการสุดท�าย 
ค&าใช�จ&ายในการท่ีคู&หม้ันหรือบิดามารดา หรือบุคคลผู�กระทําการในฐานะเช&นบิดามารดาได�ใช�จ&ายไป 
หรือต�องตกเปLนลูกหนี้จากการเตรียมการสมรส หากเปLนค&าใช�จ&ายหรือค&าทดแทนความเสียหายอ่ืน
นอกเหนือจาก 3 กรณีนี้ ไม&สามารถเรียกร�องจากกันได� เช&น ค&าความโศกเศร�าเสียใจ เปLนต�น 
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7. ผลของการผิดสัญญาหม้ันของท้ังชายและหญิง 
การผิดสัญญาหม้ันของชายและหญิง ส&งผลดังต&อไปนี้ 
7.1 กรณีฝ?ายชายเป=นฝ?ายผิดสัญญาหม้ัน  

                    กรณีฝOายชายเปLนฝOายผิดสัญญาหม้ัน ในเรื่องของหม้ันนั้นให�ตกเปLนสิทธิแก&หญิง
คู&หม้ัน ส&วนในเรื่องของการเรียกค&าทดแทนนั้นให�เปLนไปตามมาตรา 1440 แต&ท้ังนี้ศาลอาจกําหนดให�
ของหม้ันเปLนค&าทดแทนก็ได� หากพิจารณาแล�วเห็นว&า ของหม้ันมีราคาพอสมควรหรืออาจกําหนด 
ค&าทดแทนต&างหากได� ตัวอย&างเช&น ของหม้ันเปLนเงินสด 4 แสนบาท เม่ือเทียบกับความเสียหายท่ีเกิดแก&
คู&หม้ันแล�วประมาณ 2 แสนบาท เช&นนี้ศาลจะให�ของหม้ันเปLนค&าทดแทนก็ได�  

7.2 ฝ?ายหญิงผิดสัญญาหม้ัน  
ฝOายหญิงผิดสัญญาหม้ัน ฝOายหญิงต�องคืนของหม้ันให�แก&ฝOายชาย ซ่ึงการคืนของหม้ันนั้น 

ฝOายหญิงมีหน�าท่ีคืนเพียงส&วนท่ีมีอยู&ขณะเรียกคืนโดยสุจริต หากของหม้ันเปLนเงินให�คืนเฉพาะต�นเงิน 
หากของหม้ันเปLนทรัพย-สินอย&างอ่ืนนอกจากเงิน ให�คืนเท&าสภาพท่ีเปLนอยู& ณ เวลาท่ีเรียกคืน 
ตัวอย&างเช&น นายแดงหม้ันนางสาวขาวด�วยนาฬิกาฝ4งเพชร 1 วง ต&อมานางสาวไปสมรสกับนายดํา 
ดังนี้ถือว&านางสาวขาวผิดสัญญาหม้ันต�องคืนนาฬิกาฝ4งเพชร 1 วง ให�แก&นายแดง 

โดยสรุป การผิดสัญญาหม้ันนั้น อาจเปLนกรณีท่ีฝOายชายเปLนฝOายผิดสัญญาหม้ัน  
หรือฝOายหญิงเปLนฝOายผิดสัญญาหม้ันก็ได� ในเรื่องของการเรียกค&าทดแทนจากการผิดสัญญาหม้ัน 
กฎหมายได�กําหนดให�ท้ังชายและหญิงสามารถเรียกค&าทดแทนจากกันได� และต�องเปLนค&าทดแทน
ตามท่ีกําหมายกําหนดดังท่ีได�กล&าวมาแล�วตามมาตรา 1440  
 

สินสอด 
 

               ในเรื่องของการให�สินสอดแก&กัน ถือเปLนจารีตประเพณีอันดีงามของไทยท่ีมีการบัญญัติไว�
ในกฎหมายก&อนท่ีจะมีการแก�ไขประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- ท้ังนี้ ในกฎหมายป4จจุบันไม&ได�มี
การบังคับว&าต�องมีการให�สินสอดแก&กัน เพราะสาระสําคัญของการสมรสอยู&ท่ีการจดทะเบียนสมรส
เปLนสําคัญ แต&หากมีการให�สินสอดแก&กันกฎหมายก็รับรองและคุ�มครองให� ดังจะเห็นได�จากประมวล
กฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1437 วรรคสาม กําหนดคํานิยามของสินสอดไว�ว&า “สินสอด  
เปLนทรัพย-สินซ่ึงฝOายชายให�แก&บิดามารดา ผู�รับบุตรบุญธรรม หรือผู�ปกครองฝOายหญิง แล�วแต&กรณี 
เพ่ือตอบแทนการท่ีหญิงยอมสมรส ถ�าไม&มีการสมรสโดยมีเหตุสําคัญอันเกิดแก&หญิง หรือโดยมี
พฤติการณ-ซึ่ง ฝOายหญิงต�องรับผิดชอบ ทําให�ชายไม&สมควรหรือไม&อาจสมรสกับหญิงนั้น ฝOายชายเรียก
สินสอดคืนได�” จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล&าวสามารถอธิบายลักษณะของสินสอดได�ดังต&อไปนี้ 
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1. ลักษณะของสินสอด 
    สินสอดมีลักษณะดังต&อไป

1.1 ต4องเป=นทรัพย"สิน 
คําว&า “ทรัพย-สิน

กล&าวคือ ทรัพย-สิน ให�หมายความรว
ดังนั้น สินสอดจึงอาจเปLน เงิน ทอง 
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร แต&ในสังคมป4จจุบัน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 ต4องเป=นทรัพย"สินท่ีฝ

ฝ?ายหญิง  
คําว&า “ฝOายชาย” 

ผู�ปกครอง ผู� รับบุตรบุญธรรมก็ได
ส&วนผู�ปกครองต�องเปLนบุคคลท่ีศาลต้ังให

1.3 ต4องเป=นการให4เพ่ือเ
การให�สินสอด เปLน

ให�สินสอดแก&ฝOายหญิงแล�วย&อมตกเป
โดยวัตถุประสงค-ของการให�สินสอด
สินสอดต�องมีการตกลงกันไว�ก&อนท่ีจ
สินสอดนั้นจะมอบให�ฝOายหญิงก&อนห

ท่ีมา : http://www
 

ต&อไปนี้ (ประสพสุข  บุญเดช, 2543: 60 - 61) 
  

-สิน” ให�เปLนไปตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย-ม
ามรวมท้ังทรัพย-และวัตถุไม&มีรูปร&างซ่ึงอาจมีราคาและอ
ทอง ท่ีดิน บ�าน หรือสิทธิอย&างอ่ืนก็ได� เช&น สิทธิตามตา
จุบันส&วนใหญ&นิยมเปLน เงิน หรือ ทองคํา แสดงดังรูปท่ี 3.

ินท่ีฝ?ายชายมอบให4แก�บิดามารดา ผู4รับบุตรบุญธรรม หร

” ไม&ได�หมายความแต&เฉพาะตัวชายเท&านั้น อาจจะเปLนบ
มก็ได� ผู� รับบุตรบุญธรรมต�องมีการจดทะเบียนรับบุต
ลต้ังให�ไม&ใช&การเปLนผู�ปกครองตามพฤตินัย 
4เพ่ือเป=นการตอบแทนการท่ีหญิงยอมสมรสด4วย  
 เปLนสัญญาอย&างหนึ่งเปLนลักษณะของสัญญาต&างตอบแท
ตกเปLนกรรมสิทธิ์ของฝOายหญิงทันทีโดยไม&ต�องรอให�มีกา
สอดเปLนการให�เพ่ือตอบแทนท่ีหญิงยอมสมรสด�วย แล

&อนท่ีจะทําการสมรสว&าจะมีการให�สินสอดแก&กัน แต&ทรัพ
&อนหรือหลังจากสมรสแล�วก็ได� และในการตกลงเรื่องกา

รูปท่ี 3.2 สินสอด 
ww.familynetwork.or.th/node/15483,2555. 

ิชย-มาตรา 138 
ละอาจถือเอาได� 
มตามสัญญาเช&า 

3.2  

ม หรือผู4ปกครอง

เปLนบิดา มารดา 
ับบุตรบุญธรรม  

บแทน เม่ือมีการ
�มีการสมรสก&อน 
ย และในการให�
ต&ทรัพย-สินท่ีเปLน
ื่องการให�สินสอด
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ไม&ได�กําหนดแบบเอาไว� ดังนั้น จึงตกลงกันด�วยวาจาได� ท้ังนี้เพราะสินสอดไม&ใช&สาระสําคัญของการหม้ัน 
หรือการสมรส ชายหรือหญิงจะทําการหม้ันหรือสมรสโดยไม&มีสินสอดก็ได� 

      กล&าวโดยสรุป สินสอดคือ ทรัพย-สินท่ีฝOายชายมอบให�แก&บิดามารดาของหญิง  
เพ่ือเปLนการตอบแทนท่ีหญิงนั้นยอมสมรสกับตนโดยการให�สินสอดต�องมีการตกลงกันไว�ล&วงหน�า
ก&อนท่ีจะมีการสมรสเกิดข้ึน  

ดังนั้นจึงเห็นได�ว&าในเรื่องของหม้ันและสินสอด มีลักษณะท่ีแตกต&างกันหลายประการ 
สามารถสรุปได�ดังตารางท่ี 3.1  
 
  ตารางท่ี 3.1 เปรียบเทียบความแตกต&างระหว&างของหม้ันและสินสอด 
 

เรื่อง ของหม้ัน สินสอด 
ความหมาย ของหม้ัน หมายถึง ทรัพย-สินท่ีฝOายชาย

มอบให�แก&หญิงในขณะทําการหม้ันเพ่ือ
จะสมรสกันในภายหน�า 

สินสอด หมายถึง ทรัพย-สินท่ี 
ฝO ายชายให� แก& บิ ดามารดา  
ผู� รั บ บุ ต ร บุ ญ ธ ร ร ม  ห รื อ
ผู�ปกครองของหญิงเพ่ือเปLนการ
ตอบแทนท่ีหญิงยอมสมรสด�วย 

ผู�รับทรัพย-สินไว� หญิงคู&หม้ัน บิดามารดาผู�ปกครองหรือผู�รับ
บุตรบุญธรรมของฝOายหญิง 

เวลาในการส&งมอบ
ทรัพย- 

ขณะมีการหม้ัน เม่ือใดก็ได� แต&ต�องมีการตกลง
กันไว�ก&อนว&าจะให�สินสอด 

ความเปLนเจ�าของ ตกแก&หญิงคู&หม้ันทันทีท่ีมีการส&งมอบ ตกแก&บิดามารดา ผู�ปกครอง
หรือผู� รับบุตรบุญธรรมของ
หญิงทันทีท่ีรับสินสอด 

คู&สัญญา ฝOายชายกับฝOายหญิง ฝOายชายกับฝOายหญิง 

 
ท่ีมา : ประยุกต-จาก สุพจน-  กู�มานะชัย, 2539: 17-18 
 

2. เง่ือนไขการเรียกคืนสินสอด 
สินสอดเปLนทรัพย-สินท่ีฝOายชายมอบให�แก&บิดามารดา ผู�รับบุตรบุญธรรม ผู�ปกครองของ

หญิงเพ่ือตอบแทนในการท่ีหญิงยอมสมรสด�วย (วารี  นาสกุล, 2554: 55) แต&หากไม&มีการสมรส อันเปLน
ความผิดท่ีฝOายหญิงต�องเปLนผู�รับผิดชอบ ชายหรือฝOายชายมีสิทธิเรียกสินสอดคืนได� ซ่ึงเหตุท่ีหญิงต�อง
เปLนฝOายรับผิดชอบสามารถแยกได�เปLน 2 กรณีดังนี้ 
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2.1 ไม�มีการสมรสโดยมีเหตุสําคัญอันเกิดแก�หญิง  
กรณีไม&มีการสมรสโดยมีเหตุสําคัญอันแก&หญิง คือ เม่ือมีการหม้ันเกิดข้ึนแล�วปรากฏ

ข�อเท็จจริงท่ีทําให�ชายไม&สมควรหรือไม&อาจสมรสกับหญิงได� คําว&า เหตุสําคัญอันเกิดแก&หญิง หมายถึง 
เหตุท่ีกระทบกระเทือนถึงการสมรส ระหว&างชายกับหญิงในอนาคต ตัวอย&างเช&น หญิงคู&หม้ันปOวยเปLน
โรคสมองพิการ หรือหญิงคู&หม้ันไปร&วมประเวณีกับชายอ่ืน หรือหญิงปOวยเปLนโรคเอดส- หรือถูกจําคุกทําให�
ไม&อาจสมรสกันได� กรณีนี้ถือว&ามีเหตุสําคัญอันเกิดแก&หญิงทําให�ชายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหม้ันและเรียก
สินสอดคืนได� 

2.2 ถ4ามีพฤติการณ"อย�างใดอย�างหนึ่งเกิดข้ึนโดยฝ?ายหญิงต4องรับผิดชอบ  
คําว&าพฤติการณ-ซ่ึงฝOายหญิงต�องรับผิดชอบ หมายถึง พฤติการณ-ท่ีฝOายหญิงได�ทําข้ึน

อันเปLนเหตุให�ไม&อาจเกิดการสมรสได� พฤติการณ-ดังกล&าวอาจเปLนกรณีท่ี บิดา มารดา ผู�รับบุตร 
บุญธรรม ผู�ปกครอง หรือบุคคลผู�กระทําการในฐานะเช&นว&านั้นด�วยเปLนผู�ทําให�เกิดข้ึน ท้ังนี้เพราะ 
ฝOายหญิงมีความหมายกว�าง หาได�หมายความเฉพาะตัวของหญิงไม& ตัวอย&างเช&น การท่ีหญิงหนีไปบวชชีแล�ว
ไม&ยอมสึก หรือการท่ีบิดามารดาของหญิงคู&หม้ันท่ีเปLนผู�เยาว-ไม&ให�ความยินยอมในการท่ีหญิงคู&หม้ันจะ
ทําการสมรสก็ถือว&าเปLนความผิดของฝOายหญิงท่ีชายมีสิทธิจะเรียกสินสอดคืนได� แต&ท้ังนี้หากฝOายชาย
เปLนฝOายเปLนฝOายผิด ชายย&อมไม&มีสิทธิเรียกคืนสินสอด เช&น ชายสัญญาว&าจะไปจดทะเบียนสมรส
หลังจากหม้ันแล�ว เม่ือหม้ันแล�วชายกลับไม&ยอมไปจดทะเบียนสมรสด�วยกรณีนี้ชายไม&สามารถเรียก
สินสอดคืนได� 

 
3. วิธีการคืนของหม้ันและสินสอด 

กรณีท่ีกฎหมายบังคับว&าหญิงต�องคืนของหม้ันและสินสอด อาจเปLนเพราะมีเหตุสําคัญอัน
เกิดแก&หญิงเปLนเหตุให�หญิงไม&สมควรสมรสกับชายหญิงต�องคืนของหม้ันและสินสอดให�แก&ชายด�วย  
ในเรื่องของหม้ันและสินสอดนั้น เม่ือมีการส&งมอบให�กันแล�วย&อมตกเปLนกรรมสิทธิ์ของหญิง และบิดา
มารดาของหญิงไปแล�วตามบทบัญญัติของกฎหมายของกฎหมายมาตรา 1437 วรรคสอง และวรรคสาม  
หากจะมีการคืน ประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1437 วรรคท�าย กําหนดให�ใช�บทบัญญัติ
ในเรื่องลาภมิควรได� ตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 412 ถึงมาตรา 418 มาใช�บังคับ
โดยอนุโลม ซ่ึงในการพิจารณาคืนของหม้ันและสินสอดนั้นต�องดูว&าของหม้ันหรือสินสอดเปLนเงินหรือ
ทรัพย-อ่ืน ดังจะกล&าวรายละเอียดในหัวข�อต&อไป 

3.1 กรณีของหม้ันหรือสินสอดเป=นเงินตรา  
หากของหม้ันหรือสินสอดเปLนเงิน ฝOายหญิงมีหน�าท่ีต�องคืนเงินเพียงส&วนท่ีมีอยู&ใน

ขณะท่ีมีการเรียกคืนในฐานลาภมิควรได� ท้ังนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 412  
ซ่ึงกําหนดว&า “ถ�าทรัพย-สินซ่ึงได�รับไว�เปLนลาภมิควรได�นั้นเปLนเงิน ท&านว&าต�องคืนเต็มจํานวน เว�นแต&
เม่ือบุคคลได�รับไว�โดยสุจริต จึงต�องคืนลาภมิควรได�เพียงส&วนท่ียังมีอยู& ในขณะเม่ือเรียกคืน” 
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ตัวอย&างเช&น ชายหม้ันหญิงด�วยเงินจํานวน 60,000 บาท หญิงได�นําเงินบางส&วนไปใช�จ&ายแล�ว ต&อมา
หญิงผิดสัญญาหม้ัน และในขณะท่ีชายใช�สิทธิเรียกคืนนั้น ปรากฏว&าหญิงเหลือเงินเพียง 10,000 บาท 
กรณีนี้หญิงต�องคืนเงิน10,000 บาทเท&านั้น หากหญิงได�ใช�จ&ายเงินไปท้ังหมดแล�วหญิงก็ไม&ต�องคืน  
แต&ถ�าหญิงนําเงินไปซ้ือทรัพย-อย&างอ่ืน เช&น นําเงินไปซ้ือรถจักรยานยนต-การเรียกคืนต�องเปLนการเรียก
คืนในลักษณะช&วงทรัพย-ตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 226 ส&วนการคืนเงินนั้นคืน
เฉพาะต�นเงินเท&านั้น  

3.2 กรณีของหม้ันหรือสินสอดเป=นทรัพย"สินท่ีไม�ใช�เงินตรา  
กรณีของหม้ันหรือสินสอดเปLนทรัพย-สินท่ีไม&ใช&เงินตรา การคืนฝOายหญิงมีหน�าท่ีต�อง

คืนทรัพย-ตามสภาพในขณะท่ีเรียกคืนหากทรัพย-สินนั้นสูญหายหรือบุบสลาย แม�จะเปLนความผิดของ
ตนก็ตาม ฝOายหญิงไม&ต�องรับผิดชอบ ตัวอย&างเช&น ชายนํารถยนต-มาหม้ันหญิงสาว หญิงได�
เปลี่ยนแปลงระบบเชื้อเพลิงใหม& ทําให�รถเสื่อมสภาพ หากจะต�องมีการคืนของหม้ันกันให�คืนตาม
สภาพท่ีเปLนอยู&โดยไม&ต�องรับผิดในความชํารุดบกพร&องหรือการบุบสลายนั้น ถ�าหญิงได�มีการออก
ค&าใช�จ&ายในการซ&อมแซมหญิงมีสิทธิเรียกคืนได� แต&ถ�าเปLนกรณีท่ีเปLนค&าใช�จ&ายเพ่ือการบํารุงรักษา
ตามปกติธรรมดากรณีนี้เรียกคืนไม&ได� 

3.3 กรณีท่ีคู�หม้ันตายก�อนสมรส  
กรณีท่ีคู&หม้ันตายก&อนสมรส ตามหลักของกฎหมายแล�วห�ามมิให�มีการเรียก  

ค&าทดแทนแก&กัน และหญิงไม&ต�องคืนของหม้ันเพราะการตายไม&ใช&เรื่องของการผิดสัญญาหม้ัน เพราะ 
แม�ว&าการตายนั้นจะเกิดจากคู&หม้ันเองแต&ต�องเปLนการตายโดยธรรมชาติ ไม&ใช&การตายโดยผลของ
กฎหมาย เช&น การแก&ตาย ปOวยตาย เปLนต�น 

 
4. อายุความในการเรียกคืนของหม้ัน 

ประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1447/1 ได�กําหนดให�มีอายุความหกเดือนนับ
แต&วันท่ีผิดสัญญาหม้ัน หากเปLนการบอกเลิกสัญญาหม้ันเพราะการทําชั่วของคู&หม้ันอีกฝOายหนึ่ง
หลังจากมีการหม้ันแล�ว ให�มีอายุความหกเดือนนับแต&วันรู�หรือควรรู�ถึงการกระทําชั่วอย&างร�ายแรง  
แต&ต�องไม&เกินห�าปPนับแต&วันกระทําดังกล&าว แต&การเรียกสินสอดคืน กฎหมายมิได�กําหนดอายุความ
เฉพาะ โดยให�ถืออายุความสิบปP 

 
5. การส้ินสุดแห�งสัญญาหม้ัน และการเรียกค�าทดแทน 

ดังได�กล&าวมาแล�วว&า การหม้ันเปLนเพียงสัญญาท่ีฝOายชายได�ทําไว�กับฝOายหญิงเพ่ือชายและหญิง
จะไปทําการสมรสกัยในอนาคต แต&ท้ังนี้ไม&ได�บังคับว&าเม่ือมีการหม้ันแล�วจะต�องมีการสมรสเสมอไป ดังนี้ 
จะเห็นได�จากมาตรา 1438 ซ่ึงบัญญัติว&า “การหม้ันไม&เปLนเหตุท่ีจะร�องขอให�ศาลบังคับให�สมรสได� ถ�าได�  
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มีข�อตกลงกันไว�ว&าจะให�เบี้ยปรับในเม่ือผิดสัญญาหม้ัน ข�อตกลงนั้นเปLนโมฆะ” ดังนั้น เม่ือมีการหม้ันกัน
แล�วคู&หม้ันอาจทําให�การหม้ันอาจสิ้นสุดลงได�ท้ังนี้ด�วยเหตุ 3 ประการ คือ (ประสพสุข บุญเดช, 2543: 91 - 92) 

5.1 กรณีคู�สัญญาหม้ันสมัครใจบอกเลิกสัญญา  
ในกรณีคู&สัญญาหม้ันสมัครใจบอกเลิกสัญญา กรณีนี้คู&หม้ันแต&ละฝOายจะเรียก 

ค&าทดแทนจากกันไม&ได� หญิงต�องคืนของหม้ันและสินสอดให�แก&ชาย เว�นแต&จะได�มีการตกลงเปLนอย&างอ่ืน 
ซ่ึงในเรื่องของการตกลงเลิกสัญญาหม้ัน อาจตกลงด�วยวาจาหรือทําเปLนหนังสือก็ได� ท้ังนี้เปLนไปตาม
หลักในเรื่องการเลิกสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 391 เม่ือมีการเลิกสัญญา
คู&สัญญาจะต�องกลับคืนสู&ฐานะเดิมเหมือนไม&เคยทําสัญญามาก&อน คู&สัญญาจะเรียกค&าทดแทนจากกัน
ไม&ได�  

5.2 กรณีคู�หม้ันตาย  
คําว&า “ตาย” หมายความเฉพาะการตายโดยธรรมชาติเท&านั้น ไม&รวมถึงการตายโดย

ผลของกฎหมายหรือท่ีเข�าใจว&าสาบสูญ ท้ังนี้เพราะการตายไม&ถือเปLนเรื่องของการผิดสัญญาหม้ัน 
ดังนั้น เม่ือมีความตายเกิดข้ึนฝOายหญิง จึงไม&จําต�องคืนของหม้ันและสินสอดให�ฝOายชาย และไม&ต�อง
คํานึงด�วยว&าการตายนั้นเปLนความผิดของฝOายใด 

5.3 กรณีมีการบอกเลิกสัญญาหม้ัน เนื่องจากมีเหตุสําคัญอันเกิดแก�คู�หม้ัน  
เหตุสําคัญดังกล&าวอาจเกิดจากความบกพร&องทางกายหรือจิตใจ เช&น ชายหรือหญิง

ปOวยเปLนเอดส- หรือตกเปLนบุคคลล�มละลาย หรือมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก การบอกเลิกสัญญา
หม้ันเพราะมีเหตุสําคัญอันเกิดแก&ชายหรือหญิงคู&หม้ันนั้นโดยหลักแล�วเรียกค&าทดแทนจากกันไม&ได�  
แต&มีข�อยกเว�น หากแต&เหตุสําคัญนั้น เกิดจากคู&หม้ันอีกฝOายได�กระทําชั่วอย&างร�ายแรง ท้ังนี้ ตามมาตรา 
1444 กล&าวคือ ถ�าเหตุอันทําให�คู&หม้ันบอกเลิกสัญญาหม้ันเปLนเพราะการกระทําชั่วอย&างร�ายแรงของ
คู&หม้ันอีกฝOายหนึ่งซ่ึงได�กระทําภายหลังการหม้ัน คู&หม้ันผู�กระทําชั่วอย&างร�ายแรงนั้นต�องรับผิดใช� 
ค&าทดแทนแก&คู&หม้ันผู�ใช�สิทธิบอกเลิกสัญญาหม้ันเสมือนเปLนผู�ผิดสัญญาหม้ัน ตัวอย&างเช&น ชายคู&หม้ัน
ไปข&มขืนผู�อ่ืน หรือหญิงคู&หม้ันไปร&วมประเวณีกับชายอ่ืน เปLนต�น ซ่ึงเหตุนี้ ชายคู&หม้ันยังสามารถเรียก 
ค&าทดแทนจากชายอ่ืนท่ีได�ข&มขืนหรือได�ร&วมประเวณีกับหญิงคู&หม้ันได�ด�วย  

       กล&าวโดยสรุป การหม้ันสิ้นสุดลงได�หลายประการ อาทิ เม่ือคู&สัญญาท้ังสองฝOาย 
ตกลงเลิกสัญญาหม้ัน หรือมีเหตุสําคัญเกิดข้ึนกับชายหรือหญิง อีกฝOายหนึ่งได�บอกเลิกสัญญาหม้ัน 
หรือคู&สัญญาหม้ันถึงแก&ความตาย ซ่ึงสามารถสรุปได�ดังตารางท่ี 3.2  
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  ตารางท่ี 3.2 การสิ้นสุดสัญญาหม้ัน 
 

การส้ินสุดสัญญาหม้ัน ชาย หญิง 

คู&หม้ันตกลงเลิกสัญญา
หม้ันกันเอง 

เรียกคืนของหม้ันได� หญิงต�องคืนของหม้ันแก&ชาย 
เว�นแต&ตกลงเปLนอย&างอ่ืน 

คู&หม้ันฝOายใดฝOายหนึ่ง
ตาย (ไม&รวมสาบสูญ) 

เรียกของหม้ันคืนไม&ได� หญิงไม&ต�องคืนของหม้ัน 

มี เ ห ตุ สํ า คัญ เ กิ ดแก&
คู&หม้ัน(ชาย/หญิง)  

ชายเรียกของหม้ันคืนได�  
แต&จะเรียกค&าทดแทนจาก
หญิงไม&ได� เว4นแต� กรณีท่ี
หญิงคู&หม้ันได�กระทําชั่ว
อย&างร�ายแรง เช&น หญิงคู&หม้ัน
ยอมให�ชายอ่ืนร&วมประเวณี 

หญิงต�องคืนของหม้ันแก&ชาย 
แต&จะเรียกค&าทดแทนจากชาย
ไม&ได� เว4นแต� กรณีท่ีชายคู&หม้ัน
ได�กระทําชั่วอย&างร�ายแรง เช&น 
ชายคู&หม้ันไปเปLนชู� หญิงเรียก
เอาค&าทดแทนได� 

 

การสมรส 
 

การสมรส มีความหมายอย&างไรนั้น ได�มีผู�ให�คํานิยามไว� ดังนี้  
ประสพสุข  บุญเดช (2543 : 110) กล&าวถึง การสมรสไว�ว&า การสมรส หมายถึง การท่ีชาย

และหญิงสมัครใจเข�ามาอยู&กินฉันสามีภรรยา โดยไม&ข�องเก่ียวทางชู�สาวกับบุคคลอ่ืนใดอีกและการ
สมรสในท่ีนี้ต�องจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเท&านั้น 

วารี  นาสกุล (2554 : 66) กล&าวถึง การสมรสว&า หมายถึง การท่ีชายและหญิงตกลงท่ีจะใช�
ชีวิตร&วมกันด�วยความสมัครใจจนกว&าชีวิตจะสิ้นสุดลง ร&วมทุกข-ร&วมสุขด�วยกัน 

สมศักด์ิ  เอ่ียมพลับใหญ& (2555 : 25) กล&าวถึง การสมรสว&า หมายถึง การท่ีชายและหญิง
สมัครใจเข�ามาอยู&กินฉันสามีภริยากันชั่วชีวิต โดยไม&เก่ียวข�องทางชู�สาวกับบุคคลอ่ืนใดอีก 

สํานักคุ�มครองสิทธิและช&วยเหลือทางกฎหมายแก&ประชาชน (2553) กล&าวถึง การสมรสว&า 
การท่ีชายหญิงยอมอยู&กินด�วยกัน ด�วยการจดทะเบียนสมรสเปLนสามีภริยา ดังนั้นหญิงกับชาย และ
ชายกับหญิง จึงไม&อาจอยู&กินกันได� แม�ชายจะได�แปลงเพศเปLนหญิงแล�วก็ตาม 

Jean  Carbonnier (อ�างถึงใน วารี นาสกุล, 2543 : 55) ได�ให�คํานิยามการสมรสว&า หมายถึง 
การกระทําของชายและหญิงตกลงท่ีจะช&วยเหลือซ่ึงกันและกัน ใช�ชีวิตร&วมกันไปจนกว&าชีวิตจะหาไม& 

กล&าวโดยสรุป การสมรส หมายถึง การท่ีชายหญิงสมัครใจท่ีจะเปLนสามีภรรยากันอย&าง
ถูกต�องตามกฎหมาย โดยไม&ข�องเก่ียวทางชู�สาวกับบุคคลอ่ืน และชายหญิงในท่ีนี้ต�องถือตามเพศ 
ท่ีกําเนิดมา 



110 

 

1. เง่ือนไขการสมรส 
กฎหมายกําหนดเง่ือนไขในการสมรสไว�ดังนี้ 
1.1 คู�สมรสฝ?ายหนึ่งต4องเป=นชายและอีกฝ?ายต4องเป=นหญิง  

คู&สมรสฝOายหนึ่งต�องเปLนชายและอีกฝOายต�องเปLนหญิง กล&าวคือ ต�องเปLนการสมรส
ระหว&างชายจริงหญิงแท� โดยเพศดังกล&าวให�ดูจากการถือกําเนิด ไม&รวมการผ&าตัดแปลงเพศ ท้ังนี้
เปLนไปตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1448 ความว&า “การสมรสจะทําได�ต&อเม่ือชาย
และหญิงมีอายุสิบเจ็ดปPบริบูรณ-แล�ว แต&ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให�ทําการสมรส
ก&อนนั้นได�” ซ่ึงเง่ือนไขการสมรสข�อนี้มีคําพิพากษาท่ี 157/2524 ยืนยันไว� ดังนี้ 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 157/2524 เพศของบุคคลธรรมดากฎหมายรับรองและถือเอา
เพศตามเพศท่ีถือกําเนิดมา หญิงตามพจนานุกรม คือ คนท่ีออกลูกได� ผู�ร�องเปLนชายรับรองการผ&าตัด
เปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศแต&ไม&สามารถมีลูกได� ฉะนั้นโดยธรรมชาติและตามกฎหมายรับรองผู�ร�องยังคง
เปLนเพศชายอยู& ไม&มีกฎหมายให�ผู�ร�องขอเปลี่ยนแปลงเพศโดยใช�สิทธิทางศาลได� 

1.2 การสมรสต4องเกิดจากความสมัครใจของท้ังชายและหญิง  
การสมรสต�องเกิดจากความสมัครใจของท้ังชายและหญิง โดยความสมัครใจนั้นต�อง

กระทําโดยเป~ดเผยต&อหน�านายทะเบียน ท้ังนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1458 
ซ่ึงกําหนดว&า “การสมรสจะกระทําได�ต&อเม่ือชายหญิงยินยอมเปLนสามีภริยากันและต�องแสดงการ
ยินยอมนั้นให�ปรากฏโดยเป~ดเผยต&อหน�านายทะเบียนและให�นายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว�
ด�วย” จากบทบัญญัติของกฎหมายแสดงให�เห็นว&าการสมรสเปLนเรื่องเฉพาะตัวของคู&สมรส ดังนั้น  
จึงต�องแสดงความยินยอมเปLนสามีภริยาต&อหน�านายทะเบียนด�วยตนเอง ซ่ึงการให�ความยินยอม
กฎหมายไม&ได�กําหนดว&าต�องให�เปLนลายลักษณ-อักษร ดังนั้นอาจให�ความยินยอมด�วยวาจาต&อหน�า 
นายทะเบียนก็ได� แต&นายทะเบียนต�องบันทึกความยินยอมไว�เปLนลายลายลักษณ-อักษร  

1.3 ชายและหญิงต4องมีอายุ 17 ปFบริบูรณ"ท้ังสองคน  
                    เหตุผลในการกําหนดเรื่องอายุนั้นกฎหมายกําหนดให�ชายและหญิงต�องมีอายุ 17 ปP
บริบูรณ-ท้ังสองคนนั้น เนื่องจากชายหรือหญิงท่ีอายุ 17 ปP นั้น ในด�านความคิด ประสบการณ-ตลอดจน
สรีระทางร&างกาย จิตใจเห็นได�ว&าค&อนข�างท่ีจะโตพอสมควรแล�ว หากมีการกําหนดอายุท่ีตํ่ากว&านี้ย&อม
ไม&เปLนผลดีเพราะถือว&ายังขาดประสบการณ-ท้ังความคิดตลอดจนความรับผิดชอบ ในเรื่องหลักเกณฑ-
ของอายุข้ันตํ่านั้น ในแต&ละประเทศมีการกําหนดท่ีแตกต&างกันออกไป เช&น ประเทศฝรั่งเศสกําหนดให�
ชายมีอายุ 18 ปP หญิง 15 ปP เยอรมันชาย 21 ปP หญิง 16 ปP แต&ของไทยเราหากย�อนกลับไปในปP พ.ศ. 
2478 กําหนดให�ชายอายุ 17 ปP หญิง 15 ปP หลังจากนั้นมาจึงได�มีการแก�ไขหลักเกณฑ-เรื่องของอายุให�
ชายและหญิงมีอาย 17 ปPบริบูรณ-จึงจะทําการสมรสได� หากมีการสมรสเกิดข้ึนโดยฝOาฝcนเง่ือนไข
ดังกล&าว การสมรสนั้นตกเปLนโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1503 เปLนผลให� 
ผู�มีส&วนได�เสียหรือตัวชายหญิงนั้นมีสิทธินําคดีข้ึนสู&ศาลขอให�เพิกถอนการสมรสได� แต&หลักการดังกล&าว
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มีข�อยกเว�น หากมีการอนุญาตจากศาลให�ทําการสมรสกันก&อนหน�าอายุครบ 17 ปP บริบูรณ- ย&อมทําได� 
แต&ต�องอยู&ภายใต�เง่ือนไขว&ามีเหตุอันสมควรท่ีศาลจะอนุญาตให�ทําการสมรส เช&น หญิงต้ังครรภ-หรือมี
การอยู&ร&วมกันฉันสามีภรรยามาเปLนระยะเวลานานแล�ว หรือชายต�องไปราชการทหาร เปLนต�น  

1.4 ชายหรือหญิงต4องไม�เป=นคนวิกลจริต หรือเป=นบุคคลซ่ึงศาลส่ังให4เป=นคนไร4ความสามารถ 
บุคคลวิกลจริต (Person of unsound mind) หมายถึง บุคคลมีความประพฤติหรือ

กิริยาผิดปรกติ หรือไม&สามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดี เพราะสติวิปลาส (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,2555) หรือ
กล&าวอีกอย&างได�ว&า หมายถึงผู�มีจิตผิดปกติหรือเราเรียกว&าคนบ�านั่นเอง นอกจากนั้นแล�วยังรวมถึง
บุคคลท่ีขาดความรําลึก ขาดความรับผิดชอบ เช&น บุคคลท่ีเปLนโรคป4ญญาอ&อน หรือบุคคลท่ีต�องนอน
อยู&บนเตียงตลอดเวลาทําอะไรเองไม&ได�หากมีการสมรสเกิดข้ึนระหว&าบุคคลดังกล&าวเอง หรือบุคคล
ดังกล&าวสมรสกับคนปกติการสมรสย&อมเปLนโมฆะ แต&หากเปLนกรณีของคนใบ� ย&อมไม&ถือว&าคนใบ�  
เปLนบุคคลวิกลจริตจึงสามารถสมรสได� ตัวอย&างเช&น นายสมบูรณ-เปLนใบ�มาแต&กําเนิดสมรสกับ 
นางสมทรงซ่ึงตาบอด การสมรสของท้ังคู&สมบูรณ-และชอบด�วยกฎหมาย 

 บุคคลท่ีศาลสั่งให�เปLนคนไร�ความสามารถ หมายถึง บุคคลวิกลจริตถึงขนาดท่ีผู�มีส&วน
ได�เสียร�องขอต&อศาลให�สั่งให�เปLนไร�ความสามารถ หากมีการสมรสระหว&างบุคคลท่ีศาลสั่งให�เปLน 
คนไร�ความสามารถด�วยกันเองหรือคนไร�ความสามารถกับคนปกติ การสมรสให�มีผลตกเปLนโมฆะ  
ซ่ึงหลักในการพิจารณาในกรณีของคนวิกลจริตให�ดูว&าขณะทําการสมรสเปLนคนวิกลจริตหรือไม& 
หากขณะทําการสมรสมีอาการเปLนปกติดีการสมรสนั้นย&อมสมบูรณ-ส&วนกรณีของคนไร�ความสามารถ
ตราบใดท่ีศาลยังไม&ได�ถอนคําสั่งท่ีให�เปLนคนไร�ความสามารถย&อมทําการสมรสไม&ได� แม�จะมีจิตเปLน
ปกติในบางครั้งก็ตามหากทําการสมรสการสมรสนั้นย&อมตกเปLนโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ&งและ
พาณิชย- มาตรา 1449 

1.5 ชายหญิงต4องไม�ใช�ญาติสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไปและลงมา 
การห� ามญาติสืบสายโลหิตสมรสกันไม& ได� มี เฉพาะในประเทศไทยเท& านั้ น  

ในต&างประเทศก็มีข�อห�ามดังกล&าวเหมือนกัน เช&น ประเทศเกาหลีใต�ให�เหตุผลในการห�ามไว� ในแง&ของ
ศีลธรรมนั้นถือว&าเปLนเรื่องท่ีไม&เหมาะสม นอกจากนั้นแล�วยังมีเหตุผลทางการแพทย-สนับสนุนว&า เด็กท่ี
เกิดจากการสมรสระหว&างญาติโดยส&วนมากแล�วจะมีความผิดปกติตามมา เช&น เปLนโรคป4ญญาอ&อน
เนื่องจากบุคคลเหล&านี้มียีนส-ท่ีใกล�เคียงกัน ซ่ึงตามกฎหมายไทยมีการห�ามญาติอยู& 4 ประเภทด�วยกัน
ท้ังนี้ตาม ประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1450 ความว&า “ชายหญิงซ่ึงเปLนญาติสืบสาย
โลหิตโดยตรงข้ึนไปหรือลงมาก็ดี เปLนพ่ีน�องร&วมบิดามารดาหรือร&วมแต&บิดาหรือมารดาก็ดี จะทําการ
สมรสกันไม&ได� ความเปLนญาติดังกล&าวมานี้ให�ถือตามสายโลหิต โดยไม&คํานึงว&าจะเปLนญาติโดยชอบ
ด�วยกฎหมายหรือไม&” จากบทบัญญัติดังกล&าวอธิบายได� ดังนี้ 
  1) ญาติสืบสายเลือดเดียวกันข้ึนไปโดยตรง เช&น ปูO ย&า ตา ยาย ทวด 
  2) ญาติสืบสายเลือดเดียวกันลงมาโดยตรง เช&น ลูก หลาน เหลน ลื้อ 
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  3) พ่ีน�องร&วมบิดามารดาเดียวกัน 
  4) พ่ีหรือน�องร&วมแต&บิดาหรือมารดาเดียวกัน 

การเปLนญาติดังกล&าวให�ถือตามความเปLนจริง แต&หาก ลุง ปgา น�า อา หลาน 
กฎหมายไม&ได�ห�าม เพราะถือว&าไม&ใช&ญาติสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไปหรือลงมา อีกท้ังทางการแพทย-
เห็นว&าเกือบไม&มีผลร�ายหากมีการสมรสกัน ดังนั้นจึงสามารถสมรสกันได� ตัวอย&างเช&น นายดําเปLน
น�องชายของพ&อ ซ่ึงมีศักด์ิเปLนอาของนางสาวแดงสมรสกับนางสาวแดงซ่ึงเปLนหลาน แต&หากการสมรส
นั้นฝOาฝcนเง่ือนไขความเปLนญาติดังท่ีกล&าวมาผลของการฝOาฝcนเง่ือนไขดังกล&าวย&อมทําให�การสมรส 
ตกเปLนโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1495 ท้ังนี้ เง่ือนไขการสมรสระหว&าง
ญาตินั้น สามารถสรุปได�ดังตารางท่ี 3.3 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3.3 เปรียบเทียบการสมรสในวงศ-ญาติ 
 

ประเภทญาติ ทางการแพทย" ทางสังคม ผลทางกฎหมาย 

ญาติสืบสายโลหิต
โดยตรง 

อาจมีผลร�ายมาก ไม&สมควร ห�าม 

พ่ีน�องร&วมบิดามารดา
หรือร&วมแต&บิดาหรือ
มารดา 

อาจมีผลร�าย ไม&สมควร ห�าม 

ลุง ปgา น�า อา อาจมีผลร�าย ไม&สมควร ไม&ห�าม 

ลูกพ่ีลูกน�อง เกือบไม&มีผลร�าย ไม&มีความหมาย ไม&ห�าม 

ลูกของลูกพ่ีลูกน�อง เกือบไม&มีผลร�าย ไม&มีความหมาย ไม&ห�าม 

     

 ท่ีมา : http.//elearning2.utcc.ac.th,255 

1.6 ผู4รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไม�ได4 
การเปLนบุตรบุญธรรมในท่ีนี้หมายถึง การเปLนบุตรบุญธรรมท่ีชอบด�วยกฎหมาย

กล&าวคือมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1598/27 
กล&าวคือ “การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ-ต&อเม่ือได�จดทะเบียนตามกฎหมาแต&ถ�าผู�จะเปLน 
บุตรบุญธรรมนั้นเปLนผู�เยาว-ต�องปฏิบัติตามกฎหมายว&าด�วยการรับเด็กเปLนบุตรบุญธรรมก&อน” ซ่ึงการ
ท่ีมีกฎหมายห�ามมิให�มีการสมรสกันนั้น เนื่องจากการกระทําดังกล&าวกระทบกระเทือนความรู�สึกทาง
สังคมซ่ึงมองว&าเปLนเรื่องท่ีไม&เหมาะสม อย&างไรก็ตามการฝOาฝcนเง่ือนไขดังกล&าวกลับส&งผลให�การสมรส
สมบูรณ-ตามกฎหมายเพราะกฎหมายไม&ได�กล&าวถึงผลของการฝOาฝcนเง่ือนไขดังกล&าวไว�ว&าการสมรส
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เปLนโมฆะแต&ประการใดเพียงแต&ในประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1598/32 บัญญัติว&า 
“บุญธรรมย&อมเปLนอันยกเลิกเม่ือมีการสมรสฝOาฝcน 1451” จากบทบัญญัติดังกล&าวแสดงให�เห็นว&า 
หากมีการสมรสกันเกิดข้ึนระหว&างบุตรบุญธรรมกับผู�รับบุตรบุญธรรม ย&อมส&งผลให�ความเปLนบุตรบุญธรรม
ยกเลิกไปเท&านั้น หรืออาจกล&าวได�ว&าความเปLนสามีภริยาข้ึนมาแทนท่ีความเปLนบิดาหรือมารดาและ
บุตรนั่นเอง 

1.7 ชายหรือหญิงจะต4องไม�มีคู�สมรสท่ีชอบด4วยกฎหมายอยู�แล4ว  
ตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1452 บัญญัติว&า“ชายหรือหญิง 

จะทําการสมรสในขณะท่ีตนมีคู&สมรสอยู&มิได�”การสมรสท่ีขัดต&อเง่ือนไขตามข�อนี้ คือ สมรสในขณะท่ีมี
คู&สมรสอยู&เปLนการขัดต&อความสงบเรียบร�อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเพราะเปLนการท่ีฝOายใด
ฝOายหนึ่งหรือท้ังสองฝOายแย&งคู&สมรสของบุคคลอ่ืนก&อให�เกิดความแตกร�าวในครอบครัว กฎหมายจึงให�
มีผลตกเปLนโมฆะ 

 
2. การฝ?าฝLนเง่ือนไขการสมรส 

การสมรสท่ีฝOาฝcนเง่ือนไขของกฎหมาย มีดังต&อไปนี้  
2.1 ชายและหญิงอายุไม�ครบ 17 ปFบริบูรณ" 

ประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1448 บัญญัติว&า “การสมรสจะทําได�
ต&อเม่ือชายและหญิงมีอายุครบสิบเจ็ดปPบริบูรณ-แล�ว แต&ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรศาลอาจอนุญาตให�
ทําการสมรสก&อนนั้นได�” 

จากบทบัญญัติดังกล&าวเห็นว&า ในเรื่องการสมรสนั้น กฎหมายกําหนดให�ชายและ
หญิงจะต�องมีอายุครบ 17 ปPบริบูรณ-ก&อน ท้ังนี้แต&หากมีเหตุอันสมควรศาลอาจอนุญาตให�ทําการสมรสก&อน
นั้นได� จะเห็นได�ว&า ในการกําหนดหลักเกณฑ-เรื่องอายุเพ่ือทําการสมรสนี้มีช&วงอายุเท&ากับการทํา
สัญญาหม้ัน เนื่องจากคู&สมรสบางรายอาจจะทําการหม้ันและทําการสมรสในวันเดียวกัน ซ่ึงหากมีการ
ฝOาฝcนเง่ือนไขเรื่องอายุนี้ หากเปLนการหม้ัน การหม้ันย&อมตกเปLนโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ&งและ
พาณิชย- มาตรา1435วรรคสอง อีกท้ังไม&มีบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องดังกล&าวในการท่ีจะขอ
อนุญาตศาลให�ทําการหม้ันได� แต&ในการสมรสหากฝOาฝcนเง่ือนไขเรื่องอายุ ส&งผลให�การสมรสนั้น  
เปLนเพียงโมฆียะและในบางกรณีศาลอาจจะอนุญาตให�ท้ังสองทําการสมรสก&อนอายุครบ 17 ปPบริบูรณ-ก็ได� 

ตัวอย&างชายหญิงได�เสียกันก&อนอายุครบ 17 ปP จนคนรู�กันท่ัวไปและท้ังคู&มีหน�าท่ี 
การงานม่ันคงหากไม&สมรสกันหญิงอาจจะไม&มีงานทําและทําให�เสียผู�เสียคนไปได� กรณีนี้เปLนดุลพินิจ
ของศาล แม�บิดามารดาจะไม&ได�ให�ความยินยอมมาก&อนก็ตาม ศาลก็อนุญาตให�ทําการสมรสกันได� 

กรณีท่ีบิดามารดาหรือผู�ปกครองได�ยินยอมให�ชายหญิงสมรสกันก&อนอายุครบ 17 ปP
บริบูรณ- ตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1504 วรรคแรก ตัดสิทธิไม&ให�เพิกถอนการ
สมรสและด�วยผลแห&งวรรคสองของมาตราเดียวกัน การสมรสอาจมีผลสมบูรณ-ย�อนหลังไปถึงเวลาท่ี
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จดทะเบียนสมรส แม�ว&าในขณะจดทะเบียนสมรสชายหญิงจะอายุไม&ครบ 17 ปPบริบูรณ-ก็ตาม หากเข�า
ข�อยกเว�นดังนี้ 

    2.1.1 ไม&มีผู�มีส&วนได�เสียคนใดร�องขอให�ศาลเพิกถอนการสมรสจนชายและหญิง 
มีอายุครบ 17 ปPบริบูรณ- แม�บิดามารดาหรือผู�ปกครองจะไม&ได�ให�ความยินยอมมาแต&แรกก็ตาม แต&ถ�า
ไม&ได�ใช�สิทธิขอเพิกถอนการสมรสนั้น การสมรสย&อมมีผลสมบูรณ-มาต้ังแต&เวลาจดทะเบียนสมรสแต&มี
เง่ือนไขว&าท้ังสองฝOายจะต�องมีอายุครบ 17 ปPบริบูรณ- หากมีเพียงฝOายเดียวเท&านั้นท่ีมีอายุครบ17 ปP
บริบูรณ-อีกฝOายหนึ่งท่ีอายุยังไม&ครบ 17 ปPบริบูรณ- จะอ�างประโยชน-จากข�อยกเว�นนี้ไม&ได� ท้ังนี้  
ตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย-มาตรา1448 

     2.1.2 หญิงมีครรภ-ก&อนอายุครบ 17 ปPบริบูรณ- ในเรื่องนี้กฎหมายถือเอาการ
ต้ังครรภ-ของหญิงเปLนข�อพิจารณาไม&ว&าจะแท�งภายหลังก็ตามและไม&ว&าในขณะนั้นชายจะมีอายุครบ  
17 ปP หรือไม&ก็ตาม 

2.2 ผู4เยาว"ทําการสมรสโดยฝ?าฝLนเง่ือนไขด4านความยินยอม 
 โดยปกติแล�วผู�เยาว-จะทําการสมรสต�องได�รับความยินยอมจากผู�แทนโดยชอบธรรม 

หากทําการสมรสโดยฝOาฝcนความยินยอมจากบุคคลดังกล&าวตามท่ีกําหนดไว�ในมาตรา 1454 อันเปLน
หลักเกณฑ-เดียวกันกับกรณีท่ีผู�เยาว-จะทําการหม้ัน ผลของการฝOาฝcนย&อมทําให�การสมรสตกเปLน
โมฆียะ 

2.3 การสมรสโดยสําคัญผิดตัวคู�สมรส 
 ประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1505 บัญญัติว&า “การสมรสท่ีได�

กระทําไปโดยคู&สมรสฝOายหนึ่งสําคัญผิดต&อคู&สมรสการสมรสนั้นเปLนโมฆียะ 
 สิทธิขอเพิกถอนการสมรสเพราะสําคัญผิดตัวคู&สมรสเปLนอันระงับเม่ือเวลาได�

ผ&านพ�นไปแล�วเก�าสิบวันนับแต&วันสมรส”  
 จากหลักของกฎหมายดังกล&าว อธิบายได�ว&า การสมรสท่ีกระทําไปโดย 

คู&สมรสสําคัญผิดในตัวบุคคลท่ีตนจะทําการสมรสด�วย คือ เข�าใจผิดว&าบุคคลนั้นเปLนคนท่ีตนจะทําการ
สมรสด�วย เช&น นายดําต�องการจะจดทะเบียนสมรสกับนางสาว ก. แต&กลับไปจดทะเบียนกับนางสาว ข. 
เพราะหน�าตาคล�ายกัน หรืออาจเกิดจากกรณีท่ีเปLนฝาแฝดกัน ซ่ึงในเรื่องการสําคัญผิดในตัวคู&สมรสท่ี
จะเปLนโมฆียะนั้น ไม&ได�หมายความรวมถึงการสําคัญผิดในคุณสมบัติของคู&สมรสด�วย เช&น นางสาวอ�อย
เห็นนายแก�วอาศัยอยู&บ�านเดียวกับนายรวยเศรษฐีสวนยาง จึงเข�าผิดคิดว&านายแก�วเปLนลูกชายของ
นายรวยเศรษฐีสวนยาง จึงจดทะเบียนสมรสด�วยเพราะคิดว&าร่ํารวยมาก กรณีดังกล&าวไม&ใช&การสําคัญ
ผิดในตัวคู&สมรส แต&เปLนการสําคัญผิดในคุณสมบัติของคู&สมรส ผลคือ การสมรสระหว&างนางสาวอ�อย
กับนายแก�วมีผลสมบูรณ-ตามกฎหมาย ไม&เปLนโมฆียะ ส&วนการสมรสท่ีเปLนโมฆียะนั้น ในการใช�สิทธิขอ
เพิกถอนการสมรสด�วยเหตุนี้จะต�องกระทําภายใน 90 วันนับแต&วันสมรส และเฉพาะแต& 
คู&สมรสท่ีสําคัญผิดตัวเท&านั้นท่ีจะขอเพิกถอนการสมรสได�บุคคลอ่ืนแม�จะมีส&วนได�เสียก็หามีสิทธิไม& 
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2.4 สมรสโดยถูกกลฉ4อฉลอันถึงขนาด 
 ประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1506 บัญญัติว&า “ถ�าคู&สมรสได�ทํา

การสมรสโดยถูกกลฉ�อฉลอันถึงขนาด ซ่ึงถ�ามิได�มีกลฉ�อฉลนั้นจะไม&ทําการสมรส การสมรสนั้น เปLนโมฆียะ 
 ความในวรรคหนึ่งไม&ใช�บังคับในกรณีท่ีกลฉ�อฉลนั้นเกิดข้ึนโดยบุคคลท่ีสามโดย 

คู&สมรสอีกฝOายหนึ่งมิได�รู�เห็นด�วย 
 สิทธิขอเพิกถอนการสมรสเพราะถูกกลฉ�อฉลเปLนอันระงับเม่ือเวลาได�ผ&านพ�นไปแล�ว

เก�าสิบวันนับแต&วันท่ีรู� หรือควรได�รู� ถึ งกลฉ�อฉลหรือเม่ือเวลาได�ผ& านพ�นไปแล�วหนึ่ งปPนับแต& 
วันสมรส” 

 ตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1506 นั้นการสมรสท่ีจะตกเปLน 
“โมฆียะ” ต�องเปLนการสมรสโดยถูกกลฉ�อฉลอันถึงขนาดซ่ึงถ�ามิได� มีกลฉ�อฉลนั้นก็จะไม& 
ทําการสมรส คําว&า “กลฉ�อฉล” (fraud) (ประสพสุข  บุญเดช, 2542 : 337) คือ เปLนการใช�อุบาย
หลอกลวงให�อีกฝOายแสดงเจตนาทําการสมรสด�วย ซ่ึงกรณีท่ีถือว&าเปLนการใช�กลฉ�อฉล ตัวอย&างเช&น 
การนําเอาข�อความท่ีหลอกมาพิจารณาว&าหากไม&หลอกลวงกันแล�วอีกฝOายคงไม&ตัดสินใจสมรสด�วย
อย&างแน&นอนเหตุท่ีจดทะเบียนสมรสด�วยเปLนผลโดยตรงมาจากข�อความท่ีหลอกนั้นโดยพิจารณาจาก
ลักษณะของฝOายท่ีถูกหลอกเปLนหลัก ไม&จําต�องนําเอามาตรฐานบุคคลท่ัวไปมาเปLนเกณฑ- โดยกลฉ�อฉลนั้น 
อาจเกิดจากคู&สมรสฝOายใดฝOายหนึ่งหรือจากบุคคลท่ีสามก็ได� หากเปLนกรณีบุคคลภายนอกทํากลฉ�อฉล 
การสมรสไม&เปLนโมฆียะ หากคู&สมรสอีกฝOายไม&ได�รู�เห็นด�วย ตัวอย&างของกลฉ�อฉลในการสมรส เช&น 
นางสาวแดงแอบชอบนายดํา แต&รู�ว&านายดําเปLนคนท่ีชอบผู�หญิงสวย แต&ตนเปLนคนหน�าตาอัปลักษณ- 
จึงไปทําศัลยกรรมมาจนหน�าตาสวยและหลอกว&าตนสวยมาต้ังแต&เกิด ทําให�นายดําหลงเชื่อยอมสมรส
ด�วย กรณีดังกล&าวถือว&าการสมรสเกิดข้ึนเพราะกลฉ�อฉล หากนายดําจะใช�สิทธิในการเพิกถอนกลฉ�อ
ฉล ต�องร�องขอภายใน 90 วันนับแต&ท่ีรู�ถึงการใช�กลฉ�อฉลและต�องนําคดีมาฟgองภายใน 1 ปP นับแต&
วันท่ีทําการสมรส 

2.5 สมรสโดยถูกข�มขู�อันถึงขนาด 
 ประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1507 บัญญัติว&า “ถ�าคู&สมรสได�ทํา

การสมรสโดยถูกข&มขู&อันถึงขนาดซ่ึงถ�ามิได�มีการข&มขู&นั้นจะไม&ทําการสมรสการสมรสนั้นเปLนโมฆียะ 
 สิทธิขอเพิกถอนการสมรสเพราะถูกข&มขู&เปLนอันระงับเม่ือเวลาได�ผ&านพ�นไปแล�ว

หนึ่งปPนับแต&วันท่ีพ�นจากการข&มขู&” 
 การสมรสโดยถูกข&มขู&อันถึงขนาดซ่ึงถ�ามิได�มีการข&มขู&นั้นจะไม&ทําการสมรส  

การข&มขู&อันจะทําให�การสมรสนั้นตกเปLนโมฆียะนั้น ต�องถึงขนาดว&าหากมิได�มีการข&มขู&จะไม&ยอมสมรส
ด�วย ซ่ึงเปLนเกณฑ-เดียวกันกับการสมรสโดยถูกกลฉ�อฉล ในการพิจารณาเรื่องการข&มขู& อันจะทําให� 
นิติกรรมตกเปLนโมฆียะสามารถนําหลักท่ัวไปเก่ียวกับการข&มขู&ในเรื่องนิติกรรมมาใช�พิจารณาว&าการ
ข&มขู&อย&างไร จะทําให�การสมรสตกเปLนโมฆียะ ผลก็คือการข&มขู&นั้นจะต�องถึงขนาดท่ีจะจูงใจให� 
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ผู�ถูกข&มขู&มีความรู�สึกกลัวว&าจะเกิดความเสียหายหรือเปLนภัยแก&ตน หรือแก&ทรัพย-สินของตน อย&างไรก็ตาม 
หากความกลัวนั้นเกิดจากความนับถือยําเกรงกันในฐานะท่ีเปLนคนบ�านใกล�เรือนเคียงกัน มีความนับถือ
ซ่ึงกันและกันมาต้ังแต&รุ&นบรรพบุรุษ ทางฝOายบิดามารดาของทางฝOายหญิงและฝOายชายจึงอยากให�
สมรสกัน กรณีดังกล&าวไม&ถือว&าเปLนการข&มขู&ท่ีจะทําให�การสมรสเปLนโมฆียะ ในการเพิกถอนการสมรส
ท่ีถูกข&มขู&จะต�องขอเพิกถอนภายในหนึ่งปPนับแต&วันท่ีพ�นจากการถูกข&มขู& 

จากท่ีกล&าวมาแล�วข�างต�นเห็นได�ว&า การฝOาฝcนเง่ือนไขการสมรสนั้น กฎหมายได�
กําหนดเง่ือนไขไว�หลายประการด�วยกัน ได�แก& การสมรสระหว&างชายกับหญิงท่ีมีอายุยังไม&ครบ 17 ปP 
บริบูรณ- การสมรสโดยไม&ได�รับความยินยอมจากผู�แทนโดยชอบธรรม การสมรสโดยสําคัญผิดในตัวคู&สมรส 
การสมรสโดยถูกกลฉ�อฉลและการสมรสโดยถูกข&มขู&นั้น หากมีการฝOาฝcนเง่ือนไขดังกล&าวย&อมทําให� 
การสมรสเปLนโมฆียะ และในการใช�สิทธิท่ีจะทําให�การสมรสเปLนโมฆียะ ผู�มีส&วนได�เสียต�องร�องขอต&อ
ศาลเพ่ือให�ศาลเพิกถอนการสมรสนั้น และต�องร�องขอภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ตามกฎหมายด�วย 

 
3. การสมรสท่ีฝ?าฝLนเง่ือนไขการสมรสแต�ไม�เป=น “โมฆะ” หรือ “โมฆียะ” 

การสมรสท่ีฝOาฝcนเง่ือนไขของกฎหมายแต&การสมรสนั้นยังคงใช�ได� ดังนี้ 
3.1 การสมรสระหว�างผู4รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม 

ประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1451 บัญญัติว&า “ผู�รับบุตรบุญธรรมและ
บุตรบุญธรรมจะสมรสกันไม&ได�” 

ตามมาตรา 1451 ดังกล&าว เปLนบทบัญญัติท่ีเปLนการห�ามระหว&างผู�รับบุตรธรรมกับ
บุตรบุญธรรมจะทําการสมรสกันไม&ได� เพราะว&าบุตรบุญธรรมกับผู�รับบุตรบุญธรรมควรจะมี
ความสัมพันธ-ในลักษณะท่ีจะทําการอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน ไม&ใช&มีความสัมพันธ-ฉันท-สามีภรรยากัน 
กฎหมายจึงจําเปLนต�องมีบทบัญญัติห�ามมิให�ผู�รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมทําการสมรสกัน  
แต&การสมรสท่ีฝOาฝcนเง่ือนไขดังกล&าวนี้มิได�มีการบัญญัติผลของการสมรสไว�ดังนั้น การฝOาฝcนการสมรส
ตามมาตรานี้ถือว&าเปLนการฝOาฝcนเง่ือนไขการสมรส แต&ไม&ทําให�การสมรสเปLนโมฆะหรือโมฆียะ กรณีจึง
ต�องถือว&าการสมรสนั้นสมบูรณ- แต&จะทําให�ความสัมพันธ-ระหว&างผู�รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมนั้น
เปLนอันสิ้นสุดลงโดยปริยายและให�ความสัมพันธ-นั้นเปลี่ยนมาอยู&ในฐานะของสามีภรรยากันตาม
กฎหมายว&าด�วยการสมรสและความสัมพันธ-ระหว&างสามีภรรยา 

3.2 การสมรสของหญิงซ่ึงสามีตาย หรือการสมรสส้ินสุดลงด4วยประการอ่ืน  
(หญิงหม4าย) 

ประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา1453 บัญญัติว&า “หญิงท่ีสามีตายหรือท่ี
การสมรสสิ้นสุดลงด�วยประการอ่ืนจะทําการสมรสใหม&ได�ต&อเม่ือการสิ้นสุดแห&งการสมรสได�ผ&านพ�นไป
แล�วไม&น�อยกว&าสามร�อยสิบวัน เว�นแต& 

 



117 

 

 
 

(1) คลอดบุตรแล�วในระหว&างนั้น 
(2) สมรสกับคู&สมรสเดิม 
(3) มีใบรับรองแพทย-ประกาศนียบัตร หรือปริญญาซ่ึงเปLนผู�ประกอบการรักษาโรค 

ในสาขาเวชกรรมได�ตามกฎหมายว&ามิได�มีครรภ-หรือ 
(4) มีคําสั่งของศาลให�สมรสได�” 
กรณีของหญิงหม�ายซ่ึงสามีตาย หรือหย&าขาดจากสามี ถ�าจะสมรสใหม&จะทําการ

สมรสในทันท่ีไม&ได� เพราะกฎหมายได�บัญญัติว&า ถ�าต�องการท่ีจะสมรสใหม&นั้นจะต�องรอให�ระยะเวลา
ผ&านพ�นไปแล�วไม&น�อยกว&า 310 วันนับแต&วันท่ีสามีตายหรือหย&าขาดจากสามี การท่ีกฎหมายได�มีการ
บัญญัติในลักษณะดังกล&าวเพ่ือเปLนการปgองกันมิให�มีป4ญหากรณีท่ีหญิงนั้นได�ต้ังครรภ-หรือให�กําเนิด
บุตรในระหว&าง 310 วัน เพราะว&าช&วงระยะเวลาดังกล&าวนี้เปLนช&วงเวลาท่ีอาจจะเกิดการต้ังครรภ-หรือ
ให�กําเนิดบุตร อันเปLนบุตรของสามีเดิมได� อีกท้ังจะเปLนป4ญหาสําหรับการพิจารณาว&าบุตรท่ีคลอด
ภายใน 310 วันนับแต&วันท่ีสามี (เดิม) ตาย หรือได�หย&าขาดจากสามี(เดิม) นั้น กรณีจะถือว&าเปLนบุตร
อันเกิดแต&สามีเดิมหรือสามีใหม&ด�วยเหตุผลนี้กฎหมายจึงจําต�องบัญญัติบทบัญญัติในลักษณะเพ่ือให�พ�น
ช&วงเวลาท่ีหญิงอาจจะคลอดบุตรได� แต&ถ�าหญิงนั้นมีความต�องการท่ีจะสมรสใหม&โดยท่ีจะไม&รอให�พ�น
กําหนดเวลา 310 วันนั้นก็สามารถท่ีจะกระทําได� หากเปLนไปตามข�อยกเว�นของกฎหมาย กล&าวคือ 
หญิงนั้นได�คลอดบุตรแล�ว หรือสมรสกับสามีเดิม หรือมีใบรับรองแพทย-ว&าไม&ได�ต้ังครรภ- หรือมีคําสั่ง
ของศาลให�หญิงทําการสมรสได� แต&หากมีการฝOาฝcนเง่ือนไขดังกล&าว กฎหมายไม&ได�บัญญัติว&าการสมรสนั้น 
เปLนโมฆะหรือโมฆียะ เพียงแต&เปLนข�อสันนิษฐานในเรื่องของบุตรเท&านั้น ดังนั้น หากหญิงหม�ายได� 
ฝOาฝcนเง่ือนไขดังกล&าว การสมรสของหญิงหม�ายนั้นย&อมสมบูรณ- แต&ในเรื่องของชายหม�ายกฎหมาย
ไม&ได�กล&าวถึง ดังนั้น ชายหม�ายจึงสมรสได�เลยโดยไม&ต�องรอให�พ�นเวลา 310 วัน  

โดยสรุป ในเรื่องเง่ือนไขการสมรส ตามกฎหมายได�กําหนดไว�หลายประการ และมี
ความเหมือนและแตกต&างจากเง่ือนไขการหม้ันอยู&หลายประการ แสดงดังตารางท่ี 3.4 

 
  ตารางท่ี 3.4 เปรียบเทียบการหม้ันกับการสมรส 
 

เง่ือนไข การหม้ัน ผลการฝ?า
ฝLน 

การสมรส ผลการ
ฝ?าฝLน 

อายุ ชายหญิงต�องมีอายุ 17 
ปPบริบูรณ-ข้ึนไป  
 

โมฆะ ชายหญิงมีอายุ 17 ปP
บริบูรณ-ข้ึนไป 

โมฆียะ 

ความยินยอม ผู�เยาว-ต�องได�รับความ
ยินยอมจากผู�แทนโดย  

โมฆียะ ผู�เยาว-ต�องได�รับความ
ยินยอมจากผู�แทนโดย 

โมฆียะ 
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ตารางท่ี 3.4 (ต&อ) 
 

เง่ือนไข การหม้ัน ผลการ 
ฝ?าฝLน 

การสมรส ผลการ
ฝ?าฝLน 

 ชอบธรรม/ผู�ปกครอง/
ผู�รับบุตรบุญธรรม 

 ชอบธรรม/ผู�ปกครอง/
ผู�รับบุตรบุญธรรม 

 

ความสามารถ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชายหญิงต�องมี
คุณสมบัติดังนี้ 
1.ไม&เปLนญาติสืบสาย

โลหิตโดยตรงข้ึนไป
หรือลงมา 

2.ไม&เปLนพ่ีน�องร&วมบิดา
มารดาเดียวกัน 

3.ไม&เปLนพ่ีน�องร&วมแต&
บิดา/มารดาเดียวกัน 

4.ไม&มีคู&สมรสอยู&ก&อน
แล�ว 

โมฆะ 
 
 
 
 
 
 
 

ชายหญิงต�องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 
1.ไม&เปLนญาติสืบสาย

โลหิตโดยตรงข้ึนไป
หรือลงมา 

2.ไม&เปLนพ่ีน�องร&วมบิดา
มารดาเดียวกัน 

3.ไม&เปLนพ่ีน�องร&วมแต&
บิดาหรือมารดา
เดียวกัน 

4.ไม&มีคู&สมรสอยู&ก&อน
แล�ว 

โมฆะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข�อยกเว�นเรื่อง
ความสามารถ 

1.กรณีหญิงหม�าย
หม้ัน/สมรสโดยฝOา
ฝcนเง่ือนไข 310 วัน 

2.ผู�รับบุตรบุญธรรม
หม้ันกับบุตรบุญ
ธรรม    

สมบูรณ- 1.กรณีหญิงหม�ายหม้ัน/
สมรสโดยฝOาฝcน
เง่ือนไข 310 วัน 

2.ผู�รับบุตรบุญธรรม
สมรสกับบุตรบุญธรรม 

สมบูรณ- 

แบบ ส&งมอบ/โอนกรรมสิทธิ์
ในของหม้ันในวันทํา
สัญญาหม้ัน และเม่ือ
จดได�ทะเบียนสมรส 

 ต�องการจดทะเบียน
สมรส  

ไม&
สมบูรณ- 

 
ท่ีมา : ประยุกต-ข�อมูลจาก ประสพสุข  บุญเดช, 2543 
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4. ผลของคําพิพากษาว�าการสมรสเป=นโมฆะ 
การสมรสท่ีเปLนโมฆะไม&ก&อให�เกิดความสัมพันธ-ทางทรัพย-สินระหว&างสามีภริยา กล&าวคือ 

ในกรณีท่ีการสมรสเปLนโมฆะทรัพย-สินท่ีฝOายใดมีหรือได�มาไม&ว&าก&อนหรือหลังการสมรส รวมท้ังดอกผลคงเปLน
ของฝOายนั้น ส&วนบรรดาทรัพย-สินท่ีทํามาหาได�ร&วมกันให�แบ&งคนละครึ่งเว�นแต&ศาลจะเห็นสมควรสั่งเปLน
ประการอ่ืนเม่ือได�พิเคราะห-ถึงภาระในครอบครัวภาระในการหาเลี้ยงชีพและฐานะของคู&กรณีท้ังสอง
ฝOายตลอดจนพฤติการณ-อ่ืนท้ังปวงแล�ว การสมรสท่ีเปLนโมฆะนั้นห�ามนําบทบัญญัติเรื่องทรัพย-สิน
ระหว&างสามีภรรยาในหมวด 4 มาใช�บังคับแก&ทรัพย-สินระหว&างชายหญิงคู&นั้น หมายความว&า  
การสมรสท่ีเปLนโมฆะนั้นจะไม&มีสินส&วนตัว หนี้ส&วนตัว สินสมรส หรือหนี้ร&วม ดังนั้น ทรัพย-สินหรือหนี้
ของฝOายใด ย&อมตกเปLนของฝOายนั้น ส&วนทรัพย-สินท่ีทํามาหาได�ร&วมกันให�แบ&งกันคนละครึ่ง เว�นแต&ศาล                       
จะสั่งเปLนอย&างอ่ืน และไม&ว&าการสมรสจะตกเปLนโมฆะด�วยเหตุใดก็ตาม คู&สมรสจะต�องตกลงกันเปLน
หนังสือในเรื่องการใช�อํานาจปกครองและค&าอุปการะเลี้ยงดูบุตร หากตกลงกันไม&ได�ศาลจะเปLนผู�ชี้ขาด 

กรณีคู&สมรสฝOายใดได�สมรสโดยสุจริต ฝOายนั้นมีสิทธิเรียกค&าทดแทนได�และถ�าการสมรสท่ี
เปLนโมฆะทําให�ฝOายท่ีได�สมรสโดยสุจริตต�องยากจนลง เพราะไม&มีรายได�พอจากทรัพย-สิน หรือจากการ
งานท่ีเคยทําอยู&ก&อนมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด หรือก&อนท่ีจะได�รู�ว&าการสมรสของตนเปLนโมฆะแล�วแต&กรณี
ฝOายนั้นมีสิทธิเรียกค&าเลี้ยงชีพได� ในกรณีสิทธิเรียกค&าเลี้ยงชีพนี้ให�นําประมวลกฎหมายแพ&งและ
พาณิชย- มาตรา 1526 วรรคหนึ่งมาใช�บังคับ ซ่ึงบทบัญญัติดังกล&าว มีสาระสําคัญ คือ ในคดีหย&า ถ�าเหตุ
แห&งการหย&าเปLนความผิดของคู&สมรสฝOายใดฝOายหนึ่งแต&ฝOายเดียว และการหย&านั้น จะทําให�อีกฝOายยากจนลง 
เพราะไม&มีรายได�พอจากทรัพย-สิน หรือจากการงานตามท่ีเคยทําอยู&ระหว&างสมรส อีกฝOายหนึ่งนั้นจะ
ขอให�ให�ฝOายท่ีต�องรับผิดจ&ายค&าเลี้ยงชีพให�ได� ค&าเลี้ยงชีพนี้ ศาลจะให�เพียงใดหรือไม&ก็ได� โดยคํานึงถึง
ความสามารถของผู�ให� และฐานะของผู�รับ โดยสิทธิในการเรียกร�องค&าเลี้ยงชีพเปLนอันสิ้นสุดลง ถ�าไม&ได�
ฟgอง หรือฟgองแย�งในคดีหย&านั้น ตัวอย&าง ก&อนท่ีนางสาวสวยจะสมรสกับนายซวย เคยทํางานเปLนเจ�าหน�าท่ี
ธุรการท่ีอําเภอแห&งหนึ่ง ได�รับเงินเดือนๆ ละ 10,000 บาท ต&อมาได�จดทะเบียนสมรสกับนายซวย  
โดยไม&ทราบมาก&อนว&า นายซวยมีภรรยาท่ีชอบด�วยกฎหมายอยู&แล�ว นายซวยให�นางสาวสวยลาออก
จากงาน เพ่ือมาเปLนแม&บ�านและให�เงินใช�เดือนละ 3,000 บาท ต&อมานางสาวสวยทราบเรื่องจึงร�องขอ
ต&อศาลให�เพิกถอนการสมรสระหว&างตนกับนายซวย กรณีอย&างนี้ ถือว&านางสาวสวยสมรสโดยสุจริต 
แต&เพราะการสมรสดังกล&าวทําให�ตนต�องยากจนลงจึงมีสิทธิเรียกค&าเลี้ยงชีพจากนายซวยได� 

ประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1536 วางบทสันนิษฐานให�เด็กท่ีเกิดจากการ
สมรสท่ีเปLนโมฆะท้ังก&อนและหลังจากวันท่ีศาลมีคําพิพากษาให�การสมรสเปLนโมฆะภายใน310 วัน 
เปLนบุตรชอบด�วยกฎหมายของผู�เคยเปLนสามี หรือสามี เพราะฉะนั้นบรรดาสิทธิและหน�าท่ีระหว&าง
บิดาและบุตรย&อมเปLนไปตามบทบัญญัติแห&งกฎหมายว&าด�วยบิดามารดาและบุตร เด็กดังกล&าวย&อมมี
สิทธิเช&นเดียวกับเด็กท่ีเกิดจากการสมรสท่ีชอบด�วยกฎหมายทุกประการ แม�บิดาจะตายก&อนศาล
พิพากษาว&า การสมรสเปLนโมฆะก็ตาม บุตรก็ย&อมรับมรดกของบิดาได�เด็กท่ีเข�าลักษณะ ตามประมวล
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กฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1536
กฎหมายของชายผู�เปLนสามี โดยไม&คํา

ประมวลกฎหมายแพ&งแล
ฝOายสุจริตในการสมรสท่ีตกเปLนโมฆะ
คุ�มครองสิทธิท่ีได�มาเพราะการสมรส
สมรสเปLนโมฆะด�วยเหตุสมรสซ�อน (
หามีสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดย
รับมรดกเปLนสิทธิท่ีได�มาจากการสมร

ตัวอย&างสิทธิท่ีได�มาเพรา
เม่ือการสมรสตกเปLนโมฆะชายจะเร
ตามท่ีคู&กรณีมีเจตนามาต้ังแต&ต�น และ
ดังกล&าวยังเปLนการอันฝOาฝcนข�อห�ามต
ทางส&วนตัวระหว&างสามีภริยาตามประ
ถือไม&ได�ว&าค&าอุปการะเลี้ยงดูเปLนควา
มาตรา 1498 วรรคแรก นั่นก็คือจะท
และในเรื่องการบรรลุนิติภาวะก็ถือว&า

 
5. แบบของการสมรส 

ในเรื่องการเปLนสามีภรร
จดทะเบียนสมรสกัน โดยแสดงการ
คํานึงว&าท้ังคู&ได�อยู&กินกันนานแค&ไหน 
กันกฎหมายไม&ถือว&าท้ังคู&เปLนสามีภริย
พาณิชย-มาตรา 1457 ความว&า “การ
เท&านั้น” แสดงดังรูปท่ี 3.3 

1536 วรรคสอง ซ่ึงกฎหมายให�สันนิษฐานไว�ก&อนว&า เปLนบ
ไม&คํานึงถึงความสุจริตในการทําการสมรสของชาย 
พ&งและพาณิชย- มาตรา 1499 เปLนบทบัญญัติคุ�มครองสิท
โมฆะ หากฝOายใดฝOายหนึ่งทําการสมรสโดยไม&สุจริต ก็จะ
สมรส จะฟgองเรียกร�องเอาสิทธิดังกล&าวไม&ได� อย&างไรก็ต

(การสมรสในขณะท่ีตนมีคู&สมรสอยู&ก&อนแล�ว) แม�ผู�สมร
ทโดยธรรมของคู&สมรสอีกฝOายหนึ่งไม& แม�ศาลฎีกาจะถือว&า
สมรสก็ตาม 
เพราะการสมรส เช&น ของหม้ันและค&าอุปการะเลี้ยงดู โด
จะเรียกของหม้ันคืนไม&ได� เพราะของนั้นไม&ได�มีสภาพเป
 และถือว&าชายได�ทําการชําระหนี้ไปตามอําเภอใจ อีกท้ังก
ห�ามตามกฎหมาย ส&วนเรื่องค&าอุปการะเลี้ยงดูนั้น เปLนค

ามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1461 วรรคส
Lนความสัมพันธ-ทางทรัพย-สิน ตามประมวลกฎหมายแพ&งแ
จะทําให�กลับคืนสู&สถานะเดิมไม&ได� เท&ากับเรียกคืนจากกัน
็ถือว&าเปLนสิทธิท่ีได�มาเพราะการสมรสเช&นเดียวกัน  

ีภรรยาท่ีชอบด�วยกฎหมายนั้น กฎหมายได�กําหนดให�ช
งการจดทะเบียนนั้นให�ปรากฏต&อหน�านายทะเบียน ท้ังน
&ไหน และจะมีบุตรด�วยกันหรือไม& ท้ังนี้หากไม&มีการจดทะ

ามีภริยาท่ีชอบด�วยกฎหมาย ตามท่ีปรากฎในประมวลกฎหม
การสมรสตามประมวลกฎหมายนี้จะมีได�เฉพาะเม่ือได�จดท

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.3 ทะเบียนสมรส 
ท่ีมา : http://www.mu7cl
/index.php? Topic=224

ปLนบุตรชอบด�วย

องสิทธิคู&สมรสท่ี
 ก็จะไม&ได�รับการ
งไรก็ตาม ถ�าการ
ผู�สมรสจะสุจริตก็
ถือว&าสิทธิในการ

ดู โดยหลักท่ัวไป 
าพเปLนของหม้ัน
ีกท้ังการชําระหนี้
ปLนความสัมพันธ-
รรคสอง กรณีจึง
แพ&งและพาณิชย- 
กกันไม&ได�นั่นเอง 

ให�ชายหญิงต�อง 
 ท้ังนี้โดยไม&ต�อง
ดทะเบียนสมรส
ฎหมายแพ&งและ

ด�จดทะเบียนแล�ว

 
mu7club.com/board 
22429.60, 2555. 
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  6. ความสัมพันธ"ระหว�างสามีภริยา  
 ในเรื่องความสัมพันธ-ระหว&างสามีภริยา มีความสัมพันธ-อยู& 2 ประการ คือ 
 6.1 ความสัมพันธ"ในเรื่องส�วนตัว  

 สามีภริยาต�องอุปการะและช&วยเหลือซ่ึงกันและกัน ตามมาตรา 1461”สามีภริยาต�อง
อยู&กินด�วยกันฉันสามีภริยา สามีภริยาต�องช&วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะ
ของตน” ซ่ึงในเรื่องการอุปการะเลี้ยงดู หมายถึง การให�สิ่งจําเปLนในการดํารงชีพ เช&น เงิน เครื่องอุปโภค 
บริโภค เปLนต�น ตัวอย&างเช&น นายสมชายผู�เปLนสามีรับราชการเปLนตํารวจได�รับเงินเดือน ๆ ละ 9,000 บาท 
ส&วนนางมาลีผู�เปLนภริยาไม&ได�ทํางานแต&ทําหน�าท่ีเปLนแม&บ�านให�กับสามี กรณีอย&างนี้แม�ว&านางมาลี 
ผู�เปLนภริยาไม&ได�ทํางานมีเงินเดือนก็ตาม แต&ก็ทําหน�าท่ีเปLนภริยาให�กับสามี ดังนี้ นายสมชายจะอ�างว&า
ตนทํางานคนเดียวนางมาลีไม&ได�ทํางานจึงไม&ต�องอุปการระนางมาลีไม&ได� เพราะกฎหมายกําหนดให�
สามีภริยาต�องช&วยเหลือและอุปการะกันตามฐานะ หากนายสมชายไม&ช&วยเหลือนางมาลีย&อมฟgองเรียก
ค&าอุปการะได� ซ่ึงสิทธิได�รับค&าอุปการะเลี้ยงดูจะโอนกันไม&ได� แม�สามีภริยาจะได�แยกกันอยู&ก็ตาม 
นอกจากนั้นแล�วสามีภริยาต�องมีความซ่ือสัตย-ในความรักต&อกัน ถ�าสามีภริยาไม&สามารถท่ีจะอยู&ร&วมกันได� 
สามีภริยาสามารถร�องขอต&อศาลให�แยกกันอยู&หากสามีภริยาได� หากมีการแยกกันอยู&เปLนเวลาเกินกว&า
3 ปP เปLนเหตุฟgองหย&าได� 

6.2 ความสัมพันธ"ในเรื่องทรัพย"สิน 
ทรัพย-สินระหว&างสามีภริยาในป4จจุบันมี 2 ชนิด คือ สินส&วนตัวและสินสมรส 
6.2.1 สินส&วนตัว ได�แก& ทรัพย-สินดังต&อไปนี้  

1) ทรัพย-สินท่ีคู&สมรสฝOายใดฝOายหนึ่งมีอยู&ก&อนสมรส เช&น การได�ท่ีดินมาโดย
การครอบครองปรป4กษ- เงินฝากในธนาคารก&อนสมรส  

  ตัวอย&าง ก&อนสมรสนายกํ่า มีเงินฝากในธนาคาร 100,000 บาท หลังจาก
สมรสกับนางเขียด 2 เดือน นายกํ่าได�รับดอกเบี้ยจํานวน 2,500 บาท จากจํานวนเงินฝากดังกล&าว 
ดังนี้จะเห็นได�ว&าเงิน 100,000 บาทยังคงเปLนสินส&วนตัวของนายกํ่าเพราะเปLนทรัพย-สินท่ีมีอยู&ก&อน
สมรส ส&งนดอกเบี้ย 2,500 บาทแม�จะเปLนดอกผลของเงินจํานวน 100,000 บาท ของนายกํ่าก็ตาม 
กฎหมายให�เปLนสินสมรสต�องแบ&งกันคนละครึ่งระหว&างนายกํ่ากับนางเขียด 

2) ทรัพย-สินท่ีเปLนเครื่องใช�สอยส&วนตัว เครื่องแต&งกาย หรือเครื่องประดับตาม
ควรแก&ฐานะหรือเครื่องมือเครื่องใช�ในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคู&สมรสฝOายใดฝOายหนึ่ง เช&น 
แว&นตา ยาสีฟ4น ผ�าเช็ดตัว อุปกรณ-ทําฟ4น เปLนต�น ทรัพย-สินดังกล&าวแม�ได�มาระหว&างสมรสกฎหมาย 
ก็ให�เปLนสินส&วนตัว  

3) ทรัพย-สินท่ีฝOายใดฝOายหนึ่งได�มาโดยการรับมรดกหรือโดยการให�โดยเสน&หา 
ตัวอย&าง นายสัมพันธ-สมรสกับนางอุทัย ท้ังคู&อยู&กินกันมาได� 3 ปP ต&อมาบิดาของนายสัมพันธ-เสียชีวิต มีมรดก 
700,000 บาท กรณีอย&างนี้นายสัมพันธ-มีสิทธิได�รับมรดกในจํานวนเงิน 700,000 บาทของผู�เปLนบิดาของตน 
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แต&นางอุทัยไม&มีสิทธิในจํานวนเงินดังกล&าวด�วยเพราะตนไม&ได�เปLนทายาทของผู�ตายด�วย และเงินดังกล&าว 
ก็ไม&ใช&สินสมรสระหว&างนายสัมพันธ-กับนางอุทัยด�วยเพราะเปLนสินส&วนตัวของนายสัมพันธ-เพียงผู�เดียว 

4) ทรัพย-สินท่ีเปLนของหม้ัน เนื่องจากในเรื่องของหม้ันกฎหมายกําหนดให�เปLน 
สินส&วนตัวของหญิงตามกฎหมายว&าด�วยการหม้ัน 

                     การจัดการสินส&วนตัวนั้น สินส&วนตัวของฝOายใด ฝOายนั้นมีอํานาจในการจัดการตาม
ประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1473 ความว&า “สินส&วนตัวของคู&สมรสฝOายใดให�ฝOายนั้นเปLน
ผู�จัดการ” หากมีการแลกเปลี่ยนสินส&วนตัวเปLนทรัพย-สินอ่ืน หรือขายได�เงินมา ทรัพย-สินนั้นก็ยังเปLน
สินส&วนตัวเหมือนเดิม เช&น หญิงเอาแหวนหม้ันไปขายได�เงินมา 20,000 บาท เงินนั้นก็เปLนสินส&วนตัว
ของหญิง ตามมาตรา 1472 กําหนดว&า “สินส&วนตัวนั้น ถ�าได�แลกเปลี่ยนเปLนทรัพย-สินอ่ืนก็ดี ซ้ือทรัพย-สินอ่ืน 
มาก็ดี หรือขายได�เปLนเงินมาก็ดี ทรัพย-สินอ่ืนหรือเงินท่ีได�มานั้นเปLนสินส&วนตัว สินส&วนตัวท่ีถูกทําลาย
ไปท้ังหมดหรือแต&บางส&วน แต&ได�ทรัพย-สินอ่ืนหรือเงิน มาทดแทน ทรัพย-สินอ่ืนหรือเงินท่ีได�มานั้นเปLน
สินส&วนตัว”   

 กรณีสินส&วนตัวถูกทําลายไปท้ังหมดหรือบางส&วน แต&ได�ทรัพย-สินอ่ืนหรือเงินมา
ทดแทน ทรัพย-สินอ่ืนหรือเงินท่ีได�มานั้นเปLนสินส&วนตัว เช&น สามีมีวัว 1 ตัว เปLนสินส&วนตัว แต&ถูกรถชนตาย 
คนขับจึงชดใช�เงินให�จํานวน 5,000 บาท เงินจํานวนดังกล&าวเปLนสินส&วนตัวของชายผู�เปLนสามี 

6.2.2 สินสมรส ตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา1474 แบ&งออกเปLน  
3 ชนิด คือ  

 1) ทรัพย-สินท่ีคู&สมรสได�มาในระหว&างสมรส โดยไม&ต�องคํานึงว&าอีกฝOายได�ร&วมใน
การทํามาหากินหรือไม& เช&น เงินเดือน ค&าจ�าง เปLนต�น ตัวอย&าง ก&อนสมรสนายรวยซ้ือล็อตเตอรี่ไว� 
หลังจากสมรสกับนางจน นายรวยถูกล็อตเตอรี่ได�เงินจํานวน 500,000 บาท เงินจํานวนดังกล&าวเปLน
สินสมรสเพราะได�มาระหว&างสมรส 

 2) ทรัพย-สินท่ีคู&สมรสฝOายหนึ่งฝOายใดได�มาระหว&างสมรสโดยพินัยกรรม หรือให�
เปLนหนังสือ 

 3) ดอกผลของสินส&วนตัว กฎหมายได�แบ&งดอกผลแบ&งออกเปLนดอกผลธรรมดา 
และดอกผลนิตินัย ซ่ึง ดอกผลธรรมดา ได�แก& ลูกสัตว- ผลไม� เปLนต�น ดอกผลนิตินัย ได�แก& ดอกเบี้ย  
ค&าเช&า เงินป4นผล เปLนต�น ซ่ึงดอกผลดังกล&าวเปLนดอกผลของสินส&วนตัวแต&กฎหมายยกเว�นให�เปLน
สินสมรส เช&น ก&อนสมรสนายอ่ึงมีเงินฝากอยู&ในบัญชีธนาคาร 20,000 บาท ต&อมาจดทะเบียนสมรส
กับนางสาวอ&าง ธนาคารให�ดอกเบี้ย 200 บาท ดอกเบี้ยถือเปLนสินสมรสเพราะเปLนดอกผลของ 
สินส&วนตัว แต&ต�นเงินเปLนสินส&วนตัว 

ท้ังนี้ หากมีกรณีสงสัยว&าทรัพย-สินใดเปLนสินสมรสหรือไม& ให�สันนิษฐานไว�ก&อนว&า
เปLนสินสมรส (ประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1474 วรรคสอง) เช&น ท่ีดินได�ความชัดเจน
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ว&าเปLนสินส&วนตัว แต&ตัวบ�านท่ีสร�างบนท่ีดินนั้นคู&สมรสอีกฝOายได�นําเอาเงินส&วนตัวของตนทดลองจ&าย
ไปก&อนแต&ไม&แน&ใจว&าจ&ายไปท้ังหมดเท&าใด ดังนี้ ให�สันนิษฐานว&าตัวบ�านเปLนสินสมรส 

กรณีการขอลงชื่อร&วมในสินสมรส ตามมาตรา 1475 ความว&า “ถ�าสินสมรสใด
เปLนจําพวกท่ีระบุไว�ในมาตรา 456 แห&งประมวล กฎหมายนี้ หรือท่ีมีเอกสารเปLนสําคัญ สามีหรือภริยา
จะร�องขอให�ลงชื่อตนเปLนเจ�าของรวมกัน ในเอกสารนั้นก็ได�” มาตราดังกล&าวกําหนดให�สามีหรือภริยา
สามารถร�องขอให�ลงชื่อร&วมได�หากแต&ต�องเปLนทรัพย-สินตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- 
มาตรา 456 กล&าวคือ เปLนเรื่องการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย- หรือสังหาริมทรัพย-ชนิดพิเศษ เช&น เรือ
กําป4�น หรือเรือยนต- ปกติกฎหมายบังคับให�ต�องทําเปLนหนังสือและจดทะเบียนต&อพนักงานเจ�าหน�าท่ี
จึงจะสมบูรณ-บังคับได� เช&น สามีภริยาทําสัญญาซ้ือขายท่ีดินกับบุคคลภายนอก แต&ลงชื่อสามีเปLนผู�ถือ
กรรมสิทธิ์ในโฉนดเพียงคนเดียว ดังนี้ภริยาสามารถร�องขอให�ลงชื่อร&วมได� 

โดยสรุป ในเรื่องความสัมพันธ-ระหว&างสามีภรรยา มีท้ังในเรื่องความสัมพันธ-
ส&วนตัวและทรัพย-สิน ซ่ึงในเรื่องความสัมพันธ-ในทางทรัพย-สิน แสดงได�ดังตารางท่ี 3.5 
 
ตารางท่ี 3.5 ทรัพย-สินระหว&างสามีภรรยา 
 

สินส�วนตัวสิน สินสมรส 

ทรัพย-สินท่ีมีอยู&ก&อนสมรส ทรัพย-สินท่ีได�มาในระหว&างสมรส 

เครื่องใช�สอยส&วนตัว/เครื่องประดับสมควรแก&
ฐานานุรูป/เครื่องมือเครื่องใช�ในการประกอบอาชีพ
ของคู&สมรส 

ทรัพย-สินท่ีได�มาโดยพินัยกรรม/
หนังสือยกให�ระบุเปLนสินสมรส 

ทรัพย-สินท่ีได�มาโดยการรับมรดก/รับการให�โดย
เสน&หา 

ดอกผลของสินส&วนตัว 

ทรัพย-สินท่ีเปLนของหม้ัน  

                    

    6.3 อํานาจในการจัดการทรัพย"สินระหว�างสามีภริยา 

อํานาจในการจัดการสินส&วนตัว สินส&วนตัวของใครคนนั้นเปLนคนจัดการ 
อํานาจในการจัดการสินสมรสให�สามีภริยาเปLนผู�จัดการร&วมกัน หรือต�องได�รับความ

ยินยอมจากอีกฝOายหนึ่งท้ังนี้เปLนไปตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1476 ความว&า 
สามีและภริยาต�องจัดการสินสมรสร&วมกันหรือได�รับความยินยอม จากอีกฝOายหนึ่งในกรณีดังต&อไปนี้  

 (1) ขาย แลกเปลี่ยนขายฝาก ให�เช&าซ้ือ จํานอง ปลดจํานอง หรือโอนสิทธิจํานองซ่ึง
อสังหาริมทรัพย- หรือสังหาริมทรัพย-ท่ีอาจจํานองได� 
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(2) การทําให�ได�มาหรือให�สิ้นสิลง ท้ังหมดหรือบางส&วนซ่ึงภาระจํานองสิทธิอาศัย 
สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกิน หรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย- 

(3) การให�เช&าอสังหาริมทรัพย-เกิน 3 ปP 
(4) ให�กู�ยืมเงิน 
(5) ให�โดยเสน&หา เว�นแต&การให�ท่ีพอสมควรแก&ฐานะของครอบครัวเพ่ือการกุศล เช&น 

การบริจาค เพ่ือการสังคมเช&น งานบวช งานศพ หรือตามหน�าท่ีธรรมจรรยา เช&น แม&ยกท่ีดินให�ลูกโดย
ไม&มีค&าตอบแทน 

(6) ประนีประนอมยอมความ 
(7) มอบข�อพิพาทให�อนุญาโตตุลาการ 
(8) นําทรัพย-สินไปเปLนประกันหรือหลักประกันต&อเจ�าพนักงานหรือศาล 

                     การจัดการสินสมรสนอกจากกรณีท่ีบัญญัติไว�ในวรรคหนึ่ง สามีหรือภริยาจัดการได�
โดยมิต�องได�รับความยินยอมจากอีกฝOายหนึ่ง 

ลักษณะของการให�ความยินยอมดังกล&าว ถ�ากฎหมายบัญญัติให�ต�องทําเปLนหนังสือ 
การให�ความยินยอมต�องทําเปLนหนังสือด�วย เช&น การเช&าซ้ือ การจํานอง การซ้ือขายอสังหาริมทรัพย- 
เปLนต�น กรณีท่ีคู&สมรสอีกฝOายจัดการสินสมรสโดยไม&ได�รับความยินยอมจากอีกฝOายหนึ่ง ให�คู&สมรสฝOาย
ท่ีไม&ได�ให�ความยินยอมสามารถเพิกถอนนิติกรรมท่ีทํานั้นได� เว�นแต&คู&สมรสฝOายท่ีได�ให�ความยินยอมได�
ให�สัตยาบันแก&นิติกรรมนั้น หรือบุคคลภายนอกได�กระทําโดยสุจริตและเสียค&าตอบแทน 

6.4 หนี้สินของสามีภริยา 
หนี้สินระหว&างสามีภริยาตามกฎหมาย สามารถแยกพิจารณา ดังนี้ 
6.4.1 หนี้ท่ีมีอยู&ก&อนสมรสหรือหนี้ส&วนตัว ประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- 

มาตรา 1488 บัญญัติว&า “ ถ�าสามีหรือภริยาต�องรับผิดเปLนส&วนตัวเพ่ือชําระหนี้ท่ีก&อไว�ก&อนหรือ
ระหว&างสมรส ให�ชําระหนี้นั้นด�วยสินส&วนตัวของฝOายนั้นก&อน เม่ือไม&พอจึงให�ชําระด�วยสินสมรสท่ีเปLน
ของฝOายนั้น” จากบทบัญญัติดังกล&าวเห็นได�ว&า ในการพิจารณาหนี้สินระหว&างสามีภริยาให�ดูว&าสามี
หรือภริยาใครเปLนฝOายมีหนี้มาก&อน ถ�าภริยาเปLนฝOายมีหนี้ให�เปLนหน�าท่ีของภริยาแต&เพียงผู�เดียวในการ
รับผิดชอบหนี้สินนั้น หรือหากสามีภริยาไปก&อหนี้กับบุคคลภายนอกมาก&อนสมรส ก็ให�แต&ละฝOายเปLน
ผู�รับผิดใช�กันเอง แต&ถ�าเปLนหนี้ในระหว&างสมรสกันถ�าไม&ใช&หนี้ร&วม แต&ละฝOายต�องรับผิดกันเองเปLน
ส&วนตัว แต&เปLนกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติให�เปLนหนี้ร&วมท้ังสามีและภริยาต�องร&วมกันรับผิดชอบ ตัวอย&าง
นายดําผู�เปLนสามีไปกู�ยืมเงินจากธนาคารเพ่ือนํามาเล&นฟุตบอล ดังนี้จะเห็นได�ว&าหนี้เงินกู�ดังกล&าวเปLน
หนี้ส&วนตัวของนายดําเพราะไม&ได�นํามาเปLนค&าใช�จ&ายในบ�านแต&ประการใด 

6.4.2 หนี้ร&วมระหว&างสามีภริยา หมายถึง หนี้ท่ีสามีภริยาเปLนผู�ก&อให�เกิดข้ึนในระหว&าง
สมรสและต�องรับผิดชอบร&วมกัน มี 4 กรณี ตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1490 คือ  
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1) หนี้เก่ียวกับการจัดการบ�านเรือนหรือจัดหาสิ่งจําเปLนสําหรับครอบครัว 
การอุปการะเลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควร
แก&อัตภาพ 

2) หนี้เก่ียวข�องกับสินสมรส 
3) หนี้ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการงานซ่ึงสามีภริยาทําด�วยกัน 
4) หนี้ท่ีสามีภริยาก&อข้ึนเพ่ือประโยชน-ตนฝOายเดียว แต&อีกฝOายหนึ่งได�ให�

สัตยาบัน 
  6.5 การส้ินสุดแห�งการสมรส 

ประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1501 บัญญัติว&า “การสมรสสิ้นสุดลง
ด�วยความตาย การหย&า หรือศาลพิพากษาให�เพิกถอน” 

ประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1502 บัญญัติว&า “การสมรสท่ีเปLน
โมฆียะสิ้นสุดลงเม่ือศาลพิพากษาให�เพิกถอน” 

จากบทบัญญัติของกฎหมาย เห็นได�ว&าการสมรสระหว&างสามีภริยาย&อมสิ้นสุดลงดัง
กรณีต&อไปนี้ 

6.5.1 ความตาย หมายถึงการตายโดยธรรมชาติไม&รวมการสาบสูญ  
6.5.2 ศาลพิพากษาให�เพิกถอน ได�แก& 

(1) การสมรสท่ีชายหญิงอายุไม&ครบ 17 ปPบริบูรณ- 
(2) การสมรสโดยสําคัญผิดในตัวคู&สมรส 
(3) การสมรสโดยถูกกลฉ�อฉล 
(4) การสมรสโดยถูกข&มขู& 
(5) การสมรสของผู�เยาว-โดยไม&ได�รับความยินยอมจากบิดามารดา 
ท้ังนี้การเพิกถอนการสมรสดังกล&าวมาข�างต�น จะต�องมีการร�องขอให�ศาล 

เพิกถอนการสมรส จึงจะทําให�การสมรสนั้นสิ้นสุดลง 
6.5.3 การหย&า ตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1514 บัญญัติว&า 

“การหย&านั้นจะทําได�แต&โดยความยินยอมของท้ังสองฝOาย หรือโดยคําพิพากษาของศาล 
       การหย&าโดยความยินยอมต�องทําเปLนหนังสือ และมีพยานลงลายมือชื่ออย&าง

น�อยสองคน” 
       มาตรา 1515 บัญญัติว&า “เม่ือได�จดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายนี้ 

การหย&าโดยความยินยอมจะสมบูรณ-เม่ือสามีและภริยาได�จดทะเบียนการหย&านั้นแล�ว”  
       จากบทบัญญัติดังกล&าวได�แบ&งการหย&า ออกเปLน 2 ประเภท ดังนี้ 

                           ประเภทแรก การหย&าด�วยความยินยอมท้ังสองฝOาย โดยการทําเปLนหนังสือและ
มีพยานอย&างน�อยสองคนลงลายมือชื่อ และไปจดทะเบียนหย&าท่ีว&าการอําเภอ หรือสํานักงานเขต 
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ประเภทท่ีสอง การหย&าโดยคําพิพากษาของศาลใช�ในกรณีท่ีหย&าด�วยความ
ยินยอมไม&ได� กฎหมายเป~ดโอกาสให�อีกฝOายหนึ่งสามารถฟgองหย&าต&อศาลแต&ต�องเข�าเหตุฟgองหย&าตาม
ประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย-มาตรา 1516 ดังนี้ 

มาตรา 1516 เหตุฟgองหย&ามี ดังต&อไปนี้ 
(1) สามี หรือภริยาอุปการะเลี้ยงดู หรือยกย&องผู�อ่ืนฉันภริยาหรือสามี เปLนชู�

หรือมีชู� หรือร&วมประเวณีกับผู�อ่ืนเปLนอาจิณ อีกฝOายหนึ่งฟgองหย&าได� 
(2) สามี หรือภริยาประพฤติชั่ว ไม&ว&าความประพฤติชั่วนั้นจะเปLนความผิด

อาญา หรือไม& ถ�าเปLนเหตุให�อีกฝOายหนึ่ง 
(ก) ได�รับความอับอายขายหน�าอย&างร�ายแรง 
(ข) ได�รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุท่ีคงเปLนสามีหรือภริยาของฝOายท่ี

ประพฤติชั่วอยู&ต&อไป หรือ 
(ค) ได�รับความเสียหายหรือเดือนร�อนเกินควรในเม่ือเอาสภาพ ฐานะ และ

ความเปLนอยู&ร&วมกันฉันสามีภริยามาคํานึงประกอบ 
อีกฝOายหนึ่งนั้น ฟgองหย&าได� 

(3) สามีหรือภริยาทําร�ายหรือทรมานร&างกายหรือจิตใจหรือหม่ินประมาทหรือ
เหยียดหยามอีกฝOายหนึ่ง หรือบุพการีของอีกฝOายหนึ่ง ท้ังนี้ ถ�าเปLนการร�ายแรงอีกฝOายหนึ่งนั้น ฟgอง
หย&าได� 

(4) สามีหรือภริยาจงใจละท้ิงร�างอีกฝOายหนึ่งไปเกินหนึ่งปPอีกฝOายหนึ่งนั้น  
ฟgองหย&าได� 

(5) สามีหรือภริยาต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกและได�ถูกจําคุกเกินหนึ่งปP
ในความผิดท่ีอีกฝOายหนึ่งมิได�มีส&วนก&อให�เกิดการกระทําความผิด หรือยินยอมหรือรู�เห็นเปLนใจในการ
กระทําความผิดนั้นด�วย และการเปLนสามีภริยากันต&อไป จะเปLนเหตุให�อีกฝOายหนึ่งได�รับความเสียหาย 
หรือเดือดร�อนเกินควร อีกฝOายหนึ่งนั้นฟgองหย&าได� 

(6) สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู&เพราะเหตุท่ีไม&อาจอยู&ร&วมกันฉันสามี
ภริยาได�โดยปกติสุข ตลอดมาเกินสามปPหรือแยกกันอยู&ตามคําสั่งของศาลเปLนเวลาเกินสามปPฝOายใดฝOายหนึ่ง 
ฟgองหย&าได� 

(7) สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให�เปLนคนสาบสูญหรือไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู&
เปLนเวลาเกินสามปPโดยไม&มีใครทราบแน&ว&าเปLนตายร�ายดีอย&างไรอีกฝOายหนึ่งฟgองหย&าได� 

(8) สามีหรือภริยาไม&ให�ความช&วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝOายหนึ่งตามสมควร
หรือทําการเปLนปฏิป4กษ-ต&อการท่ีเปLนสามีหรือภริยากันอย&างร�ายแรง ท้ังนี้ ถ�าการกระทํานั้นถึงขนาดท่ี
อีกฝOายหนึ่งเดือดร�อนเกินควรในเม่ือเอาสภาพ ฐานะ และความเปLนอยู&ร&วมกันฉันสามีภริยามาคํานึงประกอบ
อีกฝOายหนึ่งนั้น ฟgองหย&าได� 
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(9) สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามปPและความวิกลจริตนั้นมีลักษณะยาก
จะหายได�กับท้ังความวิกลจริตถึงขนาดท่ีจะทนอยู&ร&วมกันฉันสามีภริยาต&อไปไม&ได� อีกฝOายหนึ่งฟgองหย&าได� 

(10) สามีหรือภริยาผิดทัณฑ-บนท่ีทําให�ไว�เปLนหนังสือในเรื่องความประพฤติ
อีกฝOายหนึ่ง ฟgองหย&าได� 

(11) สามีหรือภริยาเปLนโรคติดต&ออย&างร�ายแรงอันอาจเปLนภัยแก&อีกฝOายหนึ่ง 
และโรคมีลักษณะเรื้อรังไม&มีทางท่ีจะหายได� อีกฝOายหนึ่งนั้นฟgองหย&าได� 

(12) สามีหรือภริยามีสภาพแห&งกาย ทําให�สามีหรือภริยานั้นไม&อาจร&วม
ประเวณีได�ตลอดกาล อีกฝOายหนึ่งฟgองหย&าได�  

สรุป การสิ้นสุดแห&งการสมรสเกิดข้ึน 3 กรณี ได�แก& การหย&า การตาย และ 
ศาลเพิกถอน แสดงดังตารางท่ี 3.6  
 
ตารางท่ี 3.6 การสิ้นสุดการสมรส 
 

เรื่อง หลักของกฎหมาย 

การหย&าด�วยความยินยอม ต�องทําเปLนหนังสือมีพยานอย&างน�อย 2 คน และนําไป 
จดทะเบียนหย&า 
 

การฟgองหย&า ต�องมีเหตุฟgองหย&าตามมาตรา 1516 
เช&น จงใจท้ิงร�างกันไปเกิน 1 ปP /ถูกศาลพิพากษาให�
จําคุกเกิน 1 ปP 
 

ศาลเพิกถอนการสมรส ต�องมีการร�องขอต&อศาลให�มีการเพิกถอนการสมรส เหตุ
ท่ีจะร�องขอได� เช&น การสมรสเพราะถูกข&มขู& 
/ถูกกลฉ�อฉล/การสมรสเพราะอายุยังไม&ครบ 17 ปP
บริบูรณ- การสมรสโดยไม&ได�รับความยินยอม 
 

ตาย ไม&รวมสาบสูญ 
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บิดามารดา และบุตร 
 

เม่ือคู&สมรสได�อยู&กินกันสามีภรรยาแล�วฝOายหญิงต้ังครรภ- ท้ังคู&ย&อมมีสถานะเพ่ิมข้ึนโดยการ
เปLนบิดามารดา และหากมีบุตรเกิดข้ึนย&อมเกิดป4ญหาตามมาว&า บุตรนั้นเปLนบุตรของตนจริงหรือไม& 
และมีสิทธิหน�าท่ีอย&างไรบ�าง ประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย-จึงกําหนดหลักเกณฑ-พ้ืนฐานในการ
เปLนบิดามารดาไว�ว&ามีสิทธิหน�าท่ีระหว&างกันอย&างไร และสิทธิหน�าท่ีระหว&างครอบครัวอย&างไรบ�าง 

 
1. การเป=นบุตรชอบด4วยกฎหมาย 

โดยธรรมชาติแล�วเด็กจะเกิดข้ึนมาได�ย&อมต�องมีท้ังบิดาและมารดาเปLนองค-ประกอบหลัก  
แต&ในทางกฎหมายเด็กคนดังกล&าวอาจไม&ใช&บุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของบิดาและมารดาก็ได� การท่ี
บุตรชอบด�วยกฎหมายหรือไม&ชอบด�วยกฎหมายนั้นส&งผลต&อสิทธิหน�าท่ีในทางกฎหมายของเด็ก
แตกต&างกัน เช&น สิทธิในการรับมรดกหากเปLนบุตรท่ีไม&ชอบด�วยกฎหมายอาจไม&มีสิทธิในการรับมรดก
ในฐานะทายาทโดยธรรม ดังนั้น การศึกษาถึงการเปLนบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายจึงเปLนเรื่องท่ีสําคัญมาก 
ดังมีรายละเอียดต&อไปนี้ 

1.1 เด็กท่ีเกิดในระหว�างท่ีบิดามารดาสมรสกัน  
เด็กนั้น ย&อมเปLนบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของท้ังชายและหญิงคู&นั้น ตามประมวล

กฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1536 ท่ีบัญญัติไว�ว&า “เด็กเกิดแต&หญิงขณะเปLนภริยาชายหรือ
ภายในสามร�อยสิบวันนับแต&วันท่ีการสมรสสิ้นสุด ให�สันนิษฐานไว�ก&อนว&าเปLนบุตรชอบด�วยกฎหมาย
ของชายผู�เปLนสามี หรือเคยเปLนสามีแล�วแต&กรณี และ มาตรา 1546 บัญญัติว&า “เด็กท่ีเกิดจากหญิงท่ี
ไม&ได�สมรสกับชายให�ถือว&าเปLนบุตรชอบด�วยกฎหมายของหญิงนั้น” 

1.2 เด็กท่ีเกิดภายใน 310 วันนับแต�การสมรสส้ินสุดลง  
 การสมรสสิ้นสุดลงด�วยเหตุดังนี้ การตาย การหย&า ศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนการ

สมรสกรณีท่ีการสมรสนั้นตกเปLนโมฆียะ ตามกฎหมายแล�วเด็กท่ีเกิดภายใน 310 วันนับแต&การสมรส
สิ้นสุด กฎหมายให�สันนิษฐานไว�ก&อนว&าเปLนบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของสามีหรือชายท่ีเคยเปLนสามี 
รวมถึงบุตรท่ีเกิดจากหญิงก&อนคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�การสมรสเปLนโมฆะ หรือภายใน 310 นับแต&นั้น 
หากเด็กเกิดภายหลัง 310 วันนับแต&การสมรสสิ้นสุด เด็กย&อมไม&ใช&บุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของชาย 
ผู�เปLนสามีหรือเคยเปLนสามี ตัวอย&าง เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2553 ดําจดทะเบียนหย&ากับขาว หลังจากนั้น 
30 วัน ขาวได�คลอดบุตรคือ เขียว กรณีจึงถือได�ว&า เขียวเปLนบุตรโดยชอบด�วยกฎหมายของดําและขาว 
เพราะได�เกิดภายในระยะเวลา 310 วัน นับแต&การสมรสสิ้นสุดลง แต&ถ�าหากเขียวเกิดในวันท่ี 2 
มีนาคม 2554 เขียวไม&ใช&บุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของดํา แต&ท่ีกล&าวมาเปLนเพียงข�อสันนิษฐานของ
กฎหมายเท&านั้น หากมีการพิสูจน-ได�ว&าเปLนบิดากันจริงก็สามารถทําได� 
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1.3 เด็กท่ีเกิดในขณะการสมรสซ4อน  
เด็กท่ีเกิดในขณะการสมรสซ�อน กฎหมายให�สันนิษฐานไว�ก&อนว&าเปLนบุตรท่ีชอบด�วย

กฎหมายของชายผู�เปLนสามีซ่ึงได�จดทะเบียนสมรสครั้งหลังตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 
1538 ซ่ึงบัญญัติว&า “ในกรณีท่ีชายหรือหญิงสมรสฝOาฝcนมาตรา 1452 เด็กท่ีเกิดในระหว&างการสมรสท่ี
ฝOาฝcนนั้น ให�สันนิษฐานไว�ก&อนว&าเปLนบุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เปLนสามีซ่ึงได�จดทะเบียนสมรส
ครั้งหลัง ในกรณีท่ีหญิงสมรสฝOาฝcนมาตรา 1452 ถ�ามีคําพิพากษาถึงท่ีสุดแสดงว&าเด็กมิใช&บุตรชอบ
ด�วยกฎหมายของชายผู�เปLนสามีซ่ึงได�จดทะเบียนสมรสครั้งหลัง ให�นําข�อสันนิษฐาน ในมาตรา 1536 
มาใช�บังคับ ให�นําความในวรรคหนึ่งมาใช�บังคับแก&เด็กท่ีเกิดภายในสามร�อยสิบวันนับแต&วันท่ี ศาลมี 
คําพิพากษาถึงท่ีสุดให�การสมรสเปLนโมฆะเพราะฝOาฝcนมาตรา 1452 ด�วย” 

1.4 เด็กท่ีเกิดภายใน 310 นับแต�การสมรสส้ินสุดลงและหญิงได4มีการสมรสใหม� โดยฝ?าฝLน
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" มาตรา 1435  

เด็กท่ีเกิดภายใน 310 นับแต&การสมรสสิ้นสุดลงและหญิงได�มีการสมรสใหม& โดยฝOาฝcน
ประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1435 กฎหมายให�สันนิษฐานว&าเปLนบุตรของสามีคนใหม& 
ท้ังนี้ เปLนไปตามมาตรา 1537 ซ่ึงบัญญัติว&า “ในกรณีท่ีหญิงทําการสมรสใหม&นั้นเปLนการฝOาฝcนมาตรา 
1453 และคลอดบุตรภายในสามร�อยสิบวันนับแต&วันท่ีการสมรสสิ้นสุดลง ให�สันนิษฐานไว�ก&อนว&า 
เด็กท่ีเกิด แต&หญิงนั้นเปLนบุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เปLนสามีคนใหม& และห�ามมิให�นําข�อ
สันนิษฐาน ในมาตรา 1536 ท่ีว&าเด็กเปLนบุตรชอบด�วยกฎหมายของสามีเดิมมาใช�บังคับท้ังนี้ เว�นแต&มี
คําพิพากษาของศาลแสดงว&าเด็กมิใช&บุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เปLนสามีคนใหม&นั้น”  

1.5 เด็กท่ีเกิดจากการสมรสท่ีเป=นโมฆียะ  
เด็กท่ีเกิดจากการสมรสท่ีเปLนโมฆียะ ตามกฎหมายให�ถือว&าเปLนบุตรชอบด�วยกฎหมาย

ชองชายและหญิงคู&สมรส ท้ังนี้เปLนไปตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1560 ซ่ึงบัญญัติว&า  
“บุตรเกิดระหว&างสมรสซ่ึงศาลพิพากษาให�เพิกถอนภายหลังนั้น ให�ถือว&าเปLนบุตรชอบด�วยกฎหมาย” 

1.6 เด็กท่ีเกิดจากหญิงท่ีไม�ได4สมรสกับชาย  
เด็กท่ีเกิดจากหญิงท่ีไม&ได�สมรสกับชาย ตามกฎหมายให�ถือว&าเปLนบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมาย

ของหญิงนั้นเพียงผู�เดียว ท้ังนี้ตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1546 ซ่ึงบัญญัติว&า “เด็กเกิด
จากหญิงท่ีมิได�มีการสมรสกับชายให�ถือว&าเปLนบุตรชอบด�วย กฎหมายของหญิงนั้น”  

2. สิทธิหน4าท่ีระหว�างบิดามารดากับบุตร 
สิทธิหน�าท่ีระหว&างบิดา มารดา และบุตร เปLนไปตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- 

ดังนี้  
มาตรา 1561 บุตรมีสิทธิได�ชื่อสกุลของบิดาในกรณีท่ีบิดาไม&ปรากฏ บุตรมีสิทธิใช�ชื่อ

สกุลของมารดากรณีท่ีไม&รู�ว&า ผู�ใดเปLนบิดาให�ใช�นามสกุลของมารดา  
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มาตรา 1563 บุตรจําต�องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา  
มาตรา 1564 บิดามารดาจําต�องอุปการะเลี้ยงดูและให�การศึกษาตามสมควร แก&บุตร

ในระหว&างท่ีเปLนผู�เยาว-บิดามารดาจําต�องอุปการะเลี้ยงดูบุตร ซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล�ว แต&เฉพาะ ทุพพล
ภาพและหาเลี้ยงตนเองมิได�  

มาตรา 1566 บุตรซ่ึงยังไม&บรรลุนิติภาวะต�องอยู&ใต�อํานาจปกครองของ บิดามารดา 
อํานาจปกครองอยู&กับบิดาหรือมารดา ในกรณีดังต&อไปนี้ 
                    (1) มารดาหรือบิดาตาย  
                    (2) ไม&แน&นอนว&ามารดาหรือบิดามีชีวิตอยู&หรือตาย  
                    (3) มารดาหรือบิดาถูกศาลสั่งให�เปLนคนไร�ความสามารถหรือเสมือนไร� ความสามารถ 
                    (4) มารดาหรือบิดาต�องเข�ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะจิตฟ4�นเฟcอน 
                    (5) ศาลสั่งให�อํานาจปกครองอยู&กับบิดาหรือมารดา 
                    (6) บิดาและมารดาตกลงกันตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว�ให�ตกลงกันได� 

มาตรา 1567 ผู�ใช�อํานาจการปกครองมีสิทธิ  
                    (1) กําหนดท่ีอยู&ของบุตร  
                    (2) ทําโทษบุตรตามสมควรเพ่ือว&ากล&าวสั่งสอน  
                    (3) ให�บุตรทําการงานตามสมควรแก&ความสามารถและฐานานุรูป  
                    (4) เรียกบุตรคืนจากบุคคลอ่ืนซ่ึงกักบุตรไว�โดยมิชอบด�วยกฎหมาย  

      จากบทบัญญัติดังกล&าวสรุปได� ดังนี้ 
          2.1 บุตรมีสิทธิใช�นามสกุลของบิดา  
            2.2 บุตรจําต�องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา  
          2.3 บิดามารดาจําต�องอุปการะเลี้ยงดูบุตรซ่ึงเปLนผู�เยาว- เว�นแต&บรรลุนิติภาวะแล�ว  

แต&ทุพพลภาพและหาเลี้ยงชีพด�วยตนเองไม&ได�  
          2.4 บุตรซ่ึงยังไม&บรรลุนิติภาวะต�องอยู&ใต�อํานาจของบิดา 
          2.5 บิดามารดามีสิทธิกําหนดท่ีอยู&บุตร  
          2.6 ทําโทษบุตรตามสมควร  
          2.7 ให�บุตรทํางานตามสมควรและตามฐานานุรูป 
          2.8 เรียกบุตรคืนจากบุคคลท่ีกักตัวไว�โดยไม&ชอบด�วยกฎหมาย  

 
3. บุตรบุญธรรม 

หลักเกณฑ-ในการรับบุตรบุญธรรมมีดังต&อไปนี้ 
3.1 บุคคลจะรับบุคคลอ่ืนเป=นบุตรบุญธรรมได4ต4องมีอายุไม�ต่ํากว�า 25 ปFบริบูรณ"ข้ึนไป 

และต�องแก&กว&าบุตรบุญธรรมอย&างน�อย 15 ปPตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1598/19 
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ซ่ึงบัญญัติว&า “บุคคลท่ีมีอายุไม&ตํ่ากว&ายี่สิบห�าปPจะรับบุคคลอ่ืนเปLนบุตรบุญธรรมก็ได� แต&ผู�นั้นต�องมีอายุ 
แก&กว&าผู�ท่ีจะเปLนบุตรบุญธรรมอย&างน�อยสิบห�าปP 

3.2 ต4องได4รับความยินยอมจากผู4จะเป=นบุตรบุญธรรม กรณีท่ีบุตรบุญธรรมมีอายุ 
ไม&ตํ่ากว&า 15 ปP ด�วย ตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1598/20 ซ่ึงบัญญัติว&า “การรับ
บุตรบุญธรรม ถ�าผู�ท่ีจะเปLนบุตรบุญธรรมมีอายุไม&ต่ํากว&าสิบห�าปP ผู�นั้นต�องให�ความยินยอมด�วย” 

3.3การเป=นบุตรบุญธรรมต4องได4รับความยินยอมจากบิดามารดาเดิมของบุคคล 
ดังกล&าวด�วย กรณีท่ีบุตรบุญธรรมยังเปLนผู�เยาว-อยู& หากไม&สามารถให�ความยินยอมได� หรือไม&ให�ความ
ยินยอมโดยไม&มีเหตุอันสมควร ผู�ท่ีประสงค-จะขอรับบุตรบุญธรรมสามารถร�องขอต&อศาลให�มีคําสั่ง
อนุญาตได� ตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1598/21ซ่ึงบัญญัติว&า “การรับผู�เยาว-เปLน
บุตรบุญธรรมจะกระทําได�ต&อเม่ือได�รับความยินยอมของบิดาและมารดาของผู�จะเปLนบุตรบุญธรรม ใน
กรณีท่ีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งตายหรือถูกถอนอํานาจปกครองต�องได�รับความยินยอมของมารดา
หรือบิดาซ่ึงยังมีอํานาจปกครอง ถ�าไม&มีผู�มีอํานาจให�ความยินยอมดังกล&าวในวรรคหนึ่ง หรือมีแต&บิดา
หรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือท้ังสองคนไม&สามารถแสดงเจตนาให�ความ ยินยอมได�หรือไม&ให�ความ
ยินยอมและการไม&ให�ความยินยอมนั้นปราศจากเหตุผลอันสมควรและเปLนปฏิป4กษ-ต&อสุขภาพ ความ
เจริญหรือสวัสดิภาพของผู�เยาว- มารดาหรือบิดาหรือผู�ประสงค-จะขอรับบุตรบุญธรรมหรืออัยการ 
จะร�องขอต&อศาลให� มีคําสั่งอนุญาตแทนการให�ความยินยอมตามวรรคหนึ่งก็ได�” 

3.4 ได4รับความยินยอมจากสถานสงเคราะห" กรณีท่ีเด็กอยู&สถานสงเคราะห- ให�สถาน
สงเคราะห-เปLนผู�ให�ความยินยอมตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1598/22 ซ่ึงบัญญัติ
ว&า “การรับผู�เยาว-เปLนบุตรบุญธรรม ถ�าผู�เยาว-เปLนผู�ถูกทอดท้ิงและอยู&ในความดูแลของสถาน
สงเคราะห-เด็กตามกฎหมายว&าด�วยการสงเคราะห-และคุ�มครองเด็ก ให�สถานสงเคราะห-เด็กเปLนผู�ให�
ความยินยอมแทนบิดาและมารดา ถ�าสถานสงเคราะห-เด็กไม&ให�ความยินยอม ให�นําความในมาตรา 
1598/21 วรรคสอง มาใช�บังคับโดยอนุโลม” 

3.5 ต4องได4รับความยินยอมจากคู�สมรสก�อน กรณีท่ีผู�จะรับบุตรบุญธรรมมีคู&สมรส ตาม
ประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย-มาตรา 1598/25 ซ่ึงบัญญัติว&า “ผู�จะรับบุตรบุญธรรมหรือผู�จะเปLน
บุตรบุญธรรม ถ�ามีคู&สมรสอยู&ต�องได�รับความยินยอมจากคู&สมรสก&อน ในกรณีท่ีคู&สมรสไม&อาจให�ความ
ยินยอมได�หรือไปเสียจากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ี อยู&และหาตัวไม&พบเปLนเวลาไม&น�อยกว&าหนึ่งปP ต�องร�อง
ขอต&อศาลให�มีคําสั่งอนุญาตแทนการให�ความยินยอมของคู&สมรสนั้น” 

3.6 เม่ือเป=นบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยู�จะเป=นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืนไม�ได4 เว�น
แต&จะเปLนบุตรบุญธรรมของคู&สมรสของผู�รับบุตรบุญธรรม ตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย- 
มาตรา 1598/26 ซ่ึงบัญญัติว&า “ผู�เยาว-ท่ีเปLนบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยู&จะเปLนบุตรบุญธรรมของ
บุคคลอ่ืนอีกในขณะเดียวกันไม&ได� เว�นแต&เปLนบุตรบุญธรรมของคู&สมรสของผู�รับบุตรบุญธรรม” 
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3.7 การเป=นบุตรบุญธรรมไม�สูญเสียสิทธิในครอบครัวเดิม ท่ีได�กําเนิดมาตามประมวล
กฎหมายแพ&งและพาณิชย- มาตรา 1598/28 ซ่ึงบัญญัติว&า “บุตรบุญธรรมย&อมมีฐานะอย&างเดียวกับ
บุตรชอบด�วยกฎหมายของผู�รับบุตรบุญธรรมนั้น แต&ไม&สูญสิทธิและหน�าท่ีในครอบครัวท่ีได�กําเนิดมา 
ในกรณีเช&นนี้ ให�บิดามารดาโดยกําเนิดหมดอํานาจปกครองนับแต&วันเวลาท่ีเด็กเปLนบุตรบุญธรรม
แล�ว” 

3.8 ผู4รับบุตรบุญธรรมไม�มีสิทธิรับมรดกของบุตรบุญธรรม แต&บุตรบุญธรรมมีสิทธิได�รับ
มรดกของผู�รับบุตรบุญธรรม และมีสิทธิได�รับมรดกของบิดามมารดาเดิมด�วยตามประมวลกฎหมาย
แพ&งและพาณิชย- มาตรา 1598/29 ซ่ึงบัญญัติว&า “การรับบุตรบุญธรรมไม&ก&อให�เกิดสิทธิรับมรดกของ
บุตรบุญธรรมในฐานะทายาทโดยธรรมเพราะเหตุการณ-รับบุตรบุญธรรมนั้น” 
 

บทสรุป 
 
 การมีความรู�ความเข�าใจในกฎหมายครอบครัวถือเปLนเรื่องท่ีสําคัญ เพราะในสังคมป4จจุบัน
เรื่องการหม้ัน การสมรส ทรัพย-สินระหว&างสามีภรรยา เปLนเรื่องท่ีมีข�อพิพาทเกิดข้ึนดังปรากฏตามสื่อ
โทรทัศน-หรือสื่อสิ่งพิมพ-อ่ืน การทําความเข�าใจในเรื่องดังกล&าวจึงเปLนเรื่องจําเปLน เห็นได�จาก
หลักเกณฑ-ในการทําสัญญาหม้ันท่ีกฎหมายได�กําหนดไว�ว&าต�องเปLนการทําสัญญาระหว&างชายและหญิง
โดยมีจุดประสงค-เพ่ือจะไปสมรสกันในอนาคต และต�องมีการให�ของหม้ันแก&กันซ่ึงถือเปLนเง่ือนไข
สําคัญ นอกจากนั้น ยังได�กําหนดเง่ือนไขในการสมรส การจดทะเบียนสมรส หน�าท่ีระหว&างสามีภรรยา 
ไม&ว&าจะเปLนในเรื่องส&วนตัวท่ีต�องอยู&กินกันฉันท-สามีภรรยา ในเรื่องทรัพย-สินท่ีแยกเปLนสินส&วนตัวและ
สินสมรส ท้ังนี้เพ่ือปgองกันการพิพาทกันเก่ียวกับเรื่องทรัพย-สินหากการสมรสสิ้นสุดลง ไม&ว&าจะด�วย
ความตาย การหย&าด�วยความสมัคร หรือการฟgองหย&า นอกจากนั้นเรื่องบิดา มารดา และบุตร 
ตลอดจนสิทธิหน�าท่ีระหว&างกันนั้น ก็ถือเปLนเรื่องท่ีมีความสําคัญเหมือนกัน ดังนั้น การมีความรู�ความ
เข�าใจพ้ืนฐานในเรื่องดังกล&าวเอาไว�จึงถือเปLนเรื่องท่ีมีประโยชน-ยิ่ง 
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  คําถามท4ายบท 
 

1. การหม้ันและการสมรสตามกฎหมาย ชายและหญิง ต�องมีอายุตั้งแต&ก่ีปPข้ึนไป 
2. การหม้ันและการสมรสระหว&างเพศเดียวกัน กฎหมายไทยรับรองหรือไม& เพราะเหตุใด 
3. การหม้ันไม&มีแบบ แต&ต�องมีส&งมอบของสิ่งใดในการหม้ัน มิฉะนั้น จะถือว&าการหม้ันไม&สมบูรณ- 
4. ของหม้ันและสินสอด แตกต&างกันอย&างไร 
5. ในวันท่ี 4 เมษายน 2557 นายโต�งตกลงทําสัญญาหม้ันกับนางดํา โดยตกลงหม้ันกันด�วยเงิน

จํานวน 50,000 บาท แต&ในวันดังกล&าว นายโต�งได�ส&งมอบเงินให�แก&นางดําเพียง 20,000 บาท  
ส&วนเงินอีก 30,000 บาท นายโต�งบอกว&าจะนํามาให�วันหลัง ถามว&า ของหม้ันระหว&างนายโต�ง
และนางดํา คือ เงินจํานวนเท&าใด เพราะเหตุใด 

6. นายอ&างถูกศาลสั่งให�เปLนคนไร�ความสามารถได�สมรสกับนางสาวหมิวคนปกติ การสมรส
ดังกล&าวชอบด�วยกฎหมายหรือไม& เพราะเหตุใด 

7. อาต�อย เปLนน�องชายของพ&อนางสาวต๋ิง ได�ทําการสมรสกับนางสาวต๋ิง ซ่ึงเปLนหลานของ
ตัวเอง การสมรสดังกล&าวชอบด�วยกฎหมายหรือไม& เพราะเหตุใด 

8. “การสมรสต�องผ&านการหม้ันก&อนเสมอ” คํากล&าวนี้ถูกต�องหรือไม& เพราะเหตุใด 
9. สามีซื้อบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูปยี่ห�อจี้จี้มากิน แล�วได�จัดส&งซองเปล&าไปชิงโชค ต&อมาได�รับรางวัล

เปLนรถจักรยานยนต- ถามว&า รถจักรยานยนต-นั้นจะเปLนสินส&วนตัวหรือสินสมรส เพราะเหตุใด 
10. นายบัวไม&ขาว เปLนนักมวย ก&อนข้ึนชกศึกอุดรไฟส- มีคนมอบโทรศัพท-มือถือให�จํานวน  

2 เครื่อง หลังจากชกสิ้นสุดลงปรากฏว&า นายบัวไม&ขาว เปLนผู�ได�รับชัยชนะและได�รับเงิน
รางวัลเพ่ิมอีก 200,000 บาท อยากทราบว&า โทรศัพท-มือถือและเงิน 200,000 บาท เปLนสินส&วนตัว
หรือสินสมรส เพราะเหตุใด 

11. ในระหว&างการสมรส สามีได�กู�เงินเรียนต&อปริญญาเอก โดยภรรยาไม&ได�ให�ความยินยอมด�วย 
ต&อมาสามีผิดนัดไม&ชําระหนี้ และปรากฏว&าเจ�าหนี้บังคับชําระหนี้จากสินสมรสแล�วไม&พอชําระหนี้
เจ�าหนี้จะสามารถบังคับเอากับสินส&วนตัวของภรรยาได�หรือไม& เพราะเหตุใด 

12. การสมรสท่ีผู�มีส&วนได�เสียต�องร�องขอให�ศาลเพิกถอนก&อน มิฉะนั้นการสมรสจะไม&สิ้นสุดลง 
ได�แก&กรณีใดบ�าง 

13. ก&อนท่ีนายหมูจะได�สมรสกับนางหมี ปรากฏว&านายหมูมีแม&วัวอยู&แล�ว 1 ตัวต&อมาในระหว&างท่ี
บุคคลท้ังสองคนสมรสกัน นางหมีได�รับเงินเดือน 30,000 บาท และนําไปฝากธนาคารเปLนชื่อ
ของตนเพียงผู�เดียว ส&วนแม&วัวนั้นก็ตกลูกได� 2 ตัว อยากทราบว&า แม&วัว ลูกวัว 2 ตัว รวมท้ัง
เงินฝาก 30,000 บาท  เปLนสินสมรสหรือสินส&วนตัว เพราะเหตุใด 

14. บุคคลท่ีจะรับบุตรบุญธรรมได�ต�องมีอายุเท&าใด และต�องมีอายุห&างจากบุตรบุญธรรมก่ีปP และเม่ือได�
มีฐานะเปLนบุตรบุญธรรมแล�ว บุตรบุญธรรมจะสูญเสียสิทธิในครอบครัวเดิมหรือไม& อย&างไร 
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 แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 4  
กฎหมายลกัษณะมรดก 

 
จุดประสงค เชิงพฤติกรรม       

1. เพ่ือให�นักศึกษาสามารถให�ความหมายของคําว�า “กองมรดก” ได� 
2. เพ่ือให�นักศึกษาอธิบายความแตกต�างระหว�างทายาทโดยธรรม และทายาทผู�รับพินัยกรรมได� 
3. เพ่ือให�สามารถประเมินได�ว�าเหตุใดพระภิกษุจึงต�องสึกจากสมรณเพศหากจะเรียกร�องเอาทรัพย5มรดก 
4. เพ่ือให�นักศึกษาสามารถแบ�งมรดกกรณีมีคู�สมรสและไม�มีคู�สมรสได� 
5. เพ่ือให�นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะของพยานในพินัยกรรรมได� 
6. เพ่ือให�นักศึกษาสามารถบอกถึงเหตุในการเสียสิทธิในการรับมรดกได� 
7. เพ่ือให�นักศึกษาสามารถนําความรู�ในเรื่องของทายาทมานําเสนอในรูปของมายแมพ  

(Mind map) ได� 
 
เนื้อหาสาระ 
     เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด�วย 

1. กองมรดก 
2. ข�อยกเว�นไม�เปDนมรดก 
3. การตกทอดแห�งทรัพย5มรดก 
4. ความหมายของทายาท 
5. ประเภทของทายาท 
6. พินัยกรรม 
7. ผู�จัดการมรดก 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. นักศึกษารับฟFงการบรรยายสรุปเนื้อหาสาระของบทเรียนด�วยโปรแกรมการนําเสนอ Power 
point พร�อมตอบคําถามระหว�างการบรรยาย 

2. นักศึกษาร�วมกันอภิปรายสรุปเนื้อหาบทเรียนท่ีสําคัญ โดยค�นคว�าจากเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 

3. นักศึกษาวิเคราะห5คดีตัวอย�างเก่ียวกับการรับมรดกของทายาท 
4. ทําแบบฝOกหัดท�ายบท 
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ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 

2. โปรแกรมการนําเสนอ Power point 

3. คดีตัวอย�างจากสื่อสิ่งพิมพ5 รายการโทรทัศน5 หรืออินเทอเน็ต 

4. ใบงานคดีมรดก 

 

การวัดผลและประเมินผล 
1. ตรวจใบงานท่ีมอบหมาย 

2. ตรวจแบบฝOกหัดท�ายบท 

3. การตอบคําถามในชั้นเรียน 

4. การทํารายงานตามหัวข�อท่ีกําหนด 

5. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
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บทที่ 4 
หลักกฎหมายว)าด*วยลกัษณะมรดก 

 
 เม่ือกล�าวถึงกฎหมายมรดก สิ่งแรกท่ีต�องนึกถึง คือ ความตายของบุคคล เพราะถ�าไม�มีบุคคล
ใดถึงแก�ความตายแล�ว ย�อมไม�มีมรดกตกทอดแก�ทายาทของบุคคลนั้นได� ความตายในท่ีนี้หมายถึงการ
ตายธรรมดาไม�รวมการสาบสูญ และเม่ือมีความตายเกิดข้ึนแล�วให�มรดกตกทอดแก�ทายาทของบุคคลนั้น  
ตามมาตรา 1599 ท่ีกําหนดว�า “เม่ือบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้นตกแก�ทายาท” ฉะนั้น ความตาย
ของบุคคลจึงมีผลต�อทรัพย5สินของผู�ตายว�าทรัพย5สินส�วนใดเปDนมรดกอันจะตกสู�ทายาทต�อไป  
คําว�า “ทายาท” ตามกฎหมายได�แบ�งออกเปDน 2 ประเภท คือ ทายาทโดยธรรมและทายาทผู�รับ
พินัยกรรม โดยทายาทท่ีจะมีสิทธิในการรับมรดกต�องมีสภาพบุคคลแล�วตามกฎหมาย โดยภาพรวม
ของการตกทอดแห�งทรัพย5มรดกแสดงได�ดังรูปท่ี 4.1 
 
 
 
 
         
   
 
           
          
 
 
  
 
 
       
       
 
 
 
 

องมรดก  

ตาย ถือว�าถึงแก�ความตาย สาบสญู 

กองมรดก ทรัพย5สิน สิทธิหน�าท่ี 
ความรับผิด 

ตกทอด ยกเว�น 

เกินทรัพย5มรดก
ท่ีตกทอดแก�ตน 

ไม�ต�องรับผิด ทายาท 

เฉพาะตัวผู�ตายโดยแท� 

ตามกฎหมาย 

ตามพินัยกรรม 

ทายาทโดยธรรม 

ผู�รับพินัยกรรม 

มีสภาพบุคคล คลอดแล�วอยู�รอดเปDนทารกนับแต�เจ�ามรดกถึงแก�ความตาย 

ทารกในครรภ5

เด็กเกิดมารอดภายใน 310 วัน 
นับแต�เวลาท่ีเจ�ามรดกถึงแก�ความตาย 

 

เจ�ามรดก 

รูปท่ี 4.1 การตกทอดแห�งทรัพย5มรดก 
ท่ีมา ประยุกต5จาก สมศักด์ิ  เอ่ียมพลับใหญ�, 2555 : 126 
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ความหมายของกองมรดก 
            

กองมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1600 กําหนดไว�ว�า “ภายใต�บังคับแห�ง
บทบัญญัติแห�งประมวลกฎ หมายนี้กองมรดกของผู�ตาย ได�แก� ทรัพย5สินทุกชนิดของผู�ตาย ตลอดท้ังสิทธิ 
หน�าท่ีและความรับผิดชอบต�างๆ เว�นแต�ตามกฎหมายหรือว�าโดยสภาพแล�วเปDนการเฉพาะตัวของ
ผู�ตายโดยแท�” จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าว สรุปความหมายของกองมรดกได�ดังนี้ 

 
1. ทรัพย สินทุกชนิดของผู*ตาย  

คําว�า “ทรัพย5สิน” ทุกชนิดของผู�ตายเปDนไปตามมาตรา1600 ซ่ึงมีความหมายตาม
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5มาตรา 138 คือ เปDนได�ท้ังวัตถุท่ีมีรูปร�าง  เช�น บ�าน รถยนต5 
ปากกา ดินสอ เปDนต�น และวัตถุท่ีไม�มีรูปร�าง เช�น ลิขสิทธิ์ สิทธิในผลิตภัณฑ5 สิทธิในเครื่องหมาย
การค�า เปDนต�น ซ่ึงวัตถุท่ีมี รูปร�างและไม�มีรูปร�างต�องอาจมีราคาและอาจถือเอาได�ด�วย  

 
          2.สิทธิของผู*ตาย  
    สิทธิ หมายถึง ประโยชน5ท่ีกฎหมายรับรองว�ามีอยู� และเปDนประโยชน5ท่ีกฎหมายคุ�มครองให�  
ซ่ึงสิทธิของผู�ตายตามมาตรา 1600 หมายถึง สิทธิเรียกร�องของเจ�ามรดกท่ีกฎหมายรับรองว�ามีอยู�และ
คุ�มครองโดยให�เจ�ามรดกมีสิทธิเรียกร�องให�บุคคลอีกฝ^ายหนึ่งปฏิบัติตามสัญญาหรือตามท่ีกฎหมายให�
อํานาจไว� ตัวอย�างสิทธิท่ีเปDนมรดก ได�แก� สิทธิท่ีไถ�ถอนทรัพย5สินท่ีขายฝาก สิทธิตามสัญญาเช�าซ้ือ 
สิทธิเรียกร�องในเงินทดแทน สิทธิในการเรียกค�าสินไหมทดแทนเก่ียวกับการปลงศพ สิทธิท่ีจะ
ดําเนินการบังคับคดี เปDนต�น ดังจะเห็นได�จากคําพิพากษาต�อไปนี้ (นิรุฒ  มณีพันธ5, 2555) 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 919/2495 โจทก5เปDนทายาทผู�รับมรดกของมารดาเม่ือมารดาตาย  
สิทธิทางทรัพย5สินของมารดาตกได�แก�โจทก5 ซ่ึงย�อมรวมถึงสิทธิไถ�ถอนทรัพย5สินท่ีขายฝากนั้นด�วย 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 2578-2579/2515 สัญญาเช�าซ้ือมิใช�สัญญาเช�าธรรมดา แต�มีคําม่ัน
ผูกพันให�ผู�เช�าซ้ือว�าจะขายทรัพย5แก�ผู�เช�าซ้ือ โดยมีเง่ือนไขการชําระเงินเปDนครั้งคราวจนครบผู�เช�าซ้ือ
จึงได�กรรมสิทธินั้น สิทธิท่ีจะได�กรรมสิทธิในทรัพย5สินมิใช�สิทธิเฉพาะตัว สัญญาเช�าซ้ือจึงมีผลอาจ 
สืบสิทธิกันได� เมือผู�เช�าซ้ือตายทายาทจึงสืบสิทธิของผู�เช�าซ้ือได�โดยการชําระเงินตามเง่ือนไขในสัญญา
ต�อไปได� 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 1366/2516 คู�สัญญาทําสัญญาเช�าซ้ือโดยมีข�อสัญญาระบุว�าให�ผู�เช�าซ้ือ
ระบุตัวทายาทผู�รับสิทธิในการเช�าซ้ือแทนได� เมือผู�เช�าซ้ือถึงแก�กรรม และผู�เช�าซ้ือได�ระบุตัวทายาท
ผู�รับสิทธิในการเช�าซ้ือไว�แล�ว ข�อสัญญาดังกล�าวนี้เปDนข�อสัญญา เพ่ือประโยชน5บุคคลภายนอกตาม
มาตรา 374 ฉะนั้นเม่ือผู�เช�าซ้ือถึงแก�กรรมและทายาทผู�รับสิทธิดังกล�าวได�แสดงเจตนาเข�าถือเอา
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ประโยชน5จากสัญญานี้ต�อผู�ให�เช�าซ้ือแล�ว สิทธิในการเช�าซ้ือจึงตกเปDนของทายาทผู�รับสิทธิดังกล�าว  
ไม�ตกเปDนมรดกของผู�เช�าซ้ือ อันผู�จัดการมรดกจะฟaองเรียกคืนได� 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 3189/2528 ลูกจ�างถูกตู�บรรจุสินค�าทับมือขวากระดูกหัก 4 นิ้ว ในขณะ 
ท่ีทําการส�งสินค�าให�นายจ�าง ต�อมาลูกจ�างถึงแก�ความตายด�วยโรคตับและไตวาย สิทธิเรียกร�องในเงิน
ทดแทนตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ�มครองแรงงานข�อ 54 เพราะเหตุท่ีต�องสูญเสีย
สมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะและค�าสูญเสียอวัยวะของร�างกาย ซ้ึงเปDนจํานวนเงินท่ีคํานวณได�
แน�นอน มิใช�สิทธิเฉพาะตัวของลูกจ�างแต�เปDนสิทธิเก่ียวกับทรัพย5สินย�อมเปDนมรดกตกทอดแก�ทายาท 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 3208/2538 สิทธิในการเรียกค�าสินไหมทดแทนเกียวกับการปลงศพเปDน
สิทธิของทายาทท่ีจะเรียกร�องเอาแก�ผู�กระทําละเมิดทําให�เจ�ามรดก เนื่องจากการกระทําละเมิดก็เปDน
สิทธิของเจ�ามรดกท่ีจะตกทอดแก�ทายาทเช�นกัน ฉะนั้นเม่ือ ส. ได�รับรองโจทก5ท่ี 2 และท่ี 3 ว�าเปDน
บุตรแล�วและตาม ป.พ.พ. มาตรา 1627 ถือว�าเปDนผู�สืบสันดานมีสิทธิรับมรดกของ ส. โจทก5ท่ี 2 ท่ี 3 
จึงมีสิทธิฟaองเรียกค�าปลงศพ ส. และค�าท่ีรถจักรยานยนต5ของ ส. เสียหายได�ค�าเสียหายอย�างอ่ืน 
อันมิใช�ตัวเงินตามมาตรา 446 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 534/2497 โจทก5ผู�ชนะคดีตายเมือศาลพิพากษาคดีเสร็จเด็ดขาดแล�ว 
ทายาทย�อมเข�าดําเนินการบังคับคดีเรียกเอาทรัพย5ตามคําพิพากษาอันตกทอดมายังทายาทได� เพราะ
ทายาทคือผู�ร�องเปDนผู�สืบสันดาน และทายาทโดยธรรมของโจทก5 สิทธิท่ีจะดําเนินการบังคับคดี 
เอาทรัพย5จากจําเลยย�อมตกทอดมายังผู�ร�องสิทธิเรียกค�าสินไหมทดแทน 
 

3. หน*าท่ีความรับผิดต)าง ๆ  
               หน�าท่ีและความรับผิด คือ ความผูกพันท่ีบุคคลจะต�องกระทําหรือกระไม�ทําการอย�างใด
อย�างหนึ่ง ซ่ึง เรียกว�า “หนี้” หน�าท่ีท่ีจะตกทอดเปDนมรดกหรือไม�ต�องเปDนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดไว� 
เช�น หน�าท่ีตามสัญญาเช�าทรัพย5เม่ือผู�ใช�เช�าถึงแก�ความตาย หน�าท่ีตามสัญญาเช�าย�อมตกทอดไป 
สู�ทายาทของผู�ให�เช�าต�อไป ท้ังนี้เนื่องจากสัญญาเช�าทรัพย5พิจารณาเฉพาะคุณสมบัติของผู�เช�าเปDนหลัก
ไม�ได�พิจารณาคุณสมบัติของตัวผู�ใช�เช�า หรือหน�าท่ีในการส�งมอบสินค�า เปDนต�น 

     ความรับผิดต�างๆ อาทิ ความรับผิดในค�ารักษาพยาบาล ค�าขาดแรงงาน และค�าปลงศพ เปDนต�น 
ส�วนทรัพย5สินและสิทธิ จะต�องเปDนของผู�ตายในระหว�างท่ีมีชีวิตอยู� และเม่ือผู�ตายถึงแก�ความตายแล�ว 
จึงตกทอดเปDนมรดกแก�ทายาท ถ�าทรัพย5สินนั้นไม�เปDนของผู�ตายแล�ว ก�อนถึงแก�ความตายย�อมไม�เปDน
มรดกและตกทอดแก�ทายาท หากเจ�ามรดกมีแต�หนี้สิน ไม�มีทรัพย5สิน หรือหนี้สินมีจํานวนมากกว�า
ทรัพย5สิน ทายาทก็ไม�จําต�องรับผิดเกินว�าทรัพย5มรดกท่ีตนได�รับมา ท้ังนี้เปDนไปตามมาตรา 1601 
ความว�า “ทายาทไม�ต�องรับผิดไม�เกินกว�าทรัพย5มรดกท่ีตกทอดแก�ตน” อย�างไรก็ตาม ทายาท 
ของผู�ตายต�องรับสืบทอดหนี้สินของผู�ตายไปพร�อมกับทรัพย5สิน แต�กฎหมายกําหนดขอบเขตความ
รับผิดชอบไว�เพียงไม�เกินมูลค�าของกองมรดกในส�วนท่ีเปDนทรัพย5สินท่ีตกได�แก�ตนเท�านั้น ตัวอย�างเช�น 
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ทายาทรับท่ีดินมามรดกมูลค�า 2 ล�านบาท และหนี้สินจํานวน 2.5 ล�านบาท เจ�าหนี้มีสิทธิเรียกชําระหนี้ 
จากทายาทได�เพียงเท�ามูลค�าของท่ีดิน คือ 2 ล�านบาท ส�วนท่ีเหลือตกเปDนพับแก�เจ�าหนี้ หรือกรณี 
ท่ีเจ�ามรดกไม�มีทรัพย5สินเหลืออยู� คงมีเพียงแต�หนี้สินอย�างเดียว เจ�าหนี้ไม�มีสิทธิทวงหนี้จากทายาท 
ซ่ึงไม�ได�รับทรัพย5สินจากกองมรดก เปDนต�น แต�ท้ังนี้ทายาทจะปฏิเสธไม�ยอมรับมรดกหน�าท่ีและความ
รับผิดนั้นไม�ได� ซ่ึงเปDนไปตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1734 ความว�า “เจ�าหนี้กอง
มรดกชอบแต�จะได�รับการชําระหนี้จากทรัพย5สินในกองมรดกเท�านั้น” และมาตรา 1737 ความว�า 
“เจ�าหนี้กองมรดกจะบังคับสิทธิเรียกร�องต�อทายาทคนใดก็ได� แต�ถ�ามีผู�จัดการมรดก ให�เจ�าหนี้เรียก
เข�ามาในคดีด�วย” ซ่ึงเปDนบัญญัติรับรองสิทธิเจ�าหนี้ ท่ีจะรับชําระหนี้จากทรัพย5สินในกองมรดก  
และจะบังคับสิทธิเรียกร�องต�อทายาทคนใดก็ได� และมีอํานาจเรียกผู�จัดการมรดกเข�ามาในคดีได�ด�วย  

นอกจากนั้น ในความรับผิดของทายาทจากกองมรดกยังมีคําพิพากษาฎีกาท่ีรับรองไว�ว�า 
ทายาทไม�จําต�องรับผิดเกินกว�าทรัพย5มรดกท่ีตกได�แก�ตน ดังนี้   

คําพิพากษาฎีกาท่ี 1393/2526 จําเลยเปDนเพียงทายาทโดยธรรม แต�ไม�ได�เปDนผู�จัดการ
มรดกของผู�ตาย ดังนั้น แม�จําเลยจะทําหนังสือยอมรับหนี้สินต�างๆของผู�ตายให�แก�โจทก5จนครบถ�วน 
ก็ตาม แต�ความรับผิดของจําเลยในฐานะทายาทเก่ียวกับหนี้สินของผู�ตายไม�จําต�องรับผิดเกินกว�าทรัพย5
มรดกท่ีตกทอดให�แก�ตนจําเลยจึงไม�ต�องรับผิดเปDนการส�วนตัว  

คําพิพากษาฎีกาท่ี 1268/ 2555 คํ้าประกันเปDนสัญญาท่ีผู�คํ้าประกันยอมผูกพันตนต�อ
เจ�าหน�าท่ีเพ่ือชําระหนี้ในเม่ือลูกหนีไม�ชําระหนี้อันเปDนความผูกพันในทางทรัพย5สินเท�านั้น ผู�คํ้าประกัน
หาได�มีหนี้ท่ีต�องปฏิบัติต�อเจ�าหนี้โดยอาศัยความสามารถหรือคุณสมบัติบางอย�างซ่ึงต�องกระทําเปDน
การฉพาะตัวไม� เม่ือ พ. ทําสัญญาคํ้าประกันการชําระหนี้เงินกู�ของจําเลยท่ี 1 ตาม ป.พ.พ. มาตรา 
681 วรรคหนึ่ง แม�ขณะท่ีพ.ถึงแก�ความตาย จําเลยท่ี 1 ผู�กู�ยังไม�ผิดสัญญาหรือผิดนัดก็ตาม สัญญา 
คํ้าประกันก็หาระงับไปเพราะความตายของ พ. ไม� สิทธิหน�าท่ีและความรับผิดต�างๆ ตามสัญญา 
คําประกันดังกล�าวจึงเปDนมรดกตกทอดแก�ทายาทตาม ป.พ.พ. มาตรา 1599 วรรคหนึ่ง และมาตรา 
1600 จําเลยท่ี 3 ซ่ึงเปDนทายาทย�อมต�องรับไปท้ังสิทธิและหน�าท่ีของ พ. ผู�ตาย แต�ไม�จําต�องรับผิดเกิน
กว�าทรัพย5มรดกท่ีตกทอดได�แก�ตน 

 
ข*อยกเว*นที่ไม)เป<นกองมรดก 
 
  ข�อยกเว�นท่ีไม�เปDนกองมรดก เปDนเรื่องของสิทธิหน�าท่ี ตามกฎหมาย หรือสภาพเปDนการเฉพาะตัว
ของผู�ตามโดยแท� โดยสิทธิหน�าท่ีท่ีว�าตามกฎหมาย หรือว�าสภาพเปDนการเฉพาะตัวของผู�ตามโดยแท� ซ่ึงไม�ตก
ทอดไปยังทายาทอาจเปDนสิทธิหน�าท่ีท่ีบัญญัติไว�ในกฎหมาย หรือโดยสภาพแล�วสิทธิหน�าท่ีนั้นไม�อาจ
ตกทอดไปยังทายาทได� เช�น นายเอกหม้ันหมายกับนางสาวสวยไว� ต�อมานายเอก ประสบอุบัติเหตุ
เสียชีวิต ดังนี้ จะเห็นได�ว�า การสมรสระหว�างนายเอกและนางสาวสวย เกิดข้ึนไม�ได� เนื่องจากการ
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สมรสเปDนเรื่องเฉพาะตัวของ เอก โดยแท� ท้ังนี้ เพราะการเลือกคู�ครองเพ่ือเปDนสามีภรรยากันนั้นย�อม
ต�องอาศัยความสมัครใจระหว�างกัน อีกท้ังไม�มีใครสามารถสมรสกับนางสาวสวยแทนนายเอกได�  
ฉะนั้น การสมรสนั้นย�อมสิ้นสุดลง ไม�เปDนหนี้ท่ีจะตกทอดเปDนมรดกของนายเอกท่ีทายาทจะรับช�วง
สมรสกับนางสาวสวยต�อไปได� นอกจากนั้น ยังมีสิทธิอาศัยตามมาตรา 1404 กล�าวคือ "สิทธิอาศัยนั้น 
จะโอนกันไม�ได� แม�โดยทางมรดก" สิทธิเก็บกินตาม มาตรา 1418 กล�าวคือ “สิทธิเก็บกินนั้น 
จะก�อให�เกิดโดยมีกําหนดเวลาหรือตลอดชีวิตแห�งผู�ทรงสิทธิก็ได� …ถ�าผู�ทรงสิทธิเก็บกินถึงแก�ความตาย 
ท�านว�าสิทธินั้นย�อมสิ้นไปเสมอ”ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย5ตาม มาตรา 1431 กล�าวคือ “ถ�าไม�ได�
กําหนดไว�เปDนอย�างอ่ืนในนิติกรรมอันก�อให�เกิดภาระติดพันไซร� ท�านว�าภารติดพันในอสังหาริมทรัพย5
นั้นจะโอนกันไม�ได�แม�โดยทางมรดก” สัญญาจ�างแรงงาน ตามมาตรา 584 กล�าวคือ “ถ�าจ�างแรงงาน
รายใด มีสาระสําคัญอยู�ท่ีตัวบุคคลผู�เปDนนายจ�าง ท�านว�า สัญญาจ�างเช�นนั้นย�อมระงับไปด�วยมรณะ
แห�งนายจ�างสัญญาจ�างทําของ” ตามมาตรา 606 ความว�า “ถ�าสาระสําคัญแห�งสัญญาอยู�ท่ีความรู�
ความสามารถของตัวผู�รับจ�าง และผู�รับจ�างตายก็ดี หรือตกเปDนผู�ไม�สามารถทําการท่ีรับจ�างนั้นต�อไปได�
ด�วยมิใช�เพราะความผิด ของตนก็ดี ท�านว�าสัญญานั้นย�อมเปDนอันสิ้นลง”  
 นอกจากนั้นยังมีตัวอย�างคําพิพากษาฎีกาเก่ียวกับสิทธิหน�าท่ี ตามกฎหมาย หรือสภาพเปDนการ
เฉพาะตัวของผู�ตามโดยแท� ดังนี้ (นิรุฒ  มณีพันธ5, 2555) 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 5273/2539 การเปDนผู�จัดการมรดกเปDนสิทธิเฉพาะตัวของผู�ได�รับแต�งต้ัง 
ไม�สามารถเปDนแทนกันได� 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 1008/2537 สัญญาเช�าเปDนสิทธิเฉพาะตัวของผู�เช�าย�อมเปDนอันสินสุดลง
เม่ือผู�เช�าตาย ไม�เปDนมรดกท่ีจะตกทอดแก�ทายาท โจทก5เปDนผู�จัดการมรดกของ บ.ผู�เช�า จึงไม�อาจสงวน
สิทธิการเช�าของ บ. ได� และไม�มีอํานาจฟaองบังคับจําเลยเกียวกับสิทธิการเช�าดังกล�าวได�อีก เพราะสิทธิ 
การเช�าของ บ.เปDนอันสินสุดไปแล�วต้ังแต� บ.ตาย ไม�มีสิทธิการเช�าท่ีจะบังคับแก�จําเลยได�อีกต�อไป 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 9201/2551 สิทธิการเช�าเปDนสิทธิเรียกร�องอย�างหนึ่งท่ีเกิดข้ึนโดยสัญญา 
ซ่ึงผู�ให�เช�าตกลงให�ผู�เช�าได�ใช�หรือได�รับประโยชน5ในทรัพย5สินอันเปDนหนีเหนือบุคคล หาใช�เปDนสิทธิ
เหนือทรัพย5สินหรือเปDนทรัพยสิทธิไม� และการเช�าทรัพย5สินนั้น ปกติผู�ให�เช�าย�อมเพ�งเล็งถึงคุณสมบัติ
ของผู�เช�าว�าสมควรได�รับความไว�วางใจในการใช�และดูแลทรัพย5สินท่ีเช�าหรือไม� สิทธิของผู�เช�าจึงมี
สภาพเปDนการเฉพาะตัว เม่ือผู�เช�าตายสิทธิการเช�าตามสัญญาเช�าก็เปDนอันระงับสินสุดลง และไม�เปDน
มรดกตกทอดไปถึงทายาทท้ังนีโดยไม�ต�องคํานึงว�ามีข�อตกลงให�ผู�เช�าโอนสิทธิการเช�าหรือไม� เพราะ
หากมีข�อตกลงก็เปDนเรื่องท่ีผู�ให�เช�ายอมให�ผู�เช�าโอนสิทธิการเช�าแก�บุคคลภายนอกในระหว�างท่ีผู�เช�ามี
ชีวิตอยู� ซ่ึงอาจทําได�ตาม ป.พ.พ. มาตรา 544 เท�านั้น ดังนั้น พินัยกรรมของ ท. ท่ียกสิทธิการเช�าท่ีดิน
ให�แก�โจทก5จึงไม�ก�อให�เกิดสิทธิเรียกร�องใดๆ แก�โจทก5เก่ียวกับท่ีดินท่ีเช�าและไม�ผูกพันจําเลยท่ี 1 
จะต�องให�โจทก5เปDนผู�เช�าต�อไป จําเลยท่ี 1 ย�อมพิจารณาให�จําเลยท่ี 2 และให�จําเลยท่ี 3 และท่ี 4 เปDน
ผู�เช�าท่ีดินแต�ละแปลงต�อไปได� 
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คําพิพากษาฎีกาที 1936/2517 ค�าเสื่อมสุขภาพอนามัยท่ีโจทก5เรียกร�องให�จําเลยชดใช�
ฐานะ ทําให�โจทก5เสียหายแก�ร�างกาย หรืออนามัยนั้นเปDนค�าทดแทนความเสียหายอันมิใช�ตัวเงินตาม
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 446 ซ่ึงศาลย�อมกําหนดให�ตามพฤติการณ5และความร�ายแรง 
แห�งละเมิดทรัพย5สินหรือสิทธิท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากความตายของเจ�ามรดกไม�ถือว�าเปDนมรดก 

คําพิพากษาฎีกาที 139/2530 สิทธิในเงินบําเหน็จเพ่ือสงเคราะห5พนักงานการไฟฟaานคร
หลวงตกได�แก�ทายาทเนื่องจากการตายของเจ�าพนักงานไม�ใช�ทรัพย5สินท่ีพนักงานมีอยู�ในระหว�างมีชีวิต 
หรือมีอยู�ขณะตาย เงินจํานวนนี้จึงไม�เปDนมรดกของผู�ตาย 

คําพิพากษาฎีกาที 4/2505 บํานาญตกทอดเปDนการให�สิทธิท่ีจะได�เงินช�วยเหลือแก�ทายาท 
หรือผู�มีอุปการะหรือผู�อยู�ในอุปการะโดยตรง ไม�ใช�ทรัพย5สินท่ีผู�ตายมีอยู�ขณะท่ีตาย จึงไม�เปDนมรดก 

คําพิพากษาฎีกาที 3776/2545 เงินฌาปนกิจสงเคราะห5มิใช�ทรัพย5มรดก เพราะมิใช�
ทรัพย5สินท่ีผู�ตายมีอยู�ก�อนหรือขณะถึงแก�ความตาย 

 
การตกทอดแห)งทรัพย มรดก 
 

การตกทอดแห�งทรัพย5มรดก ตามกฎหมายตกทอดได� 2 ทาง ตามประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย5 มาตรา 1599 วรรคหนึ่ง ซ่ึงบัญญัติว�า “เม่ือบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก�
ทายาท” และประมวลกฎหมายแพ�งมาตรา 1603 บัญญัติว�า “กองมรดกย�อมตกทอดแก�ทายาทโดย
สิทธิตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรม ทายาทท่ีมีสิทธิตามกฎหมาย เรียกว�า “ทายาทโดยธรรม” 
ทายาทท่ีมีสิทธิตามพินัยกรรม เรียกว�า "ผู�รับพินัยกรรม" จากบทบัญญัติดังกล�าวของกฎหมาย สรุปได�ว�า
ทายาทผู�มีสิทธิในการรับมรดก ได�แก� ทายาทโดยธรรมและทายาทตามพินัยกรรม ดังนั้นการตกทอดแห�ง
ทรัพย5มรดกจึงตกได� 2 ทาง คือ การตกโดยผลของกฎหมาย และ การตกโดยพินัยกรรม 

 
1. การตกโดยผลของกฎหมาย  

การตกโดยผลของกฎหมาย หมายความว�า ผู�ตายอาจทําพินัยกรรมไว� แต�พินัยกรรมไร�ผล 
ไม�สามารถบังคับได�อาจเพราะเหตุ ผู�ทําหย�อนความสามารถ หรือ พินัยกรรมเปDนเรื่องพ�นวิสัยบังคับ
ไม�ได� จึงถือเท�ากับผู�ตายไม�ได�ทําพินัยกรรม ดังนั้น การแบ�งทรัพย5สินต�องเปDนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด
ไว� หรือเข�าใจง�าย ๆ คือ การตกโดยผลของกฎหมาย เปDนเรื่องท่ีกฎหมายเปDนผู�กําหนดตัวทายาทไว�
แล�วว�าใครจะมีสิทธิในการได�รับมรดก ท้ังนี้เปDนไปตามมาตรา 1629 แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย5ท่ีกําหนดตัวทายาทผู�รับทรัพย5มรดกไว�แล�ว 
 
 
 



143 

 

2. การตกโดยพินัยกรรม  
    การตกโดยพินัยกรรม หมายความว�า เจ�ามรดกได�แสดงเจตนากําหนดการเผื่อตายล�วงหน�า

ในเรื่องทรัพย5สินหรือการต�าง ๆ ไว� ว�าเม่ือตนถึงแก�ความตายใครจะเปDนผู�มีสิทธิในทรัพย5มรดก หรือมี
สิทธิจัดการเรื่องต�าง ๆ 

ตัวอย�าง นาย ก.ได�ทําพินัยกรรมยกทรัพย5สินท้ังหมดของตนให�แก�นาย ข. แต�เพียงผู�เดียว 
เม่ือนาย ก. ตาย ทรัพย5สินท้ังหมดของนาย ก. ต�องยกให�นาย ข. เพียงผู�เดียว บุคคลอ่ืนไม�มีสิทธิ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การตกทอดแห�งทรัพย5มรดกสามารถตกได� 2 ทาง แสดงดังรูปท่ี 4.2 ซ่ึงได�แก� การตกโดย
พินัยกรรม และโดยผลของกฎหมาย ซ่ึงมีความแตกต�างกันท้ังนี้เพราะการตกทอดโดยพินัยกรรม  
เปDนเรื่องท่ีเจ�ามรดกกําหนดการเผื่อตายเก่ียวกับเรื่องทรัพย5สินของตนเองเอาไว�อย�างไรก็ให�เปDนไปตาม
เจตนานั้น แต�หากเปDนการตกทอดโดยผลของกฎหมายเปDนเรื่องท่ีกฎหมายเปDนผู�กําหนดตัวผู�รับมรดก
ไว�แล�ว โดยเจ�ามรดกไม�สามารถกําหนดเองได�ดังเช�นพินัยกรรม ดังนั้น จึงเห็นได�ว�า สิทธิตามพินัยกรรม
ของผู�รับพินัยกรรมมีความสําคัญเหนือสิทธิตามกฎหมายของทายาทโดยธรรม 
 

ความหมายของทายาท 
 

กฎหมายไม�ได�นิยาม "ทายาท" ไว�โดยตรง แต�พิจารณาบทบัญญัติต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องแล�ว 
ได�แก� ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5มาตรา 1599 ซ่ึงบัญญัติว�า “เม่ือบุคคลใดตายมรดกตกทอด
แก�ทายาท” และ มาตรา 1602 ซ่ึงบัญญัติว�า “เม่ือบุคคลใดต�องถือว�าถึงแก�ความตายตามความ 
ในมาตรา 62 แห�งประมวลกฎหมายนี้ มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก�ทายาท” จากบทบัญญัติดังกล�าว
ทําให�เข�าใจได�ว�า ทายาท คือ ผู�มีสิทธิได�รับมรดก และสิทธิในการรับมรดกนั้นจะเกิดข้ึนต�อเม่ือ 
เจ�ามรดกตายแล�วเท�านั้น (เพียบ  หุตางกรู, 2555 : 41) ซ่ึงทายาทท่ีกฎหมายกําหนดไว�มีสองประเภท 
ท้ังนี้ ตามมาตรา 1603 บัญญัติไว�ว�า “กองมรดกย�อมตกทอดแก�ทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายหรือ 

การตกทอดแห�งกองมรดก 

ตกทอดโดยพินัยกรรม ตกทอดโดยผลของกฎหมาย 

รูปท่ี 4.2 การตกทอดแห�งกองมรดก 
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โดยพินัยกรรม...ทายาทท่ีมีสิทธิตามกฎหมาย เรียกว�า “ทายาทโดยธรรม” ทายาทท่ีมีสิทธิตาม
พินัยกรรม เรียกว�า “ผู�รับพินัยกรรม” จากบทบัญญัติดังกล�าวเห็นได�ว�า ทายาทได�แก� ทายาทโดยธรรม 
และทายาทผู�รับพินัยกรรม โดยทายาทโดยธรรม คือ ผู� มีสิทธิรับมรดกตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
และผู�รับพินัยกรรม คือ ผู�มีสิทธิรับมรดกตามท่ีพินัยกรรมกําหนด ซ่ึงทายาทโดยธรรมนั้นมีได�แต�เฉพาะ
บุคคลธรรมดาเท�านั้น ท้ังนี้เพราะเม่ือพิจารณาทายาทโดยธรรมตามกฎหมายแล�วไม�อาจท่ีจะเปDนนิติ
บุคคลได�  ส�วนวัดและแผ�นดินซ่ึงเปDนนิติบุคคลและมีสิทธิรับทรัพย5สินของผู�ตายนั้น ไม�ใช�กรณีกฎหมาย
ให�วัดและแผ�นดินเปDนทายาทโดยธรรม แต�กฎหมายมีเหตุผลเฉพาะจึงบัญญัติเช�นนั้นกับท้ังวัด 
และแผ�นดินก็ไม�ได�รับทรัพย5สินในฐานะเปDนทายาทด�วย(เพียบ  หุตางกรู, 2555 : 42) แต�หากเปDน
ทายาทผู�รับพินัยกรรมนั้น เปDนได�ท้ังบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 

 

ประเภทของทายาท 
 

ประเภทของทายาทนั้น ปรากฎในบทบัญญัติมาตรา 1603 ซ่ึงบัญญัติว�า “กองมรดกย�อม 
ตกทอดแก�ทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรม ทายาทท่ีมีสิทธิตามกฎหมาย เรียกว�า 
"ทายาทโดยธรรม" ทายาทท่ีมีสิทธิตามพินัยกรรม เรียกว�า "ผู�รับพินัยกรรม"จากบทบัญญัติดังกล�าว 
จึงได�แบ�งทายาทแห�งกองมรดกไว�สองประเภท คือ ทายาทโดยธรรมและทายาทผู�รับพินัยกรรม  
ซ่ึงทายาทโดยธรรมนั้นกฎหมายได�แยกเปDนประเภททายาทโดยธรรมท่ีเปDนญาติ กับทายาทโดยธรรม 
ท่ีเปDนคู�สมรส โดยทายาทโดยธรรมท่ีเปDนญาติกฎหมายจัดลําดับชั้นไว�ในตามกฎหมายมาตรา 1629  
ซ่ึงบัญญัติว�า “ทายาทโดยธรรมมีหกลําดับเท�านั้น และภายใต�บังคับแห�ง มาตรา 1630 วรรคสอง  
แต�ละลําดับมีสิทธิได�รับมรดกก�อนหลังด่ัง ต�อไปนี้ คือ (1) ผู�สืบสันดาน (2) บิดามารดา (3) พ่ีน�องร�วม
บิดามารดาเดียวกัน (4) พ่ีน�องร�วมบิดาหรือร�วมมารดาเดียวกัน (5) ปู^ ย�า ตา ยาย (6) ลุง ปaา น�า 
อา…”  

จากบทบัญญัติดังกล�าวจะเห็นได�ว�าทายาทโดยธรรมท่ีเปDนญาติมีเพียง 6 ลําดับชั้นเท�านั้น 
ท้ังนี้การจัดลําดับชั้นของทายาทนั้นได�คํานึงถึงประเพณีทางสังคมและความเก่ียวพันทางสายเลือด 
กับเจ�ามรดกเปDนหลัก นอกจากทายาทโดยธรรมท่ีเปDนญาติแล�วยังมีทายาทโดยธรรมท่ีเปDนคู�สมรสอีก  
ดังจะเห็นได�จากมาตรา 1630 วรรคท�าย บัญญัติว�า “… คู�สมรสท่ียังมีชีวิตอยู�นั้นก็เปDนทายาทโดยธรรม 
ภายใต�บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห�งมาตรา 1635” เห็นได�ว�าคู�สมรสกฎหมายได�กําหนดให�เปDน
ทายาทโดยธรรมเหมือนกับญาติของเจ�ามรดกเหมือนกัน แต�ท้ังนี้ การเปDนคู�สมรสนั้นต�องเปDนไปตาม 
ท่ีกฎหมายกําหนด นั่นหมายความว�าต�องมีการจดทะเบียนสมรสกันให�ถูกต�องตามกฎหมายถึงจะมี
สิทธิในการรับมรดก และต�องไม�ใช�การจดทะเบียนสมรสซ�อนอันจะมีผลให�เปDนโมฆะเพราะความ 
เปDนโมฆะย�อมไม�เกิดสิทธิใด ๆ  
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เกิดระหว�างบิดามารดาสมรส

กนั 

ฉะนั้น จึงสรุปได�ว�า การทายาทโดยธรรมท่ีจะมีสิทธิในการรับมรดกนั้น กฎหมายแบ�งเปDน
ทายาทโดยธรรมท่ีเปDนญาติ และทายาทโดยธรรมท่ีเปDนคู�สมรส แสดงดังรูปท่ี 4.3  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

รูปท่ี 4.3 ประเภทของทายาทตามกฎหมาย 
ท่ีมา : ประยุกต5จาก สมศักด์ิ  เอ่ียมพลับใหญ�, 2555:147 

 
 
 
 
 

(1) ผู�สืบสันดาน 

ญาต ิ คู�สมรส 

(2) บิดามารดา 

บิดาต�องชอบด�วยกฎหมาย 

(4) พ่ีน�องร�วมบิดาหรือมารดา
เดียวกัน 

(5) ปู̂ ย�า ตา ยาย (ตามความเปDนจริง) 

 

 
จดทะเบียนรับเด็กเปDนบุตร 

ชอบด�วยกฎหมาย 

ศาลมีคําพิพากษาว�าเปDนบุตร 

บิดามารดาจดทะเบียนสมรส
กันภายหลัง 

บุตรบุญ
ธรรม 

ลูก 

เหลน 

หลาน 

ลื้อ 

ทายาท 

(3) พ่ีน�องร�วมบิดามารดา
เดียวกัน(ตามความเปDนจริง 
 

(6) ลุง ปaา น�า อา (ตามความเปDนจริง) 
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1. ทายาทโดยธรรม  
ทายาทโดยธรรมกฎหมายได�แยกออกเปDน 2 ประเภทย�อย ดังนี้ 

1.1 ทายาทโดยธรรมท่ีเป<นญาติ  
ทายาทโดยธรรมท่ีเปDนญาติ ได�แก� บุคคลท่ีกฎหมายกําหนดให�มีสิทธิในการได�รับ

มรดกของผู�ตาย กฎหมายกําหนดไว�ในมาตรา 1629 ดังนี้ “ทายาทโดยธรรมมีหกลําดับเท�านั้น และ
ภายใต�บังคับแห�ง มาตรา 1630 วรรค 2 แต�ละลําดับมีสิทธิได�รับมรดกก�อนหลังด่ัง ต�อไปนี้ คือ 

(1) ผู�สืบสันดาน ได�แก� ลูก หลาน เหลน ลื้อ 
(2) บิดามารดา 
(3) พ่ีน�องร�วมบิดามารดาเดียวกัน 
(4) พ่ีน�องร�วมบิดา หรือร�วมมารดาเดียวกัน 
(5) ปู^ ย�า ตา ยาย 
(6) ลุง ปaา น�า อา 
คู�สมรสท่ียังมีชีวิตอยู�นั้นก็เปDนทายาทโดยธรรม ภายใต�บังคับของบทบัญญัติพิเศษ

แห�งมาตรา 1635” 
การเปDนทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย เม่ือพิจารณามาตราดังกล�าวแล�วเห็นได�ว�า 

ทายาทโดยธรรมมีได�เฉพาะบุคคลธรรมดาเท�านั้น นิติบุคคลไม�สามารถเปDนทายาทโดยธรรมได�  
และบุคคลธรรมดาท่ีจะมีสิทธิในการรับมรดกต�องมีสภาพบุคคล ซ่ึงสภาพบุคคลย�อมเริ่มแต�เม่ือคลอด
แล�วอยู�รอดเปDนทารก และให�รวมไปถึงทารกท่ีอยู�ในครรภ5ของหญิงด�วย แต�หญิงนั้นต�องคลอดทารก
ออกมาภายใน 310 วัน นับแต�เวลาท่ีเจ�ามรดกถึงแก�ความตาย ส�วนการรับมรดกระหว�าง 
ทายาทโดยธรรมท่ีเปDนญาติ หลักตามกฎหมาย ญาติลําดับบนตัดญาติลําดับล�างหรือ เรียกอีกอย�างว�า 
“ญาติสนิทตัดญาติห)าง” เว�นแต�มีลําดับท่ี 1 และมีลําดับท่ี 2 ให�ลําดับท่ี 2 ได�ส�วนแบ�งเสมือนทายาท
ชั้นบุตร ท้ังนี้เปDนไปตามมาตรา 1630 ซ่ึงบัญญัติว�า “ตราบใดท่ีทายาทซ่ึงยังมีชีวิตอยู�หรือมีผู�รับมรดก
แทนท่ียังไม�ขาดสายแล�วแต�กรณีในลําดับหนึ่ง ๆ ท่ีระบุไว�ในมาตรา 1629 ทายาทผู�ท่ีอยู�ในลําดับถัดลง
ไปไม�มีสิทธิในทรัพย5มรดกของผู�ตายเลย แต�ความในวรรคก�อนนี้ มิให�ใช�บังคับ ในกรณีเฉพาะ 
ท่ีมีผู�สืบสันดานคนใดยังมีชีวิตอยู� หรือมีผู�รับมรดกแทนท่ีกันแล�วแต�กรณี และมีบิดามารดายังมีชีวิตอยู� 
ในกรณีเช�นนั้น ให�บิดามารดาได�ส�วนแบ�งเสมือนหนึ่งว�าเปDนทายาทข้ันบุตร” 
 ในหัวข�อต�อไปจะอธิบายถึงลําดับชั้นของทายาทโดยธรรมท่ีเปDนญาติ และคู�สมรส
ตามลําดับ ดังนี้ 

1.1.1 ผู�สืบสันดาน หมายถึง ญาติสืบสายโลหิตโดยตรงลงมา ได�แก� ลูก หลาน เหลน 
ลื้อ โดยท่ีหลักในการรับมรดก ผู�สืบสันดานชั้นบุตรได�รับมรดกก�อน ผู�สืบสันดานชั้นอ่ืนจะรับได� 
ต�อเม่ือการรับมรดกแทนท่ีเท�านั้น และผู�สืบสันดานท่ีเปDนบุตร ซ่ึงมีสิทธิได�รับมรดกต�องเปDนบุตรท่ีชอบ
ด�วยกฎหมาย คําว�าบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมาย ได�แก�  



147 

 

1) บุตรชอบด�วยกฎหมายของมารดา กล�าวคือ เด็กเกิดแต�หญิงท่ีมิได�มีการ
สมรสกับชาย ให�ถือว�าเปDนบุตรชอบด�วยกฎหมายของหญิงนั้น เว�นแต�จะมีกฎหมายบัญญัติไว�เปDนอย�างอ่ืน 
ท้ังนี้ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1546 

2) บุตรชอบด�วยกฎหมายของบิดา กล�าวคือเด็กเกิดในระหว�างชายหญิง 
ท่ีสมรสกัน กฎหมายถือว�าเปDนบุตรโดยชอบด�วยกฎหมายของหญิงและสันนิษฐานไว�ก�อนว�า เปDนบุตร
ชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เปDนสามีของมารดาเด็ก 

3) เด็กท่ีเกิดจากหญิงภายใน 310 วันนับจากวันท่ีการสมรสสิ้นสุดลงในเหตุ
โมฆียะ โมฆะ หรือหย�าแล�ว กฎหมายให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าเปDนบุตรชอบด�วยกฎหมายของชายอดีต
สามีของหญิง 

4) เด็กท่ีเกิดจากหญิงหม�ายท่ีทําการสมรสโดยฝ^าฝgน 310 วัน กฎหมายให�
สันนิษฐานไว�ก�อนว�าเด็กเปDนบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของสามีใหม� 

5) เด็กท่ี เกิดจากการหญิงท่ีทําการสมรสซ�อนตามประมวลกฎหมายแพ�ง 
และพาณิชย5มาตรา 1452 กฎหมายให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าเปDนบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เปDนสามี
ซ่ึงได�จดทะเบียนสมรสครั้งหลัง 

6) บุตรท่ีบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันภายหลั ง มีผลทําให� เด็กนั้น  
เปDนบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของบิดา ต้ังแต�วันท่ีบุตรเกิด ท้ังนี้ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5
มาตรา1557 

7) บุตรท่ีบิดาได�จดทะเบียนรับรองว�าเด็กนั้นเปDนบุตรของตนมีผลทําให�เด็กนั้น 
เปDนบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของบิดา ต้ังแต�วันท่ีบุตรเกิด ท้ังนี้ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 
มาตรา 1557 

8) มีคําพิพากษาว�าเด็กนั้นเปDนบุตรของบิดา ตามประมวลกฎหมายแพ�ง 
และพาณิชย5 มาตรา1547 ซ่ึงมีผลทําให�เด็กนั้นเปDนบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของบิดา ต้ังแต�วันท่ี 
บุตรเกิด  

1.1.2 ผู�สืบสันดานท่ีไม�ชอบด�วยกฎหมาย บุตรประเภทนี้เปDนบุตรท่ีไม�ชอบด�วย
กฎหมาย แต�กฎหมายให�ถือว�าเปDนผู�สืบสันดาน และมีสิทธิได�รับมรดกเท�ากับบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมาย
ได�แก� 

1) บุตรนอกกฎหมายท่ีบิดารับรองแล�ว เปDนกรณีท่ีบิดารับรองโดยพฤตินัย
หรือเรียกว�ามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกว�าเด็กคนดังกล�าวเปDนบุตรของตนพฤติการณ5รับรองสามารถทําได�
ต้ังแต�ทารกอยู�ในครรภ5 

ตัวอย�าง ชายหญิงได�เสียกันและคลอดบุตร ต�อมาชายได�รับเด็กไปเลี้ยงดู 
ให�การศึกษา ให�ใช�นามสกุล กรอกแบบเสียภาษีเงินได� ภงด. 91 ว�าเปDนบุตรและเบิกจ�ายเงินค�าเล�าเรียนบุตร 
(คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 649/2500) 
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ตัวอย�าง ชายเลี้ยงดูบุตรอย�างบิดามีต�อบุตร ลงในทะเบียนสํามะโนครัวว�า 
เปDนบุตร และให�ใช�นามสกุลของบิดา ถือได�ว�าเปDนบุตรท่ีบิดารับรองแล�ว (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 
832/2497) 

ตัวอย�าง ชายนําหญิงไปคลอดท่ีโรงพยาบาล หม่ันไปเยี่ยมและรับกลับบ�าน 
จนกระท้ังขอให�แพทย5ประจําตําบลต้ังชื่อให� (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 535/2509) 

2) บุตรบุญธรรม ซ่ึงผู�รับบุตรบุญธรรมได�จดทะเบียนรับเด็กเปDนบุตรบุญธรรม 
โดยชอบด�วยกฎหมายแล�ว (ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1598/27) 

ตัวอย�าง นายหมู จดทะเบียนรับ ด.ช.หมี เปDนบุตรบุญธรรมโดยท่ีนายหมู  
มีนางหม่ี เปDนภรรยาท่ีชอบด�วยกฎหมาย ต�อมานายหมูตาย ด.ช.หมี รับมรดกของนายหมูได�หรือไม�  

จากตัวอย�างดังกล�าวจะเห็นได�ว�า นายหมูจดทะเบียนรับ ด.ช. หมีเปDนบุตรบุญธรรม
ตามข้ันตอนของกฎหมาย ด.ช. หมี จึงถือเปDนผู�สืบสันดานของนายหมู ตามมาตรา 1627 กฎหมาย 
ให�ถือว�าเปDนผู�สืบสันดาน สามารถรับมรดกได� แต�ถ�าหากนางหม่ีตาย ด.ช. หมี ไม�มีสิทธิรับมรดกของ
นางหม่ี เพราะการรับบุตรบุญธรรมมีผลเฉพาะตัวผู�รับเท�านั้น เม่ือนางหมีไม�ได�จดทะเบียนรับ ด.ช.หมี 
เปDนบุตร ด.ช. หมี ไม�ถือว�าเปDนผู�สืบสันดานของนางหมีด�วย (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 591/2516) 

1.1.3) บิดา มารดา หมายถึง บิดา มารดา ของเจ�ามรดก บิดาต�องชอบด�วยกฎหมาย 
แต�ไม�รวมบิดาท่ีได�รับรองบุตรโดยพฤตินัย เพราะบทบัญญัติดังกล�าวให�สิทธิเด็กท่ีบิดารับรองแล�ว 
มีสิทธิในการรับมรดกเท�านั้น แต�ไม�ได�ให�สิทธิบิดาท่ีรับรองเด็กโดยพฤตินัยในการรับมรดกของเด็ก
หลักการดังกล�าวนําไปใช�กับผู�รับบุตรบุญธรรมด�วย เพราะถือว�าผู�รับบุตรบุญธรรมไม�ใช�ทายาทโดยธรรม 
ของบุตรบุญธรรม แต�ถ�าบุตรบุญธรรมไม�มีผู�สืบสันดานหรือคู�สมรส และบุตรบุญธรรมได�ตายก�อน 
ผู�รับบุตรบุญธรรม ผู�รับบุตรบุญธรรมมีสิทธิเรียกร�องเอาทรัพย5สินท่ีตนได�ให�แก�บุตรคืนจากกองมรดก 
ได�หลังจากชําระหนี้จากกองมรดกแล�ว ส�วนหญิงมารดา ตามกฎหมายแล�วเด็กเกิดจากหญิงใดย�อม 
เปDนบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของหญิงนั้นอยู�แล�ว จึงเปDนมารดาท่ีชอบด�วยกฎหมายเสมอ 

1.1.4) พ่ีน�องร�วมบิดามารดาเดียวกัน กฎหมายให�ถือตามความเปDนจริง 
ตัวอย�าง นายดํา แต�งงานกับนางแดง โดยไม�ได�จดทะเบียนสมรสมีบุตรด�วยกัน 

2 คน คือ อ่ึงกับอ�าง ถ�าหากอ่ึงตายก�อนอ�างหรืออ�างตายก�อนอ่ึง ฝ^ายใดฝ^ายหนึ่งรับมรดกของอีกฝ^ายหนึ่งได� 
แม�จะไม�ใช�พ่ีน�องท่ีชอบด�วยกฎหมาย 

1.1.5) พ่ีน�องร�วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน กฎหมายถือตามความเปDนจริง 
ตัวอย�าง นายดําแต�งงานกับนางแดง มีบุตรด�วยกัน 1 คน คือ ขาว ต�อมา  

นายดําไปแต�งงานกับ นางด�าง มีบุตรด�วยกัน 1 คน คือ เขียว หากขาวตายเขียวสมารถรับมรดกของ
ขาวได� หรือเขียวตายขาวรับมรดกของเขียวได�เช�นกัน 

1.1.6) ปู^ ย�า ตา ยาย กฎหมายให�เปDนญาติสืบสายโลหิตข้ึนไป เฉพาะปู^กับตาเท�านั้น
ต�องชอบด�วยกฎหมาย 



149 

 

1.1.7) ลุง ปaา น�า อา ต�องเปDนสายเลือดเดียวกัน ลุง หมายถึง พ่ีชายของบิดาหรือ
มารดา ปaา หมายถึง พ่ีสาวของบิดาหรือมารดา น�า หมายถึงน�องของมารดา อา คือ น�องของบิดา  
โดยถือตามความเปDนจริง 

ตัวอย�าง นางเขียว มีน�องสาวชื่อนางขาว นางเขียวมีลูกสาวชื่อนางสาวเขียด 
นางสาวเขียดเรียกนางขาวว�า น�า ถ�าต�อมานางสาวเขียดตาย นางขาว ถือเปDนทายาทเพราะมีศักด์ิ 
เปDนน�าเจ�ามรดก 

1.2 ทายาทโดยธรรมท่ีเป<นคู)สมรส  
ทายาทโดยธรรมท่ีเปDนคู�สมรส ต�องเปDนคู�สมรสท่ีชอบด�วยกฎหมาย หมายความว�า  

มีการจดทะเบียนสมรสกันอย�างถูกต�องตามกฎหมาย ส�วนสามีภรรยาท่ีท้ิงร�างกัน หรือแยกกันอยู� 
โดยไม�ได�หย�าขาดจากกันตามกฎหมาย กรณีนี้ท้ังสามีภรรยายังมีสิทธิได�รับมรดกซ่ึงกันและกันได� 
เพราะกฎหมายยังถือว�าเปDนสามีภรรยากันอยู� (ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา1628)   
หากกรณีสมรสซ�อน ไม�ทําให�คู�สมรสเกิดสิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของคู�สมรส 
อีกฝ^ายหนึ่ง แต�หากเปDนการสมรสท่ีมีผลเปDนโมฆะเพราะเหตุอ่ืน เช�น วิกลจริต ญาติสมรสกันเอง  
ถ�าเปDนการสมรสโดยสุจริตถือว�าเปDนทายาทโดยธรรมท่ีมีสิทธิรับมรดก 
 

2. ทายาทตามพินัยกรรม  
ทายาทประเภทนี้เกิดจากเจตนาของเจ�ามรดกในการจัดแบ�งทรัพย5สินตามท่ีตนต�องการ

เองและไม�จํากัดว�าต�องแบ�งให�ลูกหลานของเขาซ่ึงเปDนบุคคลธรรมดา หรือแบ�งให� วัด มูลนิธิ หรือ
สมาคม  บุคคลภายนอกอาจเปDนทายาทตามพินัยกรรมก็ได� การทําพินัยต�องเปDนไปตามแบบ 
ท่ีกฎหมายกําหนด เม่ือเจ�ามรดกตาย การแบ�งมรดกต�องกระทําตามพินัยกรรมเท�านั้น จะไม�มีการ 
นําวิธีแบ�งทรัพย5มรดกมาใช� เว�นแต� มีทรัพย5สินนอกพินัยกรรมซ่ึงผู�ตายมิได�เขียนไว�ต�องนําการแบ�งมรดก
ตามกฎหมายให�กับทายาทโดยธรรม 

2.1 ประเภทของทายาทตามพินัยกรรม  
แบ�งออกเปDน 2 ประเภท ดังนี้ 
2.1.1 บุคคลธรรมดา 

บุคคลธรรมดาท่ีจะเปDนทายาทตามพินัยกรรมได�ต�อเม่ือมีสภาพบุคคล  
ซ่ึงสภาพบุคคลย�อมเริ่มแต�เม่ือคลอดแล�วอยู�รอดเปDนทารก และให�รวมไปถึงทารกท่ีอยู�ในครรภ5ของ
หญิงด�วย แต�หญิงนั้นต�องคลอดทารกออกมาภายใน 310 วัน นับแต�เวลาท่ีเจ�ามรดกถึงแก�ความตาย 

ตัวอย�าง นายดํากับนางขาว เปDนสามีภรรยาท่ีชอบด�วยกฎหมาย ขณะท่ีเปDน
สามีภรรยากันอยู�นั้น นางขาวต้ังครรภ5ได�เจ็ดเดือน ปรากฏว�านายดําได�เสียชีวิต มีทรัพย5มรดก  
คือ ท่ีดิน 1 แปลง ถ�านางขาวคลอดลูกออกมาภายใน 310 วัน นับแต�เวลาท่ีนายดําถึงแก�ความตาย 
ลูกของนางขาว ถือเปDนทายาทของนายดํา มีสิทธิในการรับมรดกของนายดํา เหตุผลท่ีกฎหมาย



150 

 

กําหนดเวลา 310 วัน ถือตามหลักการแพทย5ท่ีว�าระยะเวลาต้ังแต�เริ่มการต้ังครรภ5จนคลอดบุตร 
ของหญิงจะไม�เกินเก�าหรือสิบเดือน 

2.2.2 นิติบุคคล 
นิติบุคคลท่ีจะเปDนทายาทตามพินัยกรรมได�ต�องมีสภาพเปDนนิติบุคคลตาม

กฎหมายครบถ�วนแล�ว เช�น นิติบุคคลท่ีกฎหมายกําหนดให�ต�องมีการจดทะเบียนถึงจะเปDนนิติบุคคลได� 
เช�น ห�างหุ�นส�วน บริษัท มูลนิธิ สมาคม ต�องมีการจดทะเบียนให�เรียบร�อยแล�วจึงจะเปDนนิติบุคคล  
และมีสิทธิรับทรัพย5ตามพินัยกรรม ยกเว�น การจัดต้ังมูลนิธิตามพินัยกรรม ตามมาตรา 1678 กล�าวคือ 
“เ ม่ือมูลนิธิ ใด ซ่ึงก�อ ต้ัง ข้ึนโดยพินัยกรรม ได� ต้ั ง ข้ึนเปDนนิ ติบุคคลแล�ว  ให� ถือว� าทรัพย5สิน 
ซ่ึงผู�ทําพินัยกรรมจัดสรรไว�เพ่ือการนั้นตกเปDนของนิติบุคคลนั้นต้ังแต�เวลาซ่ึงพินัยกรรมมีผล เว�นแต� 
จะมีข�อกําหนดไว�เปDนอย�างอ่ืน” หรืออาจกล�าวได�ว�ามูลนิธินั้นยังไม�มีสภาพบุคคลในเวลาท่ีเจ�ามรดก 
นั้นถึงแก�ความตาย 

 
3. การแบ)งมรดกให*แก)ทายาทโดยธรรม 

การแบ�งมรดกของเจ�ามรดกให�แก�ทายาทจะต�องพิจารณาว�าทายาทในลําดับใดจะมีสิทธิ
ได�รับส�วนแบ�งในมรดกเปDนจํานวนเท�าใดซ่ึงจะมีข�อโต�แย�งว�าตนเองมีสิทธิได�มากกว�าบุคคลอ่ืนบ�าง 
หรือบางคนไม�มีสิทธิบ�างเปDนต�น ทําให�เกิดปFญหาข้ึนในหมู�ญาติพ่ีน�อง ดังนั้น การทําความเข�าใจ 
กับเรื่องการแบ�งมรดกจึงเปDนเรื่องท่ีสําคัญ ดังจะอธิบายตามลําดับ ดังนี้ 

3.1 การแบ)งมรดกระหว)างทายาทโดยธรรมท่ีเป<นญาติ 6 ลําดับ 
โดยหลักในการแบ�งมรดกระหว�างทายาทโดยธรรม ให�ใช�หลักเกณฑ5ตามมาตรา  

มาตรา 1629 และมาตรา 1631 โดยมาตรา 1629 บัญญัติว�า“ทายาทโดยธรรมมีหกลําดับเท�านั้น 
และภายใต�บังคับแห�งมาตรา 1630 วรรคสอง แต�ละลําดับมีสิทธิได�รับมรดกก�อนหลังดังต�อไปนี้  

(1) ผู�สืบสันดาน  
 (2) บิดามารดา  
 (3) พ่ีน�องร�วมบิดามารดาเดียวกัน  
 (4) พ่ีน�องร�วมบิดาหรือร�วมมารดาเดียวกัน  
 (5) ปู^ ย�า ตา ยาย  
 (6) ลุง ปaา น�า อา” 
  จากหลักกฎหมายดังกล�าว เรียกว�า “ญาติสนิทตัดญาติห�าง” หรือ ลําดับชั้น 

ท่ีอยู�ก�อนมีสิทธิได�รับมรดกก�อน เช�น หากมีทายาทโดยธรรมในลําดับชั้นท่ี 1 ทายาทในลําดับถัดไปไม�มี
สิทธิในการรับมรดก แต�หากระหว�างผู�สืบสันดานด�วยกัน เช�น ผู�ตายมี ลูก หลาน เหลน และลื้อ  
ซ่ึงถือว�าอยู�ในลําดับเดียวกัน ลูกมีสิทธิในการรับมรดก ตามมาตรา 1631 ซ่ึงบัญญัติว�า“ในระหว�าง
ผู�สืบสันดานต�างชั้นกันนั้นบุตรของเจ�ามรดกอันอยู�ในชั้นสนิทท่ีสุดเท�านั้นมีสิทธิรับมรดก ผู�สืบสันดานท่ี
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อยู�ในชั้นถัดลงไปจะรับมรดกได�ก็แต�โดยอาศัยสิทธิในการรับมรดกแทน” แต�บทบัญญัติในมาตรา 
1629 มีข�อยกเว�นดังนี้ เช�น กรณีผู�ตายมีผู�สืบสันดานซ่ึงเปDนทายาทในลําดับท่ี 1 และมีบิดามารดา 
เปDนทายาทในลําดับท่ี 2 กรณีเช�นนี้ บิดามารดาซ่ึงเปDนทายาทโดยธรรมในลําดับท่ี 2 ได�รับมรดกพร�อม
กับทายาทในลําดับท่ี 1 และได�รับส�วนแบ�งเสมือนเปDนทายาทชั้นบุตร ท้ังนี้ เปDนไปตามมาตรา 1630 
วรรคสอง 

ตัวอย�าง ผู�ตายมีบิดามารดายังมีชีวิตอยู� มีลูกสาว 2 คน มีพ่ีชาย 1 คนส�วนภรรยา
เสียชีวิตไปก�อนแล�ว หากมีทรัพย5มรดกเปDนเงิน 4 หม่ืนบาท ทรัพย5มรดกจะตกได�แก�ผู�ใด 

คําตอบ ทรัพย5มรดก คือ เงิน 4 หม่ืนบาท จะตกแก�ลูกสาวท้ัง 2 คน และบิดามารดา
ของผู�ตาย โดยแต�ละคนจะได�รับส�วนแบ�งคนละเท�าๆ กัน คือ ลูกสาวคนท่ี 1 รับ 1 หม่ืนบาท ลูกสาว
คนท่ี 2 รับ 1 หม่ืนบาท บิดามารดาซ่ึงเปDนทายาทในลําดับท่ี 2 รับ คนละ 1 หม่ืนบาท ท้ังนี้เปDนไป
ตามมาตรา 1629 (1) และมาตรา 1630 วรรคสอง 

3.2 การแบ)งมรดกของผู*ตายท่ีมีคู)สมรส 
โดยหลักแล�ว เม่ือมีการตายเกิดข้ึนระหว�างท่ีเปDนคู�สมรสกัน ตามกฎหมายครอบครัว

แล�วถือว�าการสมรสสิ้นสุดลง ในเรื่องทรัพย5สินให�แบ�งสินสมรสกันคนละครึ่ง สินสมรสหลังจากการแบ�ง
แล�วจึงจะถือว�าเปDนมรดกของผู�ตาย ในเรื่องการแบ�งทรัพย5สินดังกล�าวให�นําเรื่องการหย�าด�วยความ
ยินยอมของท้ังสองฝ^ายมาปรับใช� 

ตัวอย�าง นายดําได�สมรสกับนางดาวอย�างถูกต�องตามกฎหมาย ก�อนสมรสนายดํามี
เงินฝากอยู� 1 หม่ืนบาท ในระหว�างท่ีอยู�กินเปDนสามีภรรยากันนั้น ท้ังสองคนทํามาหาได�ร�วมกันเปDนเงิน 
5 หม่ืนบาท ต�อมานายดําป^วยและได�เสียชีวิตลง ถามว�า มรดกของนายดําเปDนเงินจํานวนเท�าใด 

จากตัวอย�างจะเห็นได�ว�า เม่ือมีความตายเกิดข้ึนทําให�การสมรสระหว�างนายดํา 
และนางดาวสิ้นสุดลง สิ่งท่ีต�องพิจารณาประการต�อมา คือ ทรัพย5สินระหว�างสามีภรรยา ซ่ึงพิจารณา
ดังนี้ ในเรื่องสินส�วนตัว โดยหลักหากเปDนของผู�ใดอยู�ก�อนแล�วย�อมตกแก�ผู�นั้นจึงไม�ต�องนํามาแบ�งกัน 
แต�ในส�วนสินสมรสกฎหมายให�แบ�งกันคนละครึ่ง ดังนั้น เงิน 1 หม่ืนบาทของนายดําเปDนสินส�วนตัว 
ไม�ต�องนํามาแบ�งกับนางดาว ส�วนเงิน 5 หม่ืนบาทเปDนสินสมรส เม่ือมีความตายเกิดข้ึน ให�แบ�ง
สินสมรสคนละครึ่ง ดังนั้น เงิน 5 หม่ืนบาท ตกแก�นายดําและนางดาวคนละ 25,000 บาท ฉะนั้น  
เงินมรดกของนายดําเท�ากับ 35,000 บาท (25,000 + 10,000) 

3.3 ส)วนแบ)งของคู)สมรสกับทายาทโดยธรรม 
                   ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1635 ลําดับและส�วนแบ�งของคู�สมรส 
ท่ียังมีชีวิตอยู�ในการ รับมรดกของผู�ตายนั้น ให�เปDนไปด่ังต�อไปนี้                    

3.3.1 ถ�ามีทายาทตาม มาตรา 1629 (1) ซ่ึงยังมีชีวิตอยู�หรือมีผู�รับ มรดกแทนท่ี
แล�วแต�กรณี คู�สมรสท่ียังมีชีวิตอยู�นั้นมีสิทธิได�ส�วนแบ�ง เสมือนหนึ่งว�าตนเปDนทายาทชั้นบุตร 
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                   3.3.2 ถ�ามีทายาทตาม มาตรา 1629 (3) และทายาทนั้นยังมีชีวิตอยู� หรือมีผู�รับมรดก
แทนท่ี หรือถ�าไม�มีทายาทตาม มาตรา 1629 (1) แต�มี ทายาทตาม มาตรา 1629 (2) แล�วแต�กรณี  
คู�สมรสท่ียังมีชีวิตอยู�นั้น มีสิทธิได�รับมรดกก่ึงหนึ่ง                    

   3.3.3 ถ�ามีทายาทตาม มาตรา 1629 (4) หรือ (6) และทายาทนั้น ยังมีชีวิตอยู� หรือ 
มีผู�รับมรดกแทนท่ี หรือมีทายาทตาม มาตรา 1629 (5) แล�วแต�กรณี คู�สมรสท่ียังมีชีวิตอยู� มีสิทธิได�รับ
มรดกสองส�วนในสาม                    

   3.3.4 ถ�าไม�มีทายาทด่ังท่ีระบุไว�ใน มาตรา 1629 คู�สมรสท่ียังมี ชีวิตอยู�นั้นมีสิทธิได�รับ
มรดกท้ังหมด 

       จากบทบัญญัติดังกล�าว อธิบายได�ดังนี้ 
1) กรณีมีผู�สืบสันดาน แต�ไม�มีบิดามารดา ให�คู�สมรสได�รับส�วนแบ�งเสมือนเปDนทายาท

ชั้นบุตร ตัวอย�าง เจ�ามรดกมีคู�สมรสและบุตรด�วยกัน 2 คน มีมรดก 150,000 บาท แต�บิดามารดา
เสียชีวิตไปแล�ว ดังนี้ ส�วนแบ�งของคู�สมรสให�รับเสมือนเปDนทายาทชั้นบุตร คือ บุตร 2 คน ของเจ�ามรดกได�รับ
เงินคนละ 50,000 บาท และคู�สมรสได�เท�ากับบุตรแต�ละคน คือ 50,000 บาท 

2) กรณีไม�มีผู�สืบสันดาน แต�มีบิดา มารดา ให�คู�สมรสได�รับส�วนแบ�งก่ึงหนึ่ง ตัวอย�าง  
เจ�ามรดกมีคู�สมรส มีมรดก 150,000 บาท มีบิดามารดาท่ียังมีชีวิตอยู� แต�ไม�มีผู�สืบสันดาน ดังนี้ ส�วนแบ�งของ
คู�สมรสให�รับก่ึงหนึ่ง คือ คู�สมรสได�รับ 75,000 บาท อีก 75,000 บาทนั้น ตกแก�บิดามารดาของเจ�ามรดก 

3) กรณีไม�มีท้ังผู�สืบสันดาน และบิดา มารดา แต�มีพ่ีน�องร�วมบิดามารดาเดียวกัน  
ให�คู�สมรสได�รับส�วนแบ�งก่ึงหนึ่ง ตัวอย�าง  เจ�ามรดกมีคู�สมรส มีมรดก 150,000 บาท ไม�มีบิดามารดา 
ท่ียังมีชีวิตอยู� ไม�มีผู�สืบสันดาน แต�มีพ่ีชายร�วมท�องเดียวกันอยู� 2 คน ดังนี้ ส�วนแบ�งของคู�สมรสให�รับ
ก่ึงหนึ่ง คือ คู�สมรสได�รับ 75,000 บาท อีก 75,000 บาทนั้น ตกแก�พ่ีชายร�วมท�องเดียวกัน 2 คนของ
เจ�ามรดก 

4) กรณีมีพ่ีน�องร�วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ให�คู�สมรสได�รับส�วนแบ�งสองในสามส�วน 
ตัวอย�าง  เจ�ามรดกมีคู�สมรส มีมรดก 150,000 บาท ไม�มีบิดามารดาท่ียังมีชีวิตอยู� ไม�มีผู�สืบสันดาน 
แต�มีพ่ีชายต�างพ�อ 1 คน ดังนี้ ส�วนแบ�งของคู�สมรสให�รับ 2 ใน 3 ส�วน คือ คู�สมรสได�รับ 100,000 บาท  
อีก 50,000 บาทนั้น ตกแก�พ่ีชายต�างพ�อของเจ�ามรดก  

5) กรณีมี ปู^ ย�า ตา ยาย หรือ ลุง ปaา น�า อา ให�คู�สมรสได�รับส�วนแบ�งสองในสามส�วน 
ตัวอย�าง  เจ�ามรดกมีคู�สมรส มีมรดก 150,000 บาท มีลุง และปaาของเจ�ามรดกยังมีชีวิตอยู� ดังนี้คู�สมรส
ได�ส�วนแบ�ง 100,000 บาท อีก 50,000 บาทนั้น ตกแก�ลุงและปaาของเจ�ามรดก 
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6) กรณีไม�มีทายาทดังว�ามานี้ให�คู�สมรสได�รับมรดกท้ังหมด ตัวอย�าง ในขณะท่ีเจ�ามรดก
ตายนั้น เจ�ามรดกมีคู�สมรส และมีทรัพย5มรดกเปDนเงิน 150,000 บาท และไม�มีทายาทลําดับอ่ืนเลย 
ดังนี้ ให�คู�สมรสได�รับมรดกท้ังหมด 150,000 บาท 

8) กรณีท่ีมีผู�สืบสันดาน มีบิดามารดา ยังมีชีวิตอยู� คู�สมรสได�รับส�วนแบ�งเสมือน
ทายาทชั้นบุตร หรือ กล�าวอีกนัยหนึ่ง ทุกคนได�รับส�วนแบ�งเท�ากัน ตัวอย�าง  เจ�ามรดกมีคู�สมรส  
มีผู�สืบสันดาน 2 คน มีบิดามารดายังมีชีวิตอยู� มรดก 150,000 บาท ดังนี้ ให�ทุกคนได�รับส�วนแบ�ง
เสมือนทายาทชั้นบุตร คือได�รับคนละ 25,000 บาท (150,000 ÷ 6 = 25,000) ท้ังนี้ เปDนไปตามมาตรา 1630 
วรรคสอง กล�าวคือ “… แต�ความในวรรคก�อนนี้มิให�ใช�บังคับในกรณีเฉพาะท่ีมีผู�สืบสันดานคนใด ยังมีชีวิต
อยู�หรือมีผู�รับมรดกแทนท่ีกันแล�วแต�กรณีและมีบิดามารดายังมีชีวิต อยู�ในกรณีเช�นนั้นให�บิดามารดา
ได�ส�วนแบ�งเสมือนหนึ่งว�าเปDนทายาทชั้นบุตร” 

ดังนั้น การแบ�งมรดกของคู�สมรสสามารถสรุปได�ดังตารางท่ี 4.1 
  

ตารางท่ี 4.1 การแบ�งมรดกของคู�สมรส 

 

4. มรดกกับพระภิกษุ 
กฎหมายได�บัญญัติห�ามพระภิกษุเรียกร�องทรัพย5มรดกในฐานะท่ีเปDนทายาทโดยธรรมเนื่องจาก

พระภิกษุนั้นได�เปDนผู�สละซ่ึงทางโลกมุ�งสู�ทางธรรมแล�ว เท�ากับเปDนการตัดกิเลสแล�วแต�กฎหมายได�
กําหนดให�พระภิกษุสามารถรับมรดกได�ต�อเม่ือพระภิกษุได�สึกจากสมณเพศมาเรียกร�องเอาทรัพย5มรดก
ภายในกําหนดอายุความมรดกคําว�า “พระภิกษุ” หมายถึง พระภิกษุท่ีบวชในพระพุทธศาสนาเท�านั้น 
ไม�รวมถึงสามเณร นักพรต นักบวช ในศาสนาอ่ืน 

 
 

การแบ)งมรดกกรณีมีคู)สมรส(มาตรา 1635) 

มีคู�สมรสและผู�สืบสันดาน คู�สมรสรับส�วนแบ�งเสมือนทายาทชั้นบุตร 

มีคู�สมรสและบิดามารดา คู�สมรสได�รับส�วนแบ�งก่ึงหนึ่ง 

มีคู�สมรสและพ่ีน�องร�วมบิดามารดาเดียวกัน คู�สมรสได�รับส�วนแบ�งก่ึงหนึ่ง 

มีคู�สมรสและพ่ีน�องร�วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน คู�สมรสได�ส�วนแบ�ง 2 ใน 3  

มีคู�สมรสและปู^ ย�า ตา ยาย คู�สมรสได�ส�วนแบ�ง 2 ใน 3 

มีคู�สมรสและลุง ปaา น�า อา คู�สมรสได�ส�วนแบ�ง 2 ใน 3 
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4.1 พระภิกษุกับการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม  
     ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1622 บัญญัติว�า “พระภิกษุนั้นจะ

เรียกร�องเอาทรัพย5มรดกในฐานะท่ีเปDนทายาทโดยธรรมไม�ได� เว�นแต�จะได�สึกจากสมณเพศมาเรียกร�อง 
ภายในกําหนดอายุความตามมาตรา 1754 แต�พระภิกษุนั้น อาจเปDนผู�รับพินัยกรรมได�” 

     จากบทบัญญัติดังกล�าวข�างต�น อธิบายได�ดังนี้ 
4.1.1 พระภิกษุจะเรียกร*องเอาทรัพย5มรดกในฐานะทายาทโดยธรรมไม�ได�  

เว�นแต�ได�สึกจากสมณเพศแล�ว และต�องเรียกร�องภายในกําหนดอายุความมรดก คือ 1 ปl นับแต�รู�หรือ
ควรรู�ว�าเจ�ามรดกถึงแก�ความตาย คําว�าเรียกร�องเอาทรัพย5มรดก หมายความว�า การฟaองคดีมรดก 
ตัวอย�างเช�น พระภิกษุสมหมายมีพ่ีชาย 1 คน เม่ือมารดาตายมีมรดกท่ีดิน 10 ไร� พระภิกษุสมหมาย
ยื่นฟaองพ่ีชายเพ่ือเรียกร�องเอามรดกท่ีดิน 7 ไร� กรณีอย�างนี้ต�องสึกจากสมณเพศก�อน แต�หากพระภิกษุ
เปDนทายาทเพียงคนเดียวท่ีมีสิทธิได�รับมรดก มรดกย�อมตกทอดมายังพระภิกษุทันทีท่ีเจ�ามรดกตาย 
หากบุคคลอ่ืนเบียดบังเอาทรัพย5มรดกนั้นไป พระภิกษุในฐานะเจ�าของกรรมสิทธิ์ มีสิทธิติดตาม
เรียกร�องเอาทรัพย5นั้นคืนจากบุคคลผู�ไม�มีสิทธิในทรัพย5มรดกนั้นได� 

4.1.2 พระภิกษุสามารถเปDนผู� รับพินัยกรรมได�  โดยไม�ต�องลาสิกขา เพราะ 
ในพินัยกรรมได�ระบุตัวผู�รับไว�เปDนการเฉพาะแล�ว 

4.2 พระภิกษุในฐานะเป<นเจ*ามรดก 
4.2.1 ทรัพย5สินท่ีพระภิกษุได�มาหรือมีอยู�ก�อนอุปสมบท กรณีท่ีพระภิกษุมีหรือ 

ได�ทรัพย5สินก�อนอุปสมบท ให�ทรัพย5สินนั้นเปDนของพระภิกษุ และเม่ือพระภิกษุมรณภาพให�ทรัพย5สินนั้น 
(ทรัพย5มรดก) ตกสู�ทายาทโดยธรรมหรือตกสู�ทายาทผู�ทําพินัยกรรมกรณีท่ีมีการทําพินัยกรรมไว�หรือ
จะได�มีการจําหน�ายไปโดยประการอ่ืน  

ตัวอย�างตามแนววินิจฉัยคําพิพากษาฎีกาท่ี 903/2536 กรณีพระภิกษุซ้ือท่ีดิน
และชําระค�าเช�าซ้ือครบถ�วนก�อนบวช แต�โอนกรรมสิทธิ์ในท่ีดินขณะบวช คือว�า พระภิกษุได�ท่ีดิน
พิพาทมาก�อนบวช แม�พระภิกษุรูปนั้นมรณะภาพขณะเปDนสมณเพศ ท่ีดินพิพาทไม�ตกเปDนของวัด  

4.2.2 ทรัพย5สินท่ีพระภิกษุได�มาในระหว�างอุปสมบทให�ตกเปDนสมบัติของวัดท่ีเปDน
ภูมิลําเนา เว�นแต�จะได�จําหน�ายไปในระหว�างมีชีวิตหรือโดยการทําพินัยกรรม  

ตัวอย�างตามแนววินิจฉัยคําพิพากษาฎีกาท่ี1064/2532 ทรัพย5สินท่ีพระภิกษุ
ได�มาระหว�างอยู�ในสมณเพศ ถ�าพระภิกษุนําไปขาย เงินท่ีได�มาถือเปDนทรัพย5ท่ีได�มาในระหว�าง 
เปDนพระภิกษุ ตกเปDนของวัด  

คําว�า “วัด” คือ วัดท่ีได�รับพระราชทานวิสุงคามสีมากับสํานักสงฆ5โดย 
มีพระภิกษุจําพรรษาอยู�ต้ังแต� 4 รูป ข้ึนไป (สมศักด์ิ  เอ่ียมพลับใหญ�, 2555: 171) ส�วนภูมิลําเนาของ
พระภิกษุ คือ วัดท่ีพระภิกษุนั้นสังกัดอยู�แม�ว�าจะมีการธุดงค5ไปในท่ีต�างๆ ก็ตาม เม่ือมรณภาพให�ดูวัด 
ท่ีสังกัดอยู�เปDนหลัก (สมศักด์ิ  เอ่ียมพลับใหญ�, 2555: 171) หรือหากอุปสมบทแล�วสึกจากสมณเพศ 
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แล�วอุปสมบทใหม�หลายโบสถ5 ดังนี้ทรัพย5สินก�อนอุปสมบทครั้งสุดท�าย ซ่ึงแม�จะได�มาระหว�าง
อุปสมบทครั้งก�อนๆ คงตกได�แก�ทายาทของพระภิกษุ 
 ดังนั้น จะเห็นได�ว�าพระภิกษุสามารถเปDนทายาทโดยธรรม และสามารถเปDนเจ�า
มรดกได�ด�วย ซ่ึงหากเปDนเจ�ามรดกกฎหมายได�กําหนดหลักเกณฑ5เก่ียวกับทรัพย5สินไว�คือ ทรัพย5สิน 
ท่ีมีอยู�ก�อนอุปสมบทและทรัพย5สินท่ีได�มาระหว�างอุปสมบท ท้ังนี้แสดงได�ดังตารางท่ี 4.2  
 
ตารางท่ี 4.2 บทบัญญัติเก่ียวกับพระภิกษุ 

 
5. การเสียสิทธิในการรับมรดก 

เหตุท่ีทําให�สิทธิในการรับมรดกต�องเสียไป ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มีอยู�
ด�วยกัน 4 ประการ ได�แก� การถูกกําจัดมิให�รับมรดก การถูกตัดไม�ให�รับมรดก การสละมรดก และการ
ไม�ถือเอามรดกเสียภายในอายุความ อธิบายได�ดังนี้ 

5.1 การถูกกําจัดไม)ให*รับมรดก 
 5.1.1 การถูกกําจัดฐานยักย�ายหรือปmดบังมรดก 

ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1605 บัญญัติว�า “ทายาทคนใด 
ยักย�าย หรือปmดบังทรัพย5มรดกเท�าส�วนท่ีตนจะได�หรือมากกว�านั้นโดยฉ�อฉลหรือรู�อยู�ว�าตนทําให�เสื่อม
ประโยชน5ของทายาทคนอ่ืน ทายาทคนนั้นต�องถูกกําจัดมิให�ได�รับมรดกเลย แต�ถ�าได�ยักย�ายหรือปmดบัง
ทรัพย5มรดกน�อยกว�าส�วนท่ีตนจะได� ทายาทคนนั้นต�องถูกกําจัดมิให�ได�มรดกเฉพาะส�วนท่ีตนได�ยักย�าย
หรือปmดบังไว�นั้น 
  มาตรานี้มิให�ใช�บังคับแก�ผู�รับพินัยกรรม ซ่ึงผู�ตายได�ทําพินัยกรรมยกทรัพย5สิน
ให�เฉพาะสิ่งเฉพาะอย�างในอันท่ีจะได�ทรัพย5สินนั้น” 

พระภิกษุในฐานะทายาทโดยธรรม 
พระภิกษุในฐานะเจ*ามรดก 

ทรัพย สินท่ีมีอยู)ก)อน
อุปสมบท 

ทรัพย สินท่ีได*มา
ระหว)างอุปสมบท 

พระภิกษุจะเรียกร�องเอาทรัพย5มรดก 
ในฐานะทายาทโดยธรรมไม�ได� 
เว*นแต) สึกออกจากสมณเพศก�อน  
(ลาสิกขา) แต�หากกรณีเปDนการรับ
ทรัพย5ตามพินัยกรรม พระภิกษุสามารถ
เปDนผู�รับทรัพย5ตามพินัยกรรมได�โดยไม�
ต�องสึกจากสมณเพศ 

ทรัพย5สินก�อนอุปสมบทเปDน
ของพระภิกษุเว*นแต)
พระภิกษุได�ทําพินัยกรรมไว� 
หรือมีการจําหน�ายทรัพย5ไป
โดยวิธีการอ่ืนใด เช�น ขาย 
ให�โดยเสน�หา ก็ให�เปDนไป
ตามนั้น 

เม่ือพระภิกษุมรณภาพ
ให�ทรัพย5สินตกสู�วัดท่ีเปDน
ภูมิลําเนา เว*นแต) มีการ
ทําพินัยกรรมหรือ
จําหน�ายโดยวิธีอ่ืนใด 
ก็ให�เปDนไปตามความ
ประสงค5นั้น 
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  การท่ีทายาทจะถูกกําจัดมิให�รับมรดกตามมาตราดังกล�าวข�างต�น ทายาทนั้น
จะต�องกระทําการครบถ�วนท้ัง 2 ประการ กล�าวคือ ประการแรก ทําการยักย�ายหรือปmดบังทรัพย5มรดก 
และประการท่ีสอง เปDนการกระทําโดยฉ�อฉล หรือโดยรู�อยู�แล�วว�าทําให�เสื่อมประโยชน5ของทายาทอ่ืน
ซ่ึงตามบทบัญญัติมาตราดังกล�าว มีความมุ�งหมายเฉพาะบุคคลท่ีเปDนทายาทของเจ�ามรดกในขณะ 
ท่ีเจ�ามรดกถึงแก�ความตายคําว�า ยักย�าย มีความหมายว�า ทําให�เปลี่ยนท่ีหรือได�นําไปไว�ท่ีอ่ืนหรือ 
อาจกล�าวได�ว�าทรัพย5มรดกท่ีจะถูกยักย�ายได�ต�องเปDนสังหาริมทรัพย5 แต�หากเปDนการปmดบังทรัพย5มรดก
จะเปDนสังหาริมทรัพย5หรืออสังหาริมทรัพย5ก็ได� บทบัญญัติดังกล�าวนํามาใช�เฉพาะทายาทโดยธรรม 
และทายาทผู�รับพินัยกรรมลักษณะท่ัวไปเท�านั้น (ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1603 
และมาตรา 1651 (1) โดยผลของการยักย�ายหรือปmดบังทรัพย5มรดกนั้น ทําให�ทายาทผู�นั้นเสียสิทธิ 
ในการรับมรดกดังนี้ 
  กรณีท่ีเปDนการยักย�ายหรือปmดบังทรัพย5มรดกเท�ากับหรือมากกว�าส�วนท่ีตน 
จะได�รับ ทายาทผู�นั้นจะถูกกําจัดมิให�รับมรดกเลย (ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1605) 
  กรณีท่ีทายาทยักย�ายหรือปmดบังทรัพย5มรดกน�อยกว�าส�วนท่ีตนจะได�รับ 
ทายาทผู�นั้นจะถูกกําจัดมิให�ได�รับมรดกเฉพาะส�วนท่ีตนได�ยักย�ายหรือปmดบังนั้น เช�น นายอ�วนมีมรดก
อยู� 3 ล�านบาท มีลูก 3 คน คือ อ่ึง อ๋ิง อ�าง ท้ังสามคนได�ปmดบังหรือยักย�ายเงินมรดก ดังนี้ อ่ึงปmดบัง
หรือยักย�ายเงิน 2 ล�านบาท อ�างปmดบังหรือยักย�ายเงิน 5 แสนบาท และ อ๋ิง ปmดบังหรือยักย�ายเงิน 
 5 แสนบาท กรณีดังกล�าวจะแบ�งมรดกอย�างไรและใครจะได�ส�วนแบ�งเท�าใด  
  คําตอบคือ อ่ึงปmดบังหรือยักย�ายทรัพย5มรดกไป 2 ล�านบาท ซ่ึงมากกว�าส�วนท่ี
ตนจะได� กรณีดังกล�าว อ่ึงไม�มีสิทธิได�รับมรดกเลย อ�างยักย�ายเงินไป 5 แสนบาท ซ่ึงน�อยกว�าส�วนท่ีตน
จะได� ดังนี้ อ�างถูกกําจัดไปเพียง 5 แสนบาทเท�ากับส�วนท่ีตนยักย�ายไป ส�วนอ๋ิงยักย�ายเงินไป 5 แสนบาท  
ซ่ึงน�อยกว�าส�วนท่ีตนจะได� ดังนี้อ๋ิงถูกกําจัดไปเพียง 5 แสนบาทเท�ากับส�วนท่ีตนยักย�ายไปเช�นเดียวกับอ�าง 
ดังนั้น มรดกของนายอ�วน 3 ล�านบาท แบ�งให�ทายาท ดังนี้ เงิน 2 ล�านบาทในส�วนท่ีอ่ึงยักย�ายไปนั้น 
ให�ส�วนดังกล�าวตกสู� อ�างและอ๋ิงคนละ 1 ล�านบาท ดังนั้น อ�างและ อ๋ิงจึงได�รับมรดกคนละ 1 ล�าน 5 
แสนบาท ส�วนอ่ึงไม�มีสิทธิได�รับมรดกเลย 

5.1.2 การถูกกําจัดฐานเปDนผู�ไม�สมควรได�รับมรดก  
  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1606 บัญญัติว�า “บุคคลดังต�อไปนี้ 
ต�องถูกกําจัดมิให�รับมรดกฐานเปDนผู�ไม�สมควร คือ 
  (1) ผู�ท่ีต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว�าได�เจตนากระทํา หรือพยายามกระทําให� 
เจ�ามรดกหรือผู�มีสิทธิได�รับมรดกก�อนตนถึงแก�ความตายโดยมิชอบด�วยกฎหมาย 
  (2) ผู�ท่ีได�ฟaองเจ�ามรดกหาว�าทําความผิดโทษประหารชีวิตและตนเองกลับต�อง
คําพิพากษาถึงท่ีสุดว�า มีความผิดฐานฟaองเท็จหรือทําพยานเท็จ 
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  (3) ผู�ท่ีรู�แล�วว�า เจ�ามรดกถูกฆ�าโดยเจตนา แต�มิได�นําข�อความนั้นข้ึนร�องเรียน
เพ่ือเปDนทางท่ีจะเอาตัวผู�กระผิดมาโทษ แต�มิได�นําข�อความนั้นข้ึนร�องเรียนเพ่ือเปDนทางท่ีจะเอาตัว
ผู�กระทําผิดมาลงโทษ แต�ข�อนี้ มิให�ใช�บังคับ ถ�าบุคคลนั้นมีอายุยังไม�ครบสิบหกปlบริบูรณ5 หรือ 
เปDนคนวิกลจริตไม�สามารถรู�ผิดชอบ หรือถ�าผู�ท่ีฆ�านั้นเปDนสามีภริยาหรือผู�บุพการีหรือผู�สืบสันดาน 
ของตนโดยตรง 
  (4) ผู� ท่ีฉ�อฉลหรือข�มขู�ให�เจ�ามรดกทํา หรือเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลง
พินัยกรรมแต�บางส�วนหรือท้ังหมดซ่ึงเก่ียวกับทรัพย5มรดก หรือไม�ให�กระทําการด่ังกล�าวนั้น 
  (5) ผู�ท่ีปลอม ทําลาย หรือปmดบังพินัยกรรมแต�บางส�วนหรือท้ังหมด 

เจ�ามรดกอาจถอนข�อกําจัดฐานเปDนผู�ไม�สมควรเสียก็ได� โดยให�อภัยไว�เปDน 
ลายลักษณ5อักษร” 

จากบทบัญญัติดังกล�าวสามารถอธิบายได�ดังนี้  
1) บทบัญญัติในมาตรา 1606 (1) หมายความว�า ทายาทต�องกระทําโดยเจตนาฆ�า 

หรือ พยายามฆ�าเจ�ามรดกหรือผู�มีสิทธิได�รับมรดกก�อนตน โดยมิชอบด�วยประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 288 มาตรา289 ประกอบกับมาตรา 80 ทายาทผู�นั้นจึงจะถูกกําจัด แต�หากเปDนการทําร�าย 
เจ�ามรดกจนเปDนเหตุให�เจ�ามรดกถึงแก�ความตายหรือเปDนการกระทําโดยพลาดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 60 หรือเปDนการกระทําโดยประมาทเปDนเหตุให�เจ�ามรดกถึงแก�ความตายทายาท
ผู�กระทําไม�ถูกกําจัดไม�ให�รับมรดก เพราะไม�ได�เกิดจากการกระทําโดยเจตนาท่ีแท�จริงของผู�กระทําหรือ
หากเปDนกระทําโดยชอบด�วยกฎหมาย กล�าวคือ การกระทําท่ีกฎหมายบัญญัติว�า การกระทํานั้นไม�เปDน
ความผิด เช�น การปaองกันโดยชอบด�วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 แต�หากเปDน
การกระทําโดยบันดาลโทสะ หรือกระทําโดยปaองกันเกินสมควรแก�เหตุ ก็ยังถือว�าเปDนการกระทําโดย 
มิชอบด�วยกฎหมาย 

2) บทบัญญัติในมาตรา 1606 (2) คําว�า “ฟHอง” หมายความถึงเปDนโจทก5ฟaอง
คดีด�วยตนเอง โดยกล�าวหาว�าเจ�ามรดกกระทําความผิดอันมีโทษประหารชีวิต บทบัญญัติในมาตรานี้
คํานึงถึงตัวผู�ฟaองและอัตราโทษเปDนเกณฑ5 หากเปDนบุคคลอ่ืนเปDนผู�ฟaองคดีแทนเช�นให�พนักงานอัยการ
เปDนผู�ฟaองคดีแทน ดังนี้ทายาทผู�กล�าวหาเจ�ามรดกจะไม�เปDนผู�ไม�ถูกกําจัดไม�ให�ได�รับมรดก ตัวอย�างของ
โทษประหารชีวิต เช�น กล�าวหาว�าเจ�ามรดกกระทําความผิดฐานฆ�าผู�อ่ืนตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตา 288 หรือ 289 เปDนต�น ท้ังนี้ต�องได�ความว�าสุดท�ายแล�วบุคคลท่ีกล�าวหาดังกล�าว ได�ถูกเจ�ามรดก
ฟaองกลับและมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดว�ามีความผิดฐานฟaองเท็จหรือทําพยานเท็จ 

3) บทบัญญัติในมาตรา 1606 (3) ผู�ท่ีรู�อยู�แล�วว�าเจ�ามรดกถูกฆ�าตายโดย
เจตนา แต�ไม�นําความข้ึนร�องเรียนเพ่ือหาทางเอาตัวผู�กระทําผิดมาลงโทษ ผู�นั้นต�องถูกกําจัดไม�ให�รับ
มรดก แต�ถ�าผู�ท่ีรู�ว�าเจ�ามรดกถูกฆ�ามีอายุยังไม�ถึง 16 ปl หรือเปDนคนวิกลจริตหรือผู�ท่ีฆ�านั้นเปDนสามี 
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ภริยา หรือบุพการี หรือผู�สืบสันดานโดยตรง เช�น นางแดงเห็นนายดํายิงบิดาของตนเสียชีวิตแต�นํา
เรื่องดังกล�าวไปแจ�งต�อเจ�าพนักงาน นางแดงไม�ถูกกําจัดมิให�รับมรดก 

4) บทบัญญัติในมาตรา 1606 (4) ผู�ท่ีฉ�อฉลหรือข�มขู�ให�เจ�ามรดกทําหรือเพิกถอน 
หรือเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมแต�บางส�วนหรือท้ังหมด ซ่ึงเก่ียวกับทรัพย5มรดกการกระทําตามบทบัญญัติ
ดังกล�าวยังรวมไปถึงตัวทายาทผู�ทําการข�มขู�หรือทํากลฉ�อฉลด�วย คําว�า “ฉ�อฉล” หมายถึง โกงโดยใช�
กลอุบาย (วิณัฎฐา  แสงสุข, 2552 : 84) 

5) บทบัญญัติในมาตรา 1606 (5) ทายาทผู�ท่ีปลอม ทําลาย หรือปmดบังพินัยกรรม
แต�บางส�วนหรือท้ังหมดคําว�า “ปลอม” คือ ทําเทียมของจริง ส�วนคําว�า “ทําลาย” คือ ทําให�หมดสิ้นไป 
นอกจากนี้คําว�า “ปmด” คือ กันไม�ให�เผยออก คําว�า “บัง” คือ กันไว� (วิณัฎฐา  แสงสุข, 2552 : 85) 

  โดยผลของการถูกกําจัดไม�ให�รับมรดกในฐานะท่ีทายาทประพฤติตน 
ไม�สมควร ทําให�ทายาทผู�นั้นไม�มีสิทธิในการรับมรดก แต�ท้ังนี้ บทบัญญัติ ดังกล�าวมาข�างต�นยังมี
ข�อยกเว�น หากเจ�ามรดกได�ให�อภัยทายาทผู�ประพฤติตนไม�สมควรนั้นเปDนลายลักษณ5อักษรไว�ตาม
มาตรา 1606 วรรคสอง  

5.2 การตัดไม)ให*รับมรดก 
 เจ�ามรดกสามารถตัดทายาทไม�ให�รับมรดกของตนได� ซ่ึงสามารถทําได�ดังนี้ 
 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1608 บัญญัติว�า เจ�ามรดกจะตัดทายาท
โดยธรรมของตนคนใด มิให�รับมรดกก็ได�แต�ด�วยแสดงเจตนาชัดแจ�ง 

(1) การตัดโดยทําเปDนพินัยกรรม 
(2) การตัดโดยทําเปDนหนังสือมอบไว�แก�พนักงานเจ�าหน�าท่ี 
ตัวทายาทผู�ถูกตัดมิให�รับมรดกนั้นต�องระบุไว�ให�ชัดเจน 
แต�เม่ือบุคคลใดได�ทําพินัยกรรมจําหน�ายทรัพย5มรดกเสียท้ังหมดแล�ว ให�ถือว�าบรรดา

ทายาทโดยธรรมผู�ท่ีมิได�รับประโยชน5จากพินัยกรรมเปDนผู�ถูกตัดมิให�รับมรดก 
สรุปได�ว�า การตัดมิให�รับมรดกตามมาตรา 1608 เจ�ามรดกสามารถทําได� 3 วิธี คือ 

การตัดโดยทําเปDนพินัยกรรม การตัดโดยทําเปDนหนังสือมอบไว�แก�พนักงานเจ�าหน�าท่ี และการตัดโดย
ปริยายหรือท่ีเรียกว�าการทําพินัยกรรมจําหน�ายทรัพย5มรดกท้ังหมด แสดงดังรูปท่ี 4.4  
 
 
 
 
  
 

 

การตัดมิให�รับมรดก 

โดยทําเปDนพินัยกรรม โดยทําเปDนหนังสือมอบไว�แก�พนักงานเจ�าหน�าท่ี โดยปรยิาย 

รูปท่ี 4.4 การตัดไม�ให�รับมรดก 
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5.3 ผลของการตัดไม)ให*รับมรดก 
ทายาทท่ีถูกตัดไม�ให�รับมรดกหมดสิ้นความเปDนทายาท ทําให�ไม�มีสิทธิในการรับ

มรดก ซ่ึงการตัดนั้นเปDนการตัดตลอดท้ังสาย ทายาทของผู�ถูกตัดไม�มีสิทธิในการรับมรดกแทนท่ี  
แต�เจ�ามรดกสามารถถอนการตัดการตัดไม�ให�รับมรดกได� หากปรากฏต�อภายหลังว�าทายาทผู�ถูกตัดมี
ความประพฤติดี หรือเจ�ามรดกเปลี่ยนใจเองเพราะมีทายาทเพียงคนเดียว เจ�ามรดกสามารถถอนการตัด 
โดยการทําเปDนพินัยกรรมหรือทําเปDนหนังสือได� ถ�าเปDนการตัดโดยทําเปDนพินัยกรรม การถอนต�องทํา
เปDนพินัยกรรมเท�านั้น ถ�าการตัดทําเปDนหนังสือ การถอนสามารถทําเปDนหนังสือหรือพินัยกรรมก็ได�
ท้ังนี้เปDนไปตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1609  

 
 

 
 
  
 
 

 
รูปท่ี 4.5 การถอนการตัดไม�ให�รับมรดก 

 
5.4 การสละมรดก 

การสละมรดกเปDนกรณีท่ีทายาทผู�มีสิทธิรับมรดก ทําให�ตนเองเสียสิทธิในการ 
รับมรดกเอง โดยการแสดงเจตนาตามหลักเกณฑ5ท่ีกําหนดไว�ในกฎหมาย ซ่ึงแตกต�างจากการท่ีทายาท
ถูกตัดหรือถูกกําจัดไม�ให�รับมรดก อันเกิดจากตัวเจ�ามรดกไม�ประสงค5จะให�ทายาทของตนเองได�รับ
มรดกก็ทําการตัดทายาทออกจากกองมรดก หรือกรณีการกําจัดไม�ให�รับมรดกเปDนเรื่องท่ีทายาท
ประพฤติตนไม�สมควรท่ีจะได�รับมรดก กฎหมายจึงกําจัดทายาทผู�นั้นไม�ให�รับมรดกเลย ดังนั้น จึงเห็น
ได�ว�า การสละมรดกมีความแตกต�างจากการตัดและการถูกกําจัดไม�ให�รับมรดก ดังนี้  

ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1612 บัญญัติว�า “การสละมรดกนั้น 
ต�องแสดงเจตนาชัดแจ�งเปDนหนังสือมอบไว�แก�พนักงานเจ�าหน�าท่ี หรือทําเปDนสัญญาประนีประนอม
ยอมความ” 

จากบทบัญญัติดังกล�าว สรุปได�ว�า ทายาทจะทําการสละมรดกก็แต�โดยการแสดง
เจตนาของตนในการปฏิเสธสิทธิการรับมรดกของเจ�ามรดกได�ดังนี้ 

 
 

การถอนการตดัมิให�รับมรดก 

โดยพินัยกรรม(กรณีทําพินัยกรรมตัดายาท) ทําเปDนหนังสือมอบไว�แก�พนักงานเจ�าหน�าท่ี 
(กรณีทําเปDนหนังสือตัดหรือทําเปDนพินัยกรรม) 
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5.4.1 แสดงเจตนาชัดแจ�งเปDนหนังสือมอบแก�พนักงานเจ�าหน�าท่ี 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 1250/2538 การสละมรดกโดยแสดงเจตนาชัดแจ�งเปDน
หนังสือมอบไว�แก�พนักงานเจ�าหน�าท่ีตามมาตรา 1672 นั้น ตามกฎกระทรวงมหาดไทยท่ีออกตาม
มาตรา 1672 ข�อ 14 ข�อ 15 ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พุทธศักราช 
2495 มาตรา 40 กําหนดว�า “พนักงานเจ�าหน�าท่ี” ดังกล�าว หมายถึง นายอําเภอหรือผู�อํานวยการเขต ดังนั้น 
การท่ีโจทก5กับ ศ. ทําหนังสือสละมรดกมอบไว� แก�เจ�าพนักงานท่ีดินจึงไม�ใช�หนังสือสละมรดก 

5.4.2 แสดงเจตนาชัดแจ�งเปDนสัญญาประนีประนอมยอมความ มีการลงลายมือชื่อ 
ผู�สลละและลงลายมือชื่อของทายาทอ่ืนด�วย  
 การทําสัญญาประนีประนอมยอมความเปDนกรณีท่ีทายาทแสดงเจตนาท่ี 
จะสละข�อพิพาทท่ีมีอยู�หรือท่ีจะมีข้ึนในอนาคตให�เปDนไปตามข�อตกลงท่ีทํากันไว� โดยการลงลายมือชื่อ
ฝ^ายท่ีต�องรับผิดหรือลายมือชื่อตัวแทนของตังแทนฝ^ายนั้นเปDนสําคัญ ท้ังนี้เปDนไปตามหลักเกณฑ5ของ
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 850 และมาตรา 851  

5.4.3 หลักเกณฑ5ในการสละมรดก 
 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1613 บัญญัติว�า “การสละมรดกนั้น 
จะทําแต�เพียงบางส�วน หรือทําโดยมีเง่ือนไข หรือเง่ือนเวลาไม�ได� 
 การสละมรดกนั้น จะถอนเสียมิได�” 
 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1619 บัญญัติว�า “ผู�ใดจะสละ
มรดกหรือจําหน�ายจ�ายโอนโดยประการใด ซ่ึงสิทธิอันหากจะมีในภายหน�าในการสืบมรดกผู�ท่ียังมีชีวิต
อยู�ไม�ได�” 
 จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าว สามารถสรุปหลักเกณฑ5การสละมรดก 
ได�ดังนี้ 
 1) การสละมรดกเพียงบางส�วนทําไม�ได� เช�น รับมรดกมา 5 หม่ืนบาท ขอสละ  
2 หม่ืนบาทไม�ได� 
 2) การสละมรดกแบบเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาทําไม�ได� เช�น จะสละมรดก
ต�อเม่ือตนเรียนจบมหาวิทยาลัย หรือจะสละมรดกเม่ือตนอายุครบ 30 ปl หรือจะสละมรดกต�อเม่ือตน
ถูกเลิกจ�าง เปDนต�น 
 3) การสละมรดกล�วงหน�าทําไม�ได� เพราะการท่ีจะมีมรดกได�ก็ต�อเม่ือเจ�ามรดกถึงแก�
ความตายการสละมรดกในระหว�างท่ีเจ�ามรดกยังมีชีวิตอยู�ไม�สามารถทําได�เพราะยังไม�มีมรดกให�ต�องสละ 
 4) การสละมรดกต�องสละเพ่ือประโยชน5แก�ทายาททุกคน 
 5) เม่ือสละมรดกไปแล�วไม�สามารถถอนคืนการสละได� เว�นแต� เปDนการสละ
เพราะสําคัญผิดหรือถูกกลฉ�อฉล 
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5.4.4 การสละมรดกของผู*หย)อนความสามารถ 
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตร 1611 บัญญัติว�า “ทายาทซ่ึงเปDนผู�เยาว5 

บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลผู�ไม�สามารถจะจัดทําการงานของตนเองได�ตามความหมายแห�งมาตรา 32 
แห�งประมวลกฎหมายนี้จะทําการดังต�อไปนี้ไม�ได� เว�นแต�จะได�รับความยินยอมของบิดามารดา 
ผู�ปกครอง ผู�อนุบาล หรือผู�พิทักษ5 แล�วแต�กรณี และได�รับอนุมัติจากศาลแล�ว คือ  

(1) สละมรดก 
(2) รับมรดกอันมีค�าภารติดพันหรือเง่ือนไข” 
จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าว จะเห็นได�ว�า ผู�เยาว5 คนวิกลจริต หรือ

บุคคลผู�ไม�สามารถจัดการงานของตนเองได� ไม�สามารถท่ีจะสละมรดกโดยลําพังได� ท้ังนี้เนื่องจาก
บุคคลดังกล�าวเปDนผู�หย�อนความสามารถทางกฎหมายจําต�องมีผู�ดูแลในเรื่องของการทํานิติกรรมต�างๆ 
เพ่ือเปDนการคุ�มครองไม�ให�บุคคลดังกล�าวต�องเสียสิทธิบางประการหรือทําอะไรให�เกิดคงวามเสียหาย
ต�อตนเอง อีกท้ังการสละมรดกเปDนเรื่องท่ีทายาทสละสิทธิในการเข�ารับทรัพย5สินท่ีตนเองพึงจะได� 
บุคคลดังกล�าวอาจตัดสินใจไปในทางท่ีทําให�ตนเองต�องเสียหายได� กฎหมายจึงกําหนดให�ต�องได�รับ
ความยินยอมจากบิดามารดา ผู�ปกครอง ผู�อนุบาล หรือผู�พิทักษ5 และได�รับอนุมัติจากศาลด�วย  
ดังคําพิพากษาฎีกาท่ี 619/2508 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 619/2508 การท่ีมารดาจะสละมรดกแทนผู�เยาว5ได�
จะต�องได�รับอนุมัติจากศาลก�อน 

5.4.5 ผลของการสละมรดก  
บทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวข�องได�แก� 
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1615 บัญญัติว�า การท่ีทายาท

สละมรดกนั้นมีผลย�อนหลังไปถึงเวลาท่ีเจ�ามรดกตาย 
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1616 บัญญัติว�า ถ�าผู�สืบสันดาน

ของผู�สละมรดกได�มรดกมาดังกล�าวไว�ในมาตรา 1615 แล�ว ผู�ท่ีสละมรดกนั้นไม�มีสิทธิในส�วนทรัพย5สิน
อันผู�สืบสันดานของตนได�รับมรดกมาในอันท่ีจะจัดการใช�ด่ังท่ีระบุไว�ในบรรพ 4 ลักษณะ 2 หมวด 3 
แห�งประมวลกฎหมายนี้ และให�ใช�มาตรา 1548 บังคับโดยอนุโลม 

ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1617 บัญญัติว�า ผู�รับพินัยกรรม
คนใดสละมรดก ผู�นั้นรวมตลอดท้ังผู�สืบสันดานไม�มีสิทธิจะรับมรดกท่ีได�สละแล�วนั้น 
                            ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1618 ถ�าทายาทโดยธรรมผู�ท่ีได�
สละมรดก ไม�มีผู�สืบสันดานท่ีจะรับมรดกได� หรือผู�รับพินัยกรรมได�สละมรดกให�ปFนส�วนแบ�งของผู�ท่ีได�
สละมรดกนั้นๆ แก�ทายาทอ่ืนของเจ�ามรดกต�อไป 

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าว สรุปได�ว�า เม่ือทายาทสละมรดกแล�ว 
ย�อมมีผลให�ส�วนแบ�งในกองมรดกนั้นย�อนหลังกลับไปถึงเวลาท่ีเจ�ามรดกตาย ซ่ึงเท�ากับว�าส�วนแบ�งท่ี
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ทายาทผู�สละได�รับมานั้น ทายาทดังกล�าวไม�เคยได�รับส�วนแบ�งนั้นเลย เช�น ผู�ตายมีทายาทโดยธรรม  
2 คน มีทรัพย5มรดก 2 แสนบาท เม่ือเจ�ามรดกตาย ทายาทคนท่ี 1 สละมรดกในส�วนของตน เท�ากับว�า 
เงินจํานวน 1 แสนบาทนั้นกลับเข�าสู�กองมรดกอีกครั้งเสมือนทายาทผู�นั้นไม�เคยได�รับมรดกเลย ดังนั้น 
เงิน1 แสนท่ีสละ ตกสู�ทายาทคนท่ี 2 ไป และเม่ือได�สละมรดกแล�วทายาทผู�สละนั้นหมดสิทธิในความ
เปDนทายาท ไม�มีสิทธิในการเรียกร�องเอาทรัพย5มรดกอีก หากเปDนการสละมรดกของทายาทโดยธรรม 
ให�ผู�สืบสันดานของบุคคลนั้นสืบสิทธิในการรับมรดกเท�ากับส�วนแบ�งท่ีผู�สละนั้นได�รับโดยท่ีผู�สละนั้น  
ไม�มีสิทธิในส�วนท่ีตนได�สละไปแล�ว แต�หากเปDนการสละมรดกโดยทายาทผู�รับพินัยกรรม บุคคลผู�สละ
และผู�สืบสันดานของบุคคลนั้นไม�มีสิทธิท่ีจะได�รับส�วนแบ�งท่ีสละไป แต�หากผู�สละมรดกไม�มีทายาทอ่ืน
อีกเลย ให�มรดกนั้นตกแก�แผ�นดินต�อไป  

5.4.6 การถอนการสละมรดก 
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1613 บัญญัติว�า การสละมรดกนั้น 

จะถอนเสียมิได� 
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1614 บัญญัติว�า ถ�าทายาทสละ

มรดกด�วยวิธีใด โดยรู�อยู�ว�าการท่ีทําเช�นนั้นจะทําให�เจ�าหนี้ของตนเสียเปรียบเจ�าหนี้มีสิทธิท่ีจะร�อง
ขอให�เพิกถอนการสละมรดกนั้นเสียได� แต�ความข�อนี้มิให�ใช�บังคับ ถ�าปรากฏว�าในขณะท่ีสละมรดกนั้น 
บุคคลซ่ึงเปDนผู�ได�ลาภงอกแต�การนั้นมิได�รู�ถึงข�อความจริงอันเปDนทางให�เจ�าหนี้ต�องเสียเปรียบนั้นด�วย 
แต�หากกรณีเปDนการสละมรดกโดยเสน�หา เพียงแต�ทายาทผู�สละมรดกเปDนผู�รู�ฝ^ายเดียวเท�านั้น  
ก็พอแล�ว ท่ีจะขอเพิกถอนได� 

เม่ือได�เพิกถอนการสละมรดกแล�ว เจ�าหนี้จะร�องขอให�ศาลสั่งเพ่ือให�ตน 
รับมรดกแทนท่ีทายาทและในสิทธิของทายาทนั้นก็ได� 

ในกรณีเช�นนี้ เม่ือได�ชําระหนี้ของทายาทนั้นให�แก�เจ�าหนี้แล�ว ถ�าส�วนของ
ทายาทนั้นยังมีเหลืออยู�อีก ก็ให�ได�แก�ผู�สืบสันดานของทายาทนั้น หรือทายาทอ่ืนของเจ�ามรดกแล�วแต�กรณี 

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าว สรุปได�ว�า การถอนการสละมรดกนั้นทํา
ไม�ได� ดังนั้นทายาทผู�สละมรดกต�องทบทวนให�ดีว�าตนควรจะสละมรดกหรือไม� เพราะหากทายาท 
สละมรดกแล�วกฎหมายไม�ถอนคืนการสละมรดกนั้น แต�ถ�าเปDนกรณีทายาทได�สละมรดกโดยทําให�
เจ�าหนี้ของตนเสียเปรียบจากการสละมรดกนั้น กฎหมายให�สิทธิเจ�าหนี้เพิกถอนการสละมรดกได� และ
เม่ือเพิกถอนการสละมรดกแล�วเจ�านี้จะร�องขอต�อศาลเพ่ือสั่งให�ตนรับมรดกแทนท่ีทายาทผู�นั้นก็ได� 

5.5 อายุความในการฟaองคดีมรดก 
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5มาตรา 1754 ได�กําหนดอายุความในการฟaองร�องคดี

มรดกว�าห�ามมิให�ฟaองคดีมรดก เม่ือพ�นกําหนดหนึ่งปlนับแต�เม่ือเจ�ามรดกตาย หรือนับแต�เม่ือทายาท
โดยธรรมได�รู�หรือรู�ควรถึงความตายของเจ�ามรดก 
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คดีฟaองเรียกตามข�อกําหนดพินัยกรรมมิให�ฟaองเม่ือพ�นกําหนดหนึ่งปlนับแต�เม่ือ 
ผู�รับพินัยกรรมได�รู� หรือควรได�รู�ถึงสิทธิซึ่งตนมีอยู�ตามพินัยกรรม 

ภายใต�บังคับแห�งมาตรา 193/27 แห�งประมวลกฎหมายนี้ ถ�าสิทธิเรียกร�องของ
เจ�าหนี้อันมีต�อเจ�ามรดกมีกําหนดอายุความยาวกว�าหนึ่งปl มิให�เจ�าหนี้ฟaองร�องเม่ือพ�นกําหนดหนึ่งปlนับ
แต�เม่ือเจ�าหนี้ได�รู�หรือควรได�รู�ถึงความตายของเจ�ามรดก 

ถึงอย�างไรก็ดี สิทธิเรียกร�องตามท่ีว�ามาในวรรคก�อนๆ นั้น มิให�ฟaองร�องเม่ือ 
พ�นกําหนดสิบปlนับแต�เม่ือเจ�ามรดกตาย 

บทบัญญัติมาตราดังกล�าวเปDนการบังคับให�ทายาทใช�สิทธิเรียกร�องเอาทรัพย5มรดก
ภายในอายุความท่ีกฎหมายกําหนด มิฉะนั้นจะสูญเสียสิทธิในการรับมรดก โดยกําหนดให�ผู�มีสิทธิ 
รับมรดกตามกฎหมาย หรือตามพินัยกรรม หรือเจ�าหนี้สามารถฟaองร�องเพ่ือเรียกร�องสิทธิของตน
ภายในกําหนดอายุความ ซ่ึงแยกพิจารณาได�ดังนี้ 

5.5.1 การฟaองคดีมรดกของทายาทโดยธรรม เปDนเรื่องการฟaองคดีของทายาทท่ีมี
สิทธิในการรับมรดก หรือเปDนกรณีท่ีทายาทหรือผู�จัดการมรดกถูกฟaองให�ต�องรับผิด กรณีนี้ให�ใช�กําหนด
อายุความ 1 ปl นับแต�เม่ือเจ�ามรดกตาย หรือนับแต�เม่ือทายาทโดยธรรมได�รู�หรือควรรู�ถึงการตายของ 
เจ�ามรดก แต�ห�ามมิให�ใช�สิทธินี้เม่ือพ�นกําหนด 10 ปlนับแต�เม่ือเจ�ามรดกตาย 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 1573/2493 ทายาทคนหนึ่งฟaองเรียกทรัพย5มรดกของ
ผู�ตายจากผู�ท่ียึดถือไว�จนชนะคดีได�ทรัพย5มรดกนั้นมา ภายหลังเจ�ามรดกตายเกิน 1 ปl แล�ว ดังนี้ 
ทายาทคนอ่ืนจะฟaองขอแบ�งมรดกนี้จากทายาทผู�ได�มรดกมานั้นอีก ย�อมถือว�าขาดอายุความมรดก
ประมวลตามกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1754 (พรชัย  สุนทรพันธุ5, 2549:242) 

5.5.2 การฟaองคดีมรดกของทายาทผู�รับพินัยกรรม ในคดีฟaองเรียกตามข�อกําหนด
พินัยกรรม มิให�ฟaองเม่ือพ�นกําหนด 1 ปlนับแต�เม่ือผู�รับพินัยกรรมได�รู�หรือควรได�รู�ถึงสิทธิซ่ึงตนมีอยู�
ตามพินัยกรรม แต�อย�างไรก็ตาม มิให�ฟaองร�องเม่ือพ�นกําหนด 10 ปlนับแต�เม่ือเจ�ามรดกตาย (มาตรา 
1754 วรรคท�าย) 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 543/2512 โจทก5จําเลยต�างเปDนผู�รับพินัยกรรม แต�โจทก5
เปDนผู�ครอบครองมรดกแต�ผู�เดียว เม่ือจําเลยไม�ได�ฟaองร�องคดีเพ่ือเรียกร�องเอามรดกตามพินัยกรรมจน
พ�นกําหนดหนึ่งปlนับแต�วันท่ีจําเลยรู�ถึงสิทธิซ่ึงจําเลยมีอยู�ตามพินัยกรรมแล�ว โจทก5ย�อมกล�าวอ�างอายุ
ความหนึ่งปl ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1754 วรรคสอง ใช�ยันจําเลย และฟaองขอห�าม
จําเลยมิให�คัดค�านการท่ีโจทก5ขอรับมรดกได� (วิณัฏฐา  แสงสุข, 2552:124) 

5.5.3 การฟaองคดีมรดกของเจ�าหนี้ กฎหมายกําหนดให�เจ�าหนี้ฟaองคดีมรดกมีกําหนด 
1 ปl นับแต�เม่ือเจ�าหนี้ได�รู�หรือควรได�รู�ถึงความตายของเจ�ามรดก แต�ไม�ให�เกิน 10 ปl นับแต�เจ�ามรดกตาย 
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พินัยกรรม 
 

พินัยกรรม คือ คําสั่งสุดท�ายก�อนตายในเรื่องทรัพย5สินหรือการต�างๆ ของผู�ตาย คําสั่งสุดท�าย
ของผู�ตาย ในการให�ความหมายของพินัยกรรมนั้นพิจารณาจากหลักเกณฑ5ในกฎหมาย โดยพิจารณา
จากประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1646 บัญญัติว�า บุคคลใดจะแสดงเจตนาโดยพินัยกรรม
กําหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย5สินของตนเอง หรือในการต�างๆ อันจะให�เกิดเปDนผลบังคับได�ตาม
กฎหมายเม่ือตนตายก็ได� และมาตรา 1647 บัญญัติว�า การแสดงเจตนากําหนดการเผื่อตายนั้น ย�อมทําได� 
ด�วยคําสั่งสุดท�ายกําหนดไว�ในพินัยกรรม และมาตรา 1648 บัญญัติว�า พินัยกรรมนั้นต�องทําตามแบบ
ซ่ึงระบุไว�ในหมวด 2 แห�งลักษณะนี้ (วิณัฎฐา  แสงสุข, 2552:133) ดังนั้น จึงสรุปได�ว�า พินัยกรรม คือ
คําสั่งสุดท�ายก�อนตายในเรื่องทรัพย5สินหรือการต�างๆ ของผู�ตาย โดยแยกพิจารณาได�ดังนี้ 

1. คําสั่งเก่ียวกับเรื่องทรัพย5สินของผู�ตาย เช�น ผู�ตายจะยกทรัพย5สินให�กับใคร อย�างไร 
2. คําสั่งเก่ียวกับการต�าง ๆ เช�น เม่ือตนถึงแก�ความตายแล�วให�จัดการกับศพตนอย�างไร  

(คําพิพากษาฎีกาท่ี 1174/2508) หรือคําสั่งแต�งต้ังผู�จัดการมรดก เปDนต�น 
3. คําสั่งสุดท�ายต�องกําหนดไว�ในพินัยกรรมโดยคําสั่งดังกล�าวนั้นต�องเปDนคําสั่งสุดท�าย  

ซ่ึงพิจารณาจากพินัยกรรมฉบับสุดท�ายท่ีเขียนข้ึนเปDนหลัก เนื่องจากในการทําพินัยกรรมนั้นผู�ทํา
พินัยกรรมอาจทําไว�หลายฉบับ และท่ีสําคัญต�องเปDนคําสั่งสุดท�ายไม�ใช�คําขอร�องให�ปฏิบัติตาม เช�น  
ทําพินัยกรรมยกรถยนต5ให�นายอ่ึง โดยมีคําขอร�องว�า หากนายอ่ึงใช�รถจนเบื่อแล�ว ขอความกรุณา 
ให�บริจาคให�มูลนิธิต�อไป (พรชัย สุนทรพันธ5, 2549 : 273) 

4. ต�องทําตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังนี้ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 
1648 บัญญัติว�า พินัยกรรมนั้นต�องทําตามแบบซ่ึงระบุไว�ในหมวด 2 แห�งลักษณะนี้ หากไม�ทําตาม
แบบท่ีกฎหมายกําหนด ให�พินัยกรรมนั้นตกเปDนโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 
1705 เว�นแต�เข�าลักษณะของพินัยกรรมแบบอ่ืน 

    สรุปได�ว�า พินัยกรรม คือ คําสั่งสุดท�ายก�อนตายของเจ�ามรดก ซ่ึงกําหนดเก่ียวกับเรื่องการ
จัดการทรัพย5สินของตนเอง หรืออาจกําหนดการอย�างอ่ืน และต�องทําตามแบท่ีกฎหมายกําหนด  
(รูปท่ี 4.6) และในการพิจาณาว�าพินัยจะบังคับตามฉบับใดโดยปกติพิจารณาจากพินัยฉบับท่ีเขียน
สุดท�ายเปDนหลักและพิจารณาแบบของพินัยกรรม  
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รูปท่ี 4.6 ความหมายของพินัยกรรม 
 

1. หลักท่ัวไปในการทําพินัยกรรม 
1.1 ความสามารถของผู*ทําพินัยกรรม 

ในเรื่องความสามารถในการทําพินัยกรรม พิจารณาโดยถือขณะท่ีทําพินัยกรรมว�า ผู�ทํา
พินัยกรรมมีความสามารถหรือไม� ท้ังนี้เปDนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ดังนี้ 

(1) ผู�ทําพินัยกรรมต�องมีอายุครบ 15 ปl บริบูรณ5 (ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 
มาตรา 25 และมาตรา 1703) 

(2) บุคคลท่ีศาลสั่งให�เปDนคนไร�ความสามารถไม�สามารถทําพินัยกรรมได� หากมีการ
ฝ^าฝgนพินัยกรรมตกเปDนโมฆะ ท้ังนี้ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1704 วรรคแรก 

(3) ผู� ท่ีอยู� ในความปกครองทําพินัยกรรมยกทรัพย5สินให�ผู�ปกครองรวมถึง 
คู�สมรส บุพการี ผู�สืบสันดาน หรือพ่ีน�องของผู�ปกครองไม�ได� (ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 
มาตรา 1652) 

(4) คนวิกลจริตท่ีศาลยังไม�ได�สั่งให�เปDนคนไร�ความสามารถทําพินัยกรรมในขณะท่ี 
จิตวิกลอยู� พินัยกรรมเสียเปล�า (ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1704) 

โดยสรุป ในการทําพินัยกรรมตัวผู�ทําพินัยกรรมต�องมีความสามารถตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไว� ท้ังนี้ แสดงดังรูปท่ี 4.7 

 
 
 
 
 
 

 
 

 รูปท่ี 4.7 คุณสมบัติของผู�ทําพินัยกรรม 
ท่ีมา : ประยุกต5จากหม�อมหลวงเฉลิมชัย  เกษมสันต5, 2547: 13 

พินัยกรรม 

คําสั่งสุดท�ายก�อนตายของเจ�ามรดก กําหนดเก่ียวกับเรื่องการจดัการทรัพย5สิน
ของตนเอง หรืออาจกําหนดการอย�างอ่ืน 

ต�องทําตามแบบท่ี
กฎหมายกําหนด 

ความสามารถของผู�ทําพินัยกรรม 

ต�องมีอายุครบ 15 ปlบริบูรณ5  

 

ไม�เปDนคนไร�ความสามารถตามคําสั่ง
ศาล /ไม�เปDนคนวิกลจริตทํา
พินัยกรรม ขณะจรติวิกลอยู�  

 

ต�องไม�ใช�บุคคลผู�อยู�ในปกครอง
ทําพินัยกรรมยกทรัพย5สินให�
ผู�ปกครอง/คู�สมรส/บุพการ/ี 
ผู�สืบสันดาน /พ่ีน�องของ
ผู�ปกครอง  



166 

 

1.2 ข*อกําหนดในพินัยกรรม 
(1) ต�องไม� ขัดต�อความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เช�น  

ทําพินัยกรรมให�นายเหลืองฆ�านายแดง นายเหลืองถึงจะได�ทรัพย5ตามพินัยกรรม 
(2) ต�องไม�เปDนการพ�นวิสัยท่ีจะบังคับได� เช�น ทําพินัยกรรมยกพระอาทิตย5ให�แก� 

ลูกสาวคนโต และยกพระจันทร5ให�กับลูกสาวคนรอง ถือว�าเปDนเรื่องพ�นวิสัยไม�สามารถทําได� 
1.3 บุคคลต*องห*ามมิให*รับทรัพย ในพินัยกรรม 

(1) ผู�ปกครอง รวมถึงคู�สมรสของผู�ปกครอง บุพการี ผู�สืบสันดานและพ่ีน�องของ
ผู�ปกครอง 

(2) ผู�เขียนรวมถึงคู�สมรสของผู�เขียน 
(3) พยานในพินัยกรรมรวมถึงคู�สมรสของพยาน 
(4) เจ�าพนักงานท่ีจดข�อความในพินัยการรวมถึงคู�สมรส (กรณีพินัยกรรมแบบท่ีทํา

ด�วยวาจาหรือแบบเอกสารฝ^ายเมือง 
      จากข�อกําหนดในเรื่องของบุคคลต�องห�ามไม�ให�รับทรัพย5ในพินัยกรรม แสดงได�

ดังรูปท่ี 4.8  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.4 พยานในพินัยกรรม 
(1) พยานต�องเปDนบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะ 
(2) ไม�วิกลจริตหรือถูกศาลสั่งให�เปDนคนไร�ความสามารถ 
(3) ไม�หูหนวก เปDนใบ� หรือตาบอดท้ังสองข�าง 
(4) พยานต�องลงชื่อในพินัยกรรมพร�อมกัน 
 

รูปท่ี 4.8 บุคคลต�องห�ามมิให�รับทรัพย5ในพินัยกรรม 
 

บุคคลต�องห�ามมิให�รับทรัพย5ตามพินัยกรรม 
(มาตรา1652 และมาตรา 1653) 

ผู�ปกครองรวมท้ังคู�สมรส
บุพการีผู�สืบสันดานและ 
พ่ีน�องของผู�ปกครอง 

ผู�เขียนรวมท้ังคู�สมรส 
ของผู�เขียน 

พยานในพินัยกรรม
รวมท้ังคู�สมรสของพยาน 

เจ�าพนักงานผู�จด
ข�อความใน

พินัยกรรมรวมท้ัง
คู�สมรส 
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      ดังนั้น การเปDนพยายในพินัยกรรมต�องมคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด  
แสดงดังรูปท่ี 4.9  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. แบบของพินัยกรรม 

พินัยกรรมต�องทําตามแบบท่ีกฎหมายกําหนดไว� (ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 
มาตรา 1648 และมาตรา 1656) ซ่ึงในแต�ละแบบนั้น กฎหมายได�กําหนดหลักเกณฑ5การทําพินัยกรรม
ไว�โดยเฉพาะ หากทําข้ึนโดยขัดบทบัญญัติท่ีกําหนดไว� จะเปDนโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย5 มาตรา 1705  

อย�างไรก็ตาม แม�พินัยกรรมท่ีทําข้ึนจะไม�ถูกต�องตามแบบท่ีผู�ทําพินัยกรรมต้ังใจไว� แต�ถ�า
สมบูรณ5ตามพินัยกรรมแบบอ่ืน ถือได�ว�าเปDนพินัยกรรมท่ีสมบูรณ5ตามแบบนั้นได� ประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย5 มาตรา 174 (เพียบ  หุตางกูร, 2555:124)  

2.1 พินัยกรรมแบบธรรมดา  
พินัยกรรมแบบธรรมดา หรือ เรียกอีกอย�างว�า แบบทําเปDนหนังสือ (ประมวล

กฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1657) สามารถอธิบายดังนี้ 
(1) พินัยกรรมแบบนี้ ผู�ทําจะพิมพ5หรือเขียนเองก็ได� หรือจะให�คนอ่ืนพิมพ5หรือเขียน 

ให�ก็ได� 
(2) ผู�ทําพินัยกรรมจะลงลายมือชื่อ หรือลงลายพิมพ5นิ้วมือก็ได� 
(3) ผู�ทําพินัยกรรมต�องลง วัน เดือน ปl ในขณะท่ีทําพินัยกรรม 
(4) ต�องมีพยานอย�างน�อยสองคนลงลายมือในพินัยกรรม และพยานต�อง 

ลงลายมือชื่อต�อหน�ากันและอยู�พร�อมกันในขณะลงลายมือชื่อ แต�ห�ามให�พยานลงลายพิมพ5นิ้วมือ  
(5) การขูด ลบ ตก เติมหรือแก�ไขเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมต�องทําเปDนหนังสือลงวัน เดือน ปl 

ท่ีแก�ไขเปลี่ยนแปลงพินัยกรรม และลงชื่อต�อหน�าพยานอย�างน�อยสองคน และพยานท้ังสองคนนั้น 
ต�องลงลายมือชื่อรับรองไว�ด�วย มิฉะนั้นพินัยกรรมไม�สมบูรณ5(ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 
มาตรา 1656 วรรคท�าย) 

รูปท่ี 4.9 พยานในพินัยกรรม 
 

พยานในพินัยกรรม 

ไม�วิกลจริตหรือถูกศาลสั่งให�
เปDนคนไร�ความสามารถ 

ไม�หูหนวก/ ไม�เปDนใบ� 
/ไม�จักษุบอดท้ังสองข�าง 

ต�องบรรลุนิติภาวะ 
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     ดังนั้น หากไม�มีความจําเปDน ผู�ทําพินัยกรรมตามแบบนี้ ไม�ควรท่ีจะทําการแก�ไข 
เปลี่ยนแปลง เพราะจะเกิดปFญหาหลายประการ รวมท้ังปFญหาเก่ียวกับความแท�จริงของ 
การแก�ไข ซ่ึงบางครั้งก็พิสูจน5ได�ยาก ผู�ทําพินัยกรรมจึงควรท่ีจะทําเปDนพินัยกรรมฉบับใหม�ข้ึนแทน 
การแก�ไขพินัยกรรมแบบดังกล�าว (เพียบ  หุตางกูร, 2555:130) ในส�วนของพินัยกรรมแบบธรรมดา
สามารถสรุปหลักเกณฑ5 แสดงดังรูปท่ี 4.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.2 พินัยกรรมแบบเขียนเองท้ังฉบับ (ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1657) 
(1) ผู�ทําพินัยกรรมต�องเปDนผู�เขียนด�วยตนเองท้ังฉบับ 
(2) ผู�ทําพินัยกรรมต�องลง วัน เดือน ปl ในขณะท่ีทําพินัยกรรม 
(3) ผู�ทําพินัยกรรมต�องลงลายมือชื่อในพินัยกรรม ผู�ทําพินัยกรรมจะลงลายพิมพ5 

นิ้วมือไม�ได� 
(4) พินัยกรรมแบบนี้ไม�ต�องมีพยานลงลายมือชื่อกํากับ 

รูปท่ี 4.10 พินัยกรรมแบบธรรมดา

ผู�ทําพินัยกรรมจะพิมพ5/เขียนเองก็ได�/ 
จะให�คนอ่ืนพิมพ5/เขียนให�ก็ได� 

พินัยกรรมแบบธรรมดา 

ต�องมีพยานอย�างน�อยสองคนลงลายมือในพินัยกรรม และ
พยานต�องลงลายมือช่ือต�อหน�ากันและอยู�พร�อมกันในขณะ
ลงลายมือช่ือ แต)ห*ามให�พยานลงลายพิมพ5น้ิวมือ 
 

ผู�ทําพินัยกรรมต�องลง วัน เดือน ปl 
ในขณะท่ีทําพินัยกรรม 

ผู�ทําพินัยกรรมจะลงลายมือช่ือ  
หรือลงลายพิมพ5น้ิวมือก็ได� 

การขูด ลบ ตก เติมหรือแก�ไขเปลีย่นแปลงพินัยกรรมต�องทําเปDน
หนังสือลงวัน เดือน ปl ท่ีแก�ไขเปลี่ยนแปลงพินัยกรรม และ
ลงช่ือต�อหน�าพยานอย�างน�อยสองคน และพยานท้ังสองคน 
น้ัน ต�องลงลายมือช่ือรับรองไว�ด�วย 
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(5) การขูด ลบ ตก เติมหรือแก�ไขเปลี่ยนแปลงพินัยกรรม ผู�ทําพินัยกรรมจะต�อง
เขียนด�วยตนเอง จะให�คนอ่ืนเขียนแทนไม�ได� และผู�ทําพินัยกรรมต�องลงชื่อกํากับไว� ควรสังเกตว�า มาตรา 
1657 ไม�ได�บังคับให�ต�องลงวัน เดือน ปl ท่ีแก�ไข  ดังนั้น แม�ไม�ได�ลงวัน เดือน ปl กํากับไว�การแก�ไข
พินัยกรรมแบบนี้ ก็มีผลตามกฎหมายแล�ว (พินัย  ณ นคร, 2554:304)  

     โดยสรุป การทําพินัยกรรมแบบเขียนเองท้ังฉบับ ตัวผู�ทําพินัยกรรมต�องเขียน
ด�วยลายมือของตนเองท้ังฉบับ พร�อมกับการลงลายมือชื่อกํากับ แต�มีข�อสังเกตการทําพินัยกรรมแบบ
เขียนเองท้ังฉบับไม�ต�องมีพยานรับรองพินัยกรรมเหมือนแบบอ่ืน แสดงดังรูปท่ี 4.11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
2.3 พินัยกรรมแบบเอกสารฝKายเมือง 

พินัยกรรมแบบเอกสารฝ^ายเมืองเปDนแบบท่ีต�องอาศัยเจ�าหน�าท่ีของรัฐ กล�าวคือ 
นายอําเภอ (หรือผู�อํานวยการเขต) เปDนผู�จดบันทึกข�อความของพินัยกรรมตามความประสงค5ของผู�ทํา

รูปท่ี 4.11 พินัยกรรมแบบเขียนเองท้ัง

ฉบบั 

พินัยกรรมแบบเขียนเอง
ท้ังฉบับ (มาตรา 1656)  

ผู�ทําพินัยกรรมต�องเขียนด�วย
ตนเองท้ังฉบับจะพิมพ5ไม�ได�  

การขูด ลบ ตก เติม/แก�ไข/
เปลี่ยนแปลงพินัยกรรม ผู�ทํา
พินัยกรรมจะต�องเขียนด�วย
ตนเอง จะให�คนอ่ืนเขียนแทนไม�ได� 
และผู�ทําพินัยกรรมต�องลงช่ือ
กํากับไว� 

ผู�ทําพินัยกรรมต�องลงลายมือช่ือ
ดัวยตนเองท้ังหมดจะพิมพ5
ลายน้ิวมือไม�ได�  

ผู�ทําพินัยกรรมต�องลง วัน เดือน 
ปl ในขณะท่ีทําพินัยกรรม 

พินัยกรรมแบบน้ีไม�ต�องมีพยาน
ลงลายมือช่ือกํากับ 
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พินัยกรรม ดังมีหลักเกณฑ5การทําตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1658 (พินัย   
ณ นคร, 2554:304) 

(1) ผู�ทําพินัยกรรมต�องแจ�งข�อความท่ีประสงค5จะระบุลงในพินัยกรรมแก�นายอําเภอ 
(2) นายอําเภอจดข�อความท่ีผู�ทําพินัยกรรมแจ�งแล�วอ�านข�อความให�ผู�ทําพินัยกรรม 

และพยานฟFงว�าตรงกับท่ีแจ�งหรือไม� 
(3) เม่ือผู�ทําพินัยกรรมและพยานทราบแน�ชัดแล�วว�า ข�อความท่ีนายอําเภอจดนั้น 

ถูกต�องตรงกับท่ีผู�ทําพินัยกรรมแจ�งไว�แล�ว ผู�ทําพินัยกรรมและพยานต�องลงลายมือชื่อ 
(4)นายอําเภอลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปl ในข�อความท่ีตนจดไว� และนายอําเภอต�อง

จดลงไว�ด�วยตนเองเปDนสําคัญว�า พินัยกรรมนั้นได�ทําข้ึนถูกต�องตามแบบ และประทับตราตําแหน�งไว�
เปDนสําคัญ 

(5) การขูด ลบ ตก เติมหรือแก�ไขเปลี่ยนแปลงพินัยกรรม ผู�ทําพินัยกรรมต�อง 
ลงลายมือชื่อกํากับไว� และต�องให�นายอําเภอและพยานต�องลงลายมือชื่อกํากับไว�ด�วย ตามนัยประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1558 วรรคสอง  

     โดยสรุป การทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝ^ายเมือง ตัวผู�ทําพินัยกรรมต�องไปแจ�งข�อความ
ท่ีตนประสงค5นั้นต�อนายอําเภอ เพ่ือให�นายอําเภอจดข�อความดังกล�าวลงในพินัยกรรม ซ่ึงพินัยกรรมแบบนี้
ต�องมีพยานรับรองอย�างน�อยสองคน แสดงดังรูปท่ี 4.12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.12 พินัยกรรมแบบเอกสารฝ^ายเมือง 

พินัยกรรมแบบเอกสาร
ฝ^ายเมือง (มาตรา 1656) 

นายอําเภอลงลายมือช่ือ ลงวัน 
เดือนปlในข�อความท่ีจดและ
ประทับตรา 

การขูด ลบ ตก เติม หรือแก�ไข
เปล่ียนแปลงผู�ทําพินัยกรรม นายอําเภอ
และพยานต�องลงลายมือช่ือกํากับไว�ด�วย 

ผู�ทําพินัยกรรมแจ�งข�อความท่ีจะ
ระบุในพินัยกรรม แก�นายอําเภอ 

นายอําเภอจดข�อความตามท่ีแจ�ง
และอ�านข�อความท่ีจดให�ผู�ทําและ
พยานฟFง 

ผู�ทําพินัยกรรมและพยานลง
ลายมือช่ือ 
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2.4 พินัยกรรมแบบเอกสารลับ 
พินัยกรรมแบบเอกสารลับ เปDนพินัยกรรมท่ีมีเจ�าหน�าท่ีของรัฐเข�ามาเก่ียวข�อง 

จะต�องทําตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1660 คือ 
(1) ผู�ทําพินัยกรรมจะเขียนหรือจะพิมพ5หรือให�คนอ่ืนเขียนหรือพิมพ5ให�ก็ได�  

ถ�าให�คนอ่ืนทําให�ต�องแจ�งนามและภูมิลําเนาของผู�นั้นด�วย 
(2) ผู�ทําพินัยกรรมต�องลงลายมือชื่อในพินัยกรรมห�ามลงลายพิมพ5นิ้วมือ 
(3) ผู� ทํ าพินัยกรรมต�องปmดผนึกพินัยกรรมและลงลายมือชื่ อตามรอยผนึก  

ห�ามพิมพ5ลายนิ้วมือ 
(4) ผู�ทําพินัยกรรมนําพินัยกรรมไปแสดงต�อนายอําเภอและพยานอย�างน�อยสองคน 
(5) ผู�ทําพินัยกรรมต�องให�ถ�อยคําต�อนายอําเภอและพยานว�า เปDนพินัยกรรมของตน 

แต�ถ�าผู�ทําเปDนใบ� หูหนวกหรือพูดไม�ได�ให�ผู�ทําเขียนด�วยตนเองบนซองแทนการให�ถ�อยคํา 
(6) นายอําเภอเปDนผู�จดถ�อยคําของผู�ทํา และ วัน เดือน ปlท่ีนําพินัยกรรมมาแสดง

บนซองและประทับตราประจําตําแหน�ง 
(7) นายอําเภอ ผู�ทําและพยานลงลายมือชื่อบนซอง 
(8) การขูด ลบ ตก เติมหรือแก�ไขเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมแบบเอกสารลับ  

ผู�ทําพินัยกรรมต�องลงชื่อกํากับไว�  
       โดยสรุป การทําพินัยกรรมแบบเอกสารลับ ตัวผู�ทําพินัยกรรมจะเขียนหรือพิมพ5

หรือให�คนอ่ืนเขียนหรือพิมพ5ให�ก็ได� หากให�คนอ่ืนเขียนหรือพิมพ5ให�ต�องแจ�งต�อนายอําเภอว�าใครเขียนให�
พร�อมภูมิลําเนาของบุคคลนั้นด�วย เม่ือเขียนพินัยกรรมแบบเอกสารลับเสร็จแล�วให�ปmดผนึกให�เรียบร�อยพร�อม
ลงลายมือชื่อและไปท่ีอําเภอพร�อมกับพยานอย�างน�อยสองคน จากนั้นให�ถ�อยคําต�อหน�านายอําเภอพร�อมลง
ลายมือชื่อผู�ทําพินัยกรรม นายเภอ พยาน พร�อมประทับตราประจําตําแหน�งบนซอง แสดงดังรูปท่ี 4.13  
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2.5 พินัยกรรมแบบทําด*วยวาจา 

ตามมาตรา 1663 กําหนดวิธีการทําพินัยกรรมด�วยวาจาไว�ดังนี้ 
(1) พินัยกรรมแบบนี้จะทําข้ึนได�ต�องมีพฤติการณ5พิเศษ และไม�สามารถทําพินัยกรรม

แบบอ่ืนได� 
(2) ผู�ทําพินัยกรรมต�องแสดงเจตนากําหนดข�อความท่ีจะลงในพินัยกรรมต�อหน�า

พยานอย�างน�อยสองคน 
(3) พยานท้ังสองคนต�องไปแจ�งข�อความต�อนายอําเภอ 

รูปท่ี 4.13 พินัยกรรมแบบเอกสารลับ 

พินัยกรรมแบบเอกสารลับ 
(มาตรา 1660) 

ผู�ทําพินัยกรรมนําพินัยกรรมไป
แสดงต�อนายอําเภอและพยาน

ผู�ทําพินัยกรรมต�องปmดผนึกพินัยกรรม
และลงลายมือช่ือตามรอยผนึก  

ผู�ทําพินัยกรรมต�องลงลายมือช่ือใน
พินัยกรรมห�ามลงลายพิมพ5น้ิวมือ 

ผู�ทําพินัยกรรมจะเขียนหรือจะพิมพ5
หรือให�คนอ่ืนเขียนหรือพิมพ5ให�ก็ได�  

การขูด ลบ ตก เติมหรือแก�ไขเปลีย่นแปลง
พินัยกรรมแบบเอกสารลับ ผู�ทําพินัยกรรมต�อง
ลงช่ือกํากับไว� 

ผู�ทําพินัยกรรมต�องให�ถ�อยคําต�อนายอําเภอ
และพยานว�า เปDนพินัยกรรมของตน แต�ถ�าผู�ทํา
เปDนใบ� หูหนวกหรือพูดไม�ได�ให�ผู�ทําเขียนด�วย
ตนเองบนซองแทนการให�ถ�อยคํา 

นายอําเภอเปDนผู�จดถ�อยคําของผู�ทํา และ วัน 
เดือน ปlท่ีนําพินัยกรรมมาแสดงบนซองและ
ประทับตราประจําตําแหน�ง 
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(4) พยานต�องแจ�งข�อความท่ีผู�ทําสั่งด�วยวาจา วัน เดือน ปl สถานท่ีทําและพฤติการณ5
พิเศษ (เช�น ตกอยู�ในอันตรายใกล�ตาย หรือเวลามีโรคระบาด หรือสงคราม) 

(5) นายอําเภอเปDนคนจดข�อความท่ีพยานแจ�ง แล�วให�พยานลงลายชื่อหรือลงลายพิมพ5
นิ้วมือก็ได�แต�ต�องมีพยานรับรองลายพิมพ5นิ้วมือสองคน 

(6) พินัยกรรมท่ีทําด�วยวาจาสิ้นผลไปเม่ือพ�นกําหนด 1 เดือนนับแต�เวลาท่ีผู�ทํา
พินัยกรรมกลับมาสู�ฐานะท่ีจะทําพินัยกรรมแบบอ่ืนได� 

ผลของพินัยกรรมท่ีทําไม�ถูกต�องตามแบบท่ีกฎหมายบัญญัติไว� ให�พินัยกรรมตก
เปDนโมฆะ เว�นแต� จะเข�าพินัยกรรมแบบอ่ืน 

โดยสรุป พินัยกรรมแบบทําด�วยวาจาผู�ทําจะทําพินัยกรรมแบบนี้ก็ต�อเม่ือไม�สามารถทํา
พินัยกรรมแบบอ่ืนได�แล�ว กฎหมายจึงกําหนดให�ทําพินัยกรรมแบบนี้ได�เฉพาะเม่ือมีเหตุการณ5พิเศษเกิดข้ึน
และตัวผู�ทําพินัยกรรมไม�สามารถทําพินัยกรรมแบบอ่ืนได� แสดงดังรูปท่ี 4.14  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.14 พินัยกรรมแบบทําด�วยวาจา 
 

พินัยกรรมแบบทําด�วยวาจา 
(มาตรา1660) 

พินัยกรรมแบบน้ีจะทําข้ึนได�ต�องมีพฤติการณ5
พิเศษ และไม�สามารถทําพินัยกรรมแบบอ่ืนได� 

ผู�ทําพินัยกรรมต�องแสดงเจตนากําหนด
ข�อความท่ีจะลงในพินัยกรรมต�อหน�าพยาน
อย�างน�อยสองคน 

พยานท้ังสองคนต�องไปแจ�งข�อความต�อ
นายอําเภอ 

พยานต�องแจ�งข�อความท่ีผู�ทําสั่งด�วยวาจา วัน 
เดือน ปl สถานท่ีทําและพฤติการณ5พิเศษ 

นายอําเภอเปDนคนจดข�อความท่ีพยานแจ�ง แล�ว
ให�พยานลงลายช่ือหรือลงลายพิมพ5น้ิวมือก็ได�

พินัยกรรมท่ีทําด�วยวาจาสิ้นผลไปเมื่อพ�น
กําหนด 1 เดือนนับแต�เวลาผู�ทําพินัยกรรม
กลับมาสู�ฐานะท่ีจะทําพินัยกรรมแบบอ่ืนได� 
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3. เหตุแห)งความไม)เป<นผลของพินัยกรรม 
3.1 การเพิกถอนพินัยกรรม 

(1) ด�วยการทําลายพินัยกรรม เช�น การฉีกหรือเผาพินัยกรรม 
(2) ด�วยการขีดฆ�าท้ังหมดหรือบางส�วนเช�น การขีดฆ�าข�อความให�ใช�ไม�ได� 
(3) ด�วยการทําพินัยกรรมฉบับหลัง ขอเพิกถอนพินัยกรรมฉบับแรก เช�น  

ทําพินัยกรรมยกรถยนต5ให�กับเด็กชายเขียด ต�อมาทําพินัยกรรมฉบับหลังขอยกเลิกการยกรถยนต5ให� 
(4) ข�อความในพินัยกรรมฉบับแรกและฉบับหลังมีข�อความขัดกัน เช�น ทําพินัยกรรม

ฉบับแรกยกบ�านหลังสีฟaาให�นายเขียวต�อมา ทําพินัยกรรมฉบับหลังยกบ�านหลังสีฟaาหลังเดียวกันให�กับ
นายขาว เช�นนี้พินัยกรรมฉบับแรกได�ถูกเพิกถอนโดยพินัยกรรมฉบับท่ีสองแล�ว 

(5) เพิกถอนด�วยการทําลายทรัพย5สินท่ีระบุไว�ในพินัยกรรมอย�างต้ังใจเช�น พินัยกรรม
ฉบับแรกเขียนยกบ�านให�อ่ึง ต�อมาผู�ทําพินัยกรรมได�เผาบ�านหลังนั้นแล�ว 

3.2 การตกไปของพินัยกรรม หมายความว�า พินัยกรรมหรือข�อกําหนดในพินัยกรรมนั้นตกไป 
(1) ผู�รับพินัยกรรมตายก�อนผู� ทําพินัยกรรม ข�อกําหนดเรื่องการยกทรัพย5สิน  

หรือการต�างๆ ย�อมตกไปด�วย เช�น ผู�ตายทําพินัยกรรมยกเงินหนึ่งหม่ืนบาทให�ขาวเพียงผู�เดียว ต�อมาขาวได�
ตายก�อนผู�ทําพินัยกรรมหนึ่งวัน ดังนี้ ข�อกําหนดท่ียกเงินให�แก�ขาวย�อมตกไป เงินจํานวนดังกล�าวตกสู�
ทายาทโดยธรรม หากไม�มีทายาทโดยธรรมย�อมตกสู�แผ�นดินเปDนลําดับถัดไป 

(2) ผู�รับพินัยกรรมสละทรัพย5ในพินัยกรรม ทําให�ข�อกําหนดตกไป 
(3) เม่ือข�อกําหนดในพินัยกรรมจะเปDนผลเม่ือเง่ือนไขสําเร็จ แต�ผู�รับพินัยกรรมได�ตาย

ก�อนเง่ือนไขนั้นสําเร็จ 
(4) เม่ือทรัพย5มรดกในพินัยกรรมได�สูญหายหรือถูกทําลายไปท้ังหมดหรือบางส�วน

โดยผู�ทําพินัยกรรมไม�ได�ตั้งใจ และทําให�ผู�ทําพินัยกรรมได�มาซ่ึงของแทน 
3.3 ความเสียเปล)าของพินัยกรรม 

(1) พินัยกรรมไม�ระบุตัวผู�รับ 
(2) พินัยกรรมมีเง่ือนไขให�จําหน�ายทรัพย5สินท่ียกให� 
(3) พินัยกรรมตกเปDนโมฆะ 

3.4 การขอให*ศาลเพิกถอนพินัยกรรม 
(1) พินัยกรรมทําข้ึนเพราะถูกข�มขู� (ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1708) 
(2) พินัยกรรมทําข้ึนเพราะความสําคัญผิดหรือเพราะถูกกลฉ�อฉล (ประมวลกฎหมาย

แพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1709) 
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ผู*จัดการมรดก 
 

ผู�จัดการมรดก ได�แก� บุคคลท่ีมีอํานาจในการแบ�งปFนทรัพย5มรดกของเจ�ามรดกให�แก�ทายาท 
รวมไปถึงการชําระหนี้ให�แก�เจ�าหนี้ของกองมรดก 

การต้ังผู�จัดการมรดกจะเกิดข้ึนกรณีท่ีทายาทมีข�อขัดข�องเรื่องการแบ�งทรัพย5สิน หรือไม�อาจ
แบ�งทรัพย5สินกันได� หากทายาทสามารถตกลงกันได�ในเรื่องทรัพย5สินไม�จําเปDนต�องมีผู�จัดการมรดก  
แต�ท้ังนี้หากมีปFญหาในเรื่องการแบ�งปFนทรัพย5สินกันระหว�างทายาทสามารถให�ผู�จัดการมรดกเปDนผู�ทํา
หน�าท่ีแบ�งปFนได� ผู�จัดการมรดกตามกฎหมายเกิดข้ึน 2 กรณี 

ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1711 บัญญัติว�า “ผู�จัดการมรดกนั้นรวมตลอดท้ัง
บุคคลท่ีตั้งข้ึนโดยพินัยกรรมหรือคําสั่งศาล” 

ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5มาตรา 1712 บัญญัติว�า “ผู�จัดการมรดกโดยพินัยกรรม
อาจต้ังข้ึนได� 

(1) โดยผู�ทําพินัยกรรมเอง 
(2) โดยบุคคลซ่ึงระบุไว�ในพินัยกรรม ให�เปDนผู�ตั้ง” 
จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าว ผู�จัดการมรดกเกิดข้ึนได� 2 กรณี คือ โดยคําสั่งศาลและ

โดยพินัยกรรมซ่ึงผู�ทําพินัยกรรมอาจเปDนคนกําหนดต้ังผู�จัดการมรดกเองหรือผู�ทําพินัยกรรมกําหนดตัว
บุคคลท่ีจะให�เปDนผู�ต้ังผู�จัดการมรดกก็ได� เช�น นายดําทําพินัยกรรมระบุให�นายขาวเปDนผู�ต้ังผู�จัดการ
มรดกเพ่ือมาจัดการทรัพย5สินของตนได� โดยนายขาวต�องเปDนคนไปหาบุคคลท่ีตนเห็นว�าเหมาะสมท่ี 
จะเปDนผู�จัดการมรดกแล�วต้ังบุคคลนั้นเปDนผู�จัดการมรดก 

 
1. ผู*มีสิทธิร*องขอให*ศาลตั้งผู*จัดการมรดก 

ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1713 บัญญัติว�า “ทายาทหรือผู�มีส�วนได�เสีย
หรือพนักงานอัยการจะร�องขอต�อศาลขอให�ตั้งผู�จัดการมรดกก็ได�” ในกรณีต�อไปนี้ (ประเสริฐ  เสียงสุทธิวงศ5, 
2547 : 10) 

(1) เม่ือเจ�ามรดกตาย ทายาทโดยธรรมหรือผู�รับพินัยกรรมได�สูญหายไป หรืออยู�นอก
ราชอาณาจักร หรือเปDนผู�เยาว5 

(2) เม่ือผู�จัดการมรดกหรือทายาทไม�สามารถ หรือไม�เต็มใจท่ีจะจัดการ หรือมีเหตุขัดข�อง
ในการจัดการ หรือในการแบ�งปFนมรดก 

(3) เม่ือข�อกําหนดซ่ึงพินัยกรรมต้ังผู�จัดการมรดกไว�ไม�มีผลบังคับได�ด�วยประการใด ๆ  
การต้ังผู�จัดการมรดกนั้น ถ�ามีกําหนดพินัยกรรมก็ให�ศาลต้ังตามข�อกําหนดพินัยกรรม และ

ถ�าไม�มีข�อกําหนดพินัยกรรม ก็ให�ศาลต้ังเพ่ือประโยชน5แก�กองมรดกตามพฤติการณ5 และโดยคํานึงถึง
เจตนาเจ�ามรดก แล�วแต�ศาลจะเห็นสมควร 
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โดยสรุปแล�ว บุคคลท่ีจะมีสิทธิร�องขอให�ต้ังผู�จัดการมรดกได� ประการแรกต�องเปDนทายาท
ของเจ�ามรดก ซ่ึงทายาทนั้น ได�แก� ทายาทตามกฎหมาย และทายาทตามพินัยกรรม ทายาทตาม
กฎหมายได�แก� ผู�สืบสันดาน บิดา มารดา พ่ีน�องร�วมบิดามารดาเดียวกัน พ่ีน�องร�วมแต�บิดาหรือมารดา
เดียวกัน ปู^ ย�า ตา ยาย และ ลุง ปaา น�า อา ท้ังนี้ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1629 
และให�รวมถึงคู�สมรสท่ียังมีชีวิตอยู�ด�วย โดยทายาทท่ีจะมีสิทธิในการร�องขอต้ังผู�จัดการมรดกนั้นต�อง
เปDนทายาทท่ีมีสิทธิในการรับมรดกเท�านั้น ไม�ได�หมายความรวมถึงทายาททุกลําดับชั้น เช�น ผู�ตายมี
ทายาทลําดับท่ี 4 และลําดับท่ี 5 ซ่ึงยังมีชีวิตอยู� ดังนี้ผู�มีสิทธิในการร�องขอเปDนผู�จัดการมรดกต�องเปDน
ทายาทในลําดับท่ี 4 คือ ปู^ ย�า ตา ยา ไม�ใช� ลุง ปaา น�า อา เปDนต�น 

 
2. คุณสมบัติผู*จัดการมรดก 

ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 1718 กําหนดว�า บุคคลต�อไปนี้จะเปDน
ผู�จัดการมรดกไม�ได� 

(1) บุคคลซ่ึงยังไม�บรรลุนิติภาวะ 
(2) บุคคลวิกลจริต หรือศาลสั่งให�เปDนคนเสมือนไร�ความสามารถ 
(3) บุคคลล�มละลายตามคําสั่งศาล 
 

3. หลักท่ัวไปในการปฏิบัติหน*าท่ีของผู*จัดการมรดก 
(1) ผู�จัดการมรดกต�องปฏิบัติหน�าท่ีด�วยตนเอง 
(2) ผู�จัดการมรดกจะทํานิติกรรมท่ีตนมีส�วนได�เสียเปDนปฏิปFกษ5กับกองมรดกไม�ได� 
(3) กรณีมีผู�จัดการมรดกหลายคน ต�องจัดการไปตามเสียงข�างมาก 
       

บทสรุป 
 

มนุษย5ทุกคนต�องถึงความตาย เพียงแต�ระยะเวลาการมีชีวิตอยู�ของแต�ละคนนั้นไม�เท�ากัน  
บางคนอายุสั้น บางคนมีอายุยืนยาวยาว และในช�วงเวลาท่ีมีชีวิตอยู�อาจมีทรัพย5สินเงินทองมากมาย 
ดังนั้นเพ่ือเปDนการตัดปFญหาความยุ�งยากท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเก่ียวกับผู�มีสิทธิในการรับมรดก 
กฎหมายจึงได�กําหนดเรื่องการรับมรดกเอาไว� โดยแยกเปDนการรับมรดกตามพินัยกรรม โดยเจ�ามรดก
เปDนผู�กําหนดตัวทายาทผู�รับไว� แต�หากไม�ได�กําหนดตัวผู�รับมรดกไว�กฎหมายเรียกว�าเปDนการตกทอด
ของทรัพย5มรดกโดยผลของกฎหมาย ซ่ึงกฎหมายจะกําหนดลําดับทายาทผู�มีสิทธิในการรับมรดกเอาได�  
ซ่ึงแบ�งออกเปDนทายาทโดยธรรมท่ีเปDนญาติ กับท่ีเปDนคู�สมรสโดยทายาทโดยธรรมท่ีเปDนญาติ มีท้ังหมด 
6 ลําดับชั้น ได�แก� ผู�สืบสันดาน บิดามารดา พ่ีน�องร�วมบิดามารดาเดียวกัน พ่ีน�องร�วมบิดาหรือมารดา
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เดียวกัน ลุง ปaา น�า อา และ ปู^ ย�า ตา ยาย ส�วนคู�สมรสกฎหมายให�ถือเปDนทายาทโดยธรรมมีสิทธิใน
การรับมรดกด�วย และในการรับมรดกกฎหมายให�ทายาทเข�ารับมรดกตามลําดับชั้น  
 นอกจากนั้นแล�วกฎหมายมรดกยังได�กําหนดเรื่อง ส�วนแบ�งในการรับมรดกกรณีท่ีเจ�ามรดกมี 
คู�สมรสเอาไว� การรับมรดกของพระภิกษุ การเสียสิทธิในการรับมรดก อาทิ การถูกกําจัดไม�ให�รับมรดก 
การตัดไม�ให�รับมรดก การสละมรดกของทายาท และการเสียสิทธิในการรับมรดกโดยอายุความ และ
ในเรื่องความสามารถในการทําพินัยกรรม แบบของพินัยกรรรม และผู�จัดการมรดก ท้ังนี้เพ่ือปaองกัน
การขัดแย�งกันระหว�างผู�มีสิทธิรับมรดกท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 

 คําถามท*ายบท 
 

1. คําว�า “กองมรดก” หมายความถึง 
2. ทายาทโดยธรรมมีก่ีประเภท อะไรบ�าง 
3. จงอธิบายความแตกต�างระหว�างทายาทโดยธรรมและทายาทผู�รับพินัยกรรม 
4. จงยกตัวอย�าง สิทธิ หน�าท่ี ท่ีไม�เปDนมรดก พร�อมเหตุผลประกอบ 
5. จงอธิบายหลักการแบ�งมรดกในกรณีท่ีมีคู�สมรสว�ามีส�วนแบ�งในทรัพย5อย�างไร 
6. จงอธิบายคําว�า “ญาติสนิทตัดญาติห�าง” มาพอสังเขป 
7. คําว�า “ผู�สืบสันดาน” หมายถึง 
8. กรณีมีทายาทครบท้ัง 6 ลําดับชั้น และไม�มีคู�สมรส ทายาทลําดับใดบ�างมีสิทธิรับมรดก 
9. พระภิกษุจะเรียกร�องเอาทรัพย5มรดกในระหว�างอยู�ในสมณะเพศได�หรือไม� เพราะเหตุใด 
10. พระสมหมายจะรับมรดกตามพินัยกรรมเปDนท่ีดิน2 แปลง พระสมหมายต�องลาสิกขาก�อน

หรือไม� เพราะเหตุใด 
11. การเสียสิทธิในการรับมรดก เกิดข้ึนกรณีใดบ�าง 
12. อายุความในการฟaองคดีมรดก กฎหมายกําหนดไว�อย�างไร 
13. นายแหวนมีอาการป^วยทางจิต นายแหวนจะเปDนพยานในพินัยกรรมได�หรือไม�เพราะเหตุใด 
14. นายเต๋ีย เปDนนายอําเภอและเปDนคนจดข�อความในพินัยกรรมแบบเอกสารฝ^ายเมือง 

ของนายเหมือง อยากทราบว�า นายเต๋ียจะเปDนพยานในพินัยกรรมของนายเหมืองได�หรือไม� 
เพราะเหตุใด 

15. ตามกฎหมาย ผู�จัดการมรดก เกิดข้ึนได�ก่ีกรณี และมีได�ก่ีคน 
16. จงบอกคุณสมบัติของผู�จัดการมรดก 
17. นายหม่ี ทําพินัยกรรมไว� 10 ฉบับ ต�อมานายหม่ีตาย โดยหลักแล�วจะบังคับทรัพย5สินจาก

พินัยกรรมฉบับใด 
18. จงแสดงการตกทอดของทรัพย5มรดกในรูปแบบมายแมพ (Mind map)  
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 5 
ความรู�เบื้องต�นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา 

 
จุดประสงค%เชิงพฤติกรรม 
 1. เพ่ือให�นักศึกษาบอกความหมายของกฎหมายอาญาได� 
 2. เพ่ือให�นักศึกษาอธิบายโครงสร�างความรับผิดทางอาญาได� 
 3. เพ่ือให�นักศึกษาวิเคราะห(ได�ว)าใคร คือ ตัวการ ผู�ใช� และผู�สนับสนุนได� 
  4. เพ่ือให�นักศึกษาอธิบายเก่ียวกับข้ันตอนของการกระทําความผิดทางอาญาได� 
  5. เพ่ือให�นักศึกษาวิเคราะห(ได�ว)าการกระทําใดเป6นการกระทําโดยเจตนาหรือการกระทําโดยประมาท 
  
เนื้อหาสาระ 
      เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด�วย 

1. ความหมายของกฎหมายอาญา 
2. ลักษณะของกฎหมายอาญา 
3. การบังคับใช�กฎหมายอาญา 
4. โครงสร�างความรับผิดทางอาญา 
5. โครงสร�างท่ี 1 การกระทําครบองค(ประกอบท่ีกฎหมายบัญญัติ 
6. โครงสร�างท่ี 2 การกระทํามีกฎหมายยกเว�นความผิด 
7. โครงสร�างท่ี 3 การกระทํามีกฎหมายยกเว�นโทษ 
8. หลักท่ัวไปของการพยายามกระทําความผิด 
9. เหตุลดโทษ 
10. การกระทําความผิดของบุคคลอ่ืน 
11. โทษทางอาญา 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. นักศึกษารับฟ?งการบรรยายสรุปเนื้อหาสาระของบทเรียนด�วยโปรแกรมการนําเสนอ Power 
point พร�อมตอบคําถามระหว)างการบรรยาย 

2. นักศึกษาร)วมกันอภิปรายสรุปเนื้อหาบทเรียนท่ีสําคัญ โดยค�นคว�าจากเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 

3. ทําแบบฝLกหัดท�ายบท 
4. วิเคราะห(คดีตัวอย)างท่ีเกิดข้ึนตามข)าวในโทรทัศน( หรือในท�องถ่ินเก่ียวกับคดีอาญา 
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ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 

2. โปรแกรมการนําเสนอ Power point 

3. คดีตัวอย)างตามสื่อต)าง ๆ 

 

การวัดผลและประเมินผล 
1. ตรวจใบงานท่ีมอบหมาย 

2. ตรวจแบบฝNกหัดท�ายบท 

3. การตอบคําถามในชั้นเรียน 

4. การทํารายงานตามหัวข�อท่ีกําหนด 

5. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
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บทที่ 5 
ความรู�เบื้องต�นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา 

 
การนําเสนอข)าวสารในแต)ละวัน ไม)ว)าจะเป6นข)าวหน�าหนึ่งของหนังสือพิมพ(แต)ละฉบับ  

หรือข)าวในลํา ดับแรกของสถานีวิทยุหรือโทรทัศน(  ส)วนใหญ)จะเป6น เรื่ อง ท่ีสะเทือนขวัญ  
และประชาชนให�ความสนใจอาจจะเนื่องจากเป6นบุคลท่ีประชาชนรู�จัก หรือเป6นบุคคลสําคัญในแต)ละ
สาขาอาชีพ อาทิข) าวคนร� ายฆ) าหั่นศพ พริต ต้ีสาว การสลายการชุมนุม ตาข)ม ขืนหลาน  
เด็กประถมหรือเด็กอนุบาลทําร�ายร)างกายคู)อริจนเสียชีวิต การฆาตกรรมนักกีฬาทีมชาติ เป6นต�น ข)าว
ดังกล)าวล�วนเป6นเรื่องของการกระทําความผิดทางอาญาแทบท้ังสิ้น ท้ังนี้เพราะเป6นเรื่องท่ีเก่ียวกับชีวิต
ทรัพย(สิน การลงโทษผู�กระทําความผิด ดังนั้นจึงเห็นได�ว)ากฎหมายอาญาเป6นกฎหมายท่ีเข�ามามี
บทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษย( อันเป6นเรื่องท่ีมีกระทบต)อสังคมโดยรวม นอกจากนั้น บุคคลท่ีเข�า
มาเก่ียวข�องในกฎหมายอาญาหาได�มีเฉพาะคู)กรณีเท)านั้น แต)ยังรวมไปถึงองค(กรหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐ
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด�วย อาทิ ตํารวจ อัยการ ศาล ทนายความ พนักงานคุมประพฤติ 
และกรมราชทัณฑ(ซ่ึงเป6นหน)วยท่ีเก่ียวกับการบังคับคดีอาญากับผู�กระทําความผิด แสดงดังรูปท่ี 5.1 
เป6นต�น ดังนั้นในเบื้องต�นผู�ศึกษาจึงควรมีความรู�ความเข�าใจในความหมายของกฎหมายอาญาลักษณะ
ของกฎหมายอาญา การบังคับใช�กฎหมายอาญา ประเภทความผิดของกฎหมายอาญา โครงสร�างความ
รับผิดทางอาญา การพยายามกระทําความผิด เหตุลดโทษ บุคคลท่ีเก่ียวข�องในการกระทําความผิด 
โทษทางอาญา และอายุความคดีอาญา ดังจะกล)าวถึงรายละเอียดตามลําดับต)อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5.1 กรมราชทัณฑ(กับผู�กระทําความผิด 
ท่ีมา : http://news.mthai.com/wp-content/uploads/2013/07/42.jpg,2555 
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ความหมายของกฎหมายอาญา 
 

มีผู�ให�ความหมายของ กฎหมายอาญา ดังนี้ 
หยุด  แสงอุทัย (2551:12) ได�ให�ความหมายของกฎหมายอาญาว)า “กฎหมายอาญา” คือ 

บรรดากฎหมายท้ังหลายท่ีบัญญัติถึงความผิดทางอาญาและกําหนดโทษท่ีจะลงแก)ผู�กระทําความผิดไว�
ด�วย 

เกียรติขจร  วัจนะสวัสด์ิ (2544:1) ได�ให�ความหมายของกฎหมายอาญาว)า กฎหมายอาญาคือ 
กฎหมายท่ีบัญญัติว)า การกระทําหรือไม)กระทําอย)างใดเป6นความผิด และกําหนดโทษท่ีจะลงแก)
ผู�กระทําความผิดไว�ด�วย 

วินัย  ล้ําเลิศ (2543: 1) ได�ให�ความหมายของกฎหมายอาญาว)า กฎหมายอาญาคือบรรดา
กฎหมายท้ังหลายท่ีบัญญัติถึงความผิดและกําหนดโทษไว�  

คณิต ณ นคร (2554: 45) ได�ให�ความหมายของกฎหมายอาญาว)า กฎหมายอาญา คือ บรรดา
กฎหมายท้ังหลายท่ีระบุถึงความผิดอาญาโทษ วิธีการเพ่ือความปลอดภัยและมาตรการบังคับทาง
อาญาอ่ืน และเป6นกฎหมายท่ีกําหนดให�ความผิดทางอาญาเป6นเง่ือนไขของการใช�โทษ วิธีการเพ่ือ
ความปลอดภัยและมาตรการบังคับทางอาญาอ่ืน 

เม่ือพิจารณาความหมายดังกล)าวข�างต�นจึงพอสรุปความได�ว)า กฎหมายอาญาเป6นกฎหมาย
ท่ีว)าด�วยการกระทําความผิด และกําหนดโทษไว�นอกจากนี้ กฎหมายอาญายังหมายความรวมถึง
กฎหมายทุกอย)างท่ีมีการกําหนดโทษทางอาญาไว�ด�วย เช)นพระราชบัญญัติอาวุธปjน พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พระราชบัญญัติปรามการค�าประเวณี และพระราชบัญญัติปkาไม� เป6นต�น  
 

ลักษณะของกฎหมายอาญา 
 

1. เป0นกฎหมายมหาชน  
เนื่องจากเป6นบทบัญญัติท่ีมีความเก่ียวพันระหว)างรัฐกับเอกชน หรือระหว)างรัฐกับรัฐ

ด�วยกันเองความผิดบางฐานแม�เป6นการกระทําต)อเอกชนด�วยกันเอง แต)หากมีผลกระทบต)อสังคม
โดยรวม เช)น คดีฆ)ากันตายระหว)างสามีภรรยา ดังนั้น จึงมีความจําเป6นท่ีรัฐต�องเข�ามาช)วยเหลือเพ่ือ
เป6นการปlองกันและปราบปราบผู�กระทําความผิด  

 
2. เป0นกฎหมายว2าด�วยความผิดและโทษทางอาญา  

              กฎหมายอาญาเป6นกฎหมายท่ีว)าด�วยความผิดและโทษทางอาญา ซ่ึงสามารถแยกได�หลาย
ประเภท เช)นแยกตามลักษณะของการกระทํา แยกตามประเภทของความผิด (วินัย  ล้ําเลิศ, 2543: 4) 
ส)วนโทษในทางอาญา ได�แก) ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย(สิน ดังนั้นจึงต�องมีหลักประกัน
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แก)บุคคล ดังท่ีบัญญัติไว�ในรัฐธรรมนูญว)าบุคคลไม)ต�องรับโทษอาญา เว�นแต)ได�กระทําการอันกฎหมาย
ท่ีกระทํานั้นบัญญัติเป6นความผิดและกําหนดโทษไว� และโทษท่ีจะลงแก)บุคคลนั้น จะหนักกว)าโทษ 
ท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายท่ีใช�อยู)ในเวลาท่ีกระทําความผิดมิได� หลักนี้สอดคล�องกับสุภาษิตกฎหมายท่ีว)า 
“ไม)มีกฎหมาย ไม)มีความผิด ไม)มีโทษ” (ระวินท(  ลีละพัฒนะ, 2555: 112) ตัวอย)าง ในมาตรา 334 
บัญญัติว)า “ผู�ใดเอาทรัพย(ของผู�อ่ืนหรือท่ีผู�อ่ืนเป6นเจ�าของรวมอยู)ด�วยไปโดยทุจริต ผู�นั้นกระทํา 
ความผิดฐานลักทรัพย( ฯลฯ” กล)าวคือ ถ�าผู�ใดเอาทรัพย(ของผู�อ่ืน หรือท่ีผู�อ่ืนเป6น เจ�าของรวมอยู)ด�วย 
โดยผู�นั้นมิได�ยินยอม และผู�เอาไปมีเจตนาทุจริต ถือว)าผู�เอาไปมี ความผิดฐานลักทรัพย( แต)ถ�าหากมี
การเอาทรัพย(ของผู�อ่ืนไปโดยท่ีเจ�าของยินยอมการกระทํานั้นย)อมไม)เป6นความผิดฐานลักทรัพย(  
เช)น ดําหยิบเอาดินสอของแดงไปโดยท่ีแดงรู�เห็นยินยอมด�วย อย)างนี้การกระทําของดําไม)เป6นความผิด
ฐานลักทรัพย( 

 
3. เป0นกฎหมายท่ีบังคับเฉพาะการกระทําในราชอาณาจักร  

โดยปกติแล�วกฎหมายอาญาจะใช�บังคับเฉพาะภายในราชอาณาจักรเท)านั้น เว�นแต)การ
กระทําความผิดนอกราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9  
ซ่ึงกฎหมายอาญาใช�บังคับได� (วินัย  ล้ําเลิศ, 2543: 5) คําว)า ราชอาณาจักร หมายถึง พ้ืนดิน พ้ืนน้ํา ท่ีอยู)
ในราชอาณาเขต ทะเลอันเป6นอ)าวไทย ทะเลอาณาเขต 12 ไมล(ทะเล (ห)างจากฝ?oงดินแดนของประเทศ
ไทยไม)เกิน 12 ไมล(ทะเล) พ้ืนอากาศเหนือข�อท่ีได�กล)าวมา การกระทําความผิดในเรือไทยหรืออากาศ
ยานไทย ไม)ว)าจะอยู)ท่ีใดให�ถือว)ากระทําผิดในราชอาณาจักรไทย (ระวินท(  ลีละพัฒนะ, 2555 : 113)  

 
4. กฎหมายอาญาต�องบัญญัติให�ชัดเจนแน2นอน  

การ ท่ีจําต�องเรียกร�องให�บัญญัติกฎหมายให�ชัดเจนแน)นอน หรือเรียกร�องให�ยึด  
“หลักความชัดเจนแน)นอน” (Bestimmtheistgrundsatz) นั้น เพราะว)าการลงโทษทางอาญาเป6น
มาตรการท่ีรุนแรงท่ีสุดของรัฐท่ีใช�กับประชาชนในรัฐ ฉะนั้น รัฐจึงต�องบัญญัติกฎหมายกฎหมายอาญา
ให�ชัดเจนแน)นอนท่ีสุดเท)าท่ีสามารถจะทําได� กล)าวคือ ในการบัญญัติกฎหมายอาญานั้นจะต�อง
หลีกเลี่ยงการใช�ถ�อยคําท่ีกํากวมไม)แน)นอน ท้ังนี้ เพ่ือเป6นหลักประกันว)ากฎหมายท่ีบัญญัตินั้นตรงกับ
เจตจํานงของฝkายนิติบัญญัติอย)างแท�จริง และเป6นเครื่องปlองกันมิให�ศาลใช�กฎหมายตามใจชอบหรือ
ตามอําเภอใจหรือตามความรู�สึกตน (คณิต ณ นคร, 2554: 87) 

 
5. กฎหมายอาญาต�องตีความโดยเคร2งครัด  
    หมายความว)า เม่ือรัฐได�ตราบทบัญญัติโดยชัดแจ�งว)า กระทํา หรืองดเว�นกระทําอย)างใด 

เป6นความผิดแล�วต�องถือตามบทบัญญัตินั้นเท)านั้นท่ีเป6นความผิดจะไม)รวมถึงกรณีอ่ืนท่ีนอกเหนือจาก
บทบัญญัติด�วย (วินัย  ล้ําเลิศ, 2543 : 5) เช)น ในอดีตความผิดฐานข)มขืนกระทําชําเราตามประมวล
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กฎหมายอาญา มาตรา 276 ผู�ถูกข)มขืนจะต�องเป6นหญิง ผู�กระทําจึงจะมีความผิด ถ�าหากผู�กระทําได�
ข)มขืนกระทําชําเราชาย ผู�กระทําย)อมไม)มีความผิดฐานนี้ (ระวินท(  ลีละพัฒนะ, 2555 : 112)  
แต)ป?จจุบันกฎหมายได�แก�ไขในมาตรา 276 โดยผู�ถูกข)มขืนกฎหมายใช�คําว)า “ผู� อ่ืน” ดังนั้น 
ผู�ถูกกระทําจะเป6นชายหรือหญิงก็ได� อีกท้ัง ในการตีความกฎหมายอาญานั้น จะนําหลักการเทียบ
กฎหมายท่ีใกล�เคียงอย)างยิ่งในประมวลกฎหมายแพ)งและพาณิชย( มาตรา 4  มาใช�ได�บังคับให�เป6นโทษ
แก)ผู�กระทําความผิดไม)ได� แต)ถ�าหากนําหลักการเทียบเคียงดังกล)าวมาใช�เพ่ือเป6นคุณหรือประโยชน(แก)
ผู�กระทําย)อมทําได� 
 

6. กฎหมายอาญาไม2มีผลย�อนหลังในทางท่ีเป0นโทษ  
กล)าวคือ กฎหมายอาญาบังคับกับความผิดในขณะท่ีมีกฎหมายบัญญัติว)า การกระทํานั้น

เป6นความผิด หากกระทําความผิดหลังจากท่ีมีกฎหมาใหม)แล�ว และกฎหมายใหม)นั้นบัญญัติให�การกระทํา
ดังกล)าวเป6นความผิดและโทษหนักกว)ากฎหมายเก)า กรณีอย)างนี้จะใช�กฎหมายใหม)ลงโทษผู�กระทํา
ความผิดไม)ได�ซ่ึงเป6นไปตามหลักท่ีว)า “ไม)มีความผิด ไม)มีโทษ ถ�าไม)มีกฎหมาย” แต)ย�อนหลังเป6นคุณ
ได�เพราะเป6นผลดีแก)ประชาชน 

ตัวอย)าง คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1/2548 ข�อเท็จจริงความว)า หลังจากท่ีสงครามโลกครั้งท่ี 2  
ยุติลง ได�มีการตรา “พระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488” ข้ึนเพ่ือลงโทษแก)ผู�ท่ีได�กระทํา
การตามกฎหมายนี้ถือว)าเป6นอาชญากรสงคราม ไม)ว)าการกระทํานั้นจะได�กระทําไปก)อนหรือหลังจาก
ท่ีกฎหมายนี้ใช�บังคับก็ตาม ศาลตัดสินว)า กฎหมายใดบัญญัติย�อนหลังลงโทษการกระทําท่ีแล�วมา  
ย)อมขัดต)อรัฐธรรมนูญ (ขณะนั้น คือ รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475) 
พระราชบัญญัติอาชญากรสงครามเฉพาะท่ีบัญญัติย�อนหลัง นั้นย)อมขัดต)อรัฐธรรมนูญจึงเป6นโมฆะ 
ส) วนบทบัญญั ติ ท่ี ว) าด� วยการกระทําหลั งจากใช�พระราชบัญญั ตินี้ แล� วสามารถใช� บั งคับได�  
(ระวินท(  ลีละพัฒนะ, 2555 : 112)  ส)วนท่ีกฎหมายบัญญัติให�เป6นคุณ เช)น กฎหมายเดิมมีโทษความผิดฐาน
ลักทรัพย(ประหารชีวิต กฎหมายใหม)กําหนดโทษความผิดฐานลักทรัพย(ใหม)เป6นโทษจําคุก กรณีนี้ผู�กระทํา
ต�องรับโทษตามกฎหมายใหม)ท่ีเป6นคุณ 

สรุปได�ว)า ลักษณะท่ีสําคัญของกฎหมายอาญาต�องเป6นกฎหมายท่ีบัญญัติเป6นลายลักษณ(
อักษรและมีความชัดเจน การตีความกฎหมายต�องเป6นไปตามท่ีบัญญัติไว�ในกฎหมายอย)างเคร)งครัด 
จะตีความในลักษณะท่ีเป6นโทษแก)ผู�กระทําความผิดไม)ได� แต)สามารถตีความในทางท่ีเป6นคุณแก)
ผู�กระทําความผิดได� ส)วนในเรื่องของโทษในทางอาญาจํากัดเฉพาะโทษท่ีระบุในมาตรา 18 เท)านั้น คือ 
ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย(สิน แสดงดังรูปท่ี 5.3  
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การบังคับใช�กฎหมายอาญา 
 

1. หลักดินแดน  
หลักดินแดนเป6นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 4 วรรคแรกท่ีกําหนดว)ากฎหมาย 

ของรัฐใดย)อมใช�บังคับภายใต�อาณาเขตของรัฐนั้นดังนั้น การกระทําความผิดท่ีจะอยู)ภายใต�บังคับของ
กฎหมายอาญาจึงต�องเกิดในราชอาณาจักรไทย จึงจะใช�กฎหมายไทยลงโทษได�เพราะถือเป6นอํานาจ
อธิปไตยของประเทศไทย ซ่ึงโดยปกติแล�วย)อมไม)นําเอากฎหมายของประเทศอ่ืนมาบังคับให�เป6นผลใน
ราชอาณาจักร เว�นแต)มีสนธิสัญญาระหว)างกัน (ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ(, 2554: 19) 

คําว)า “ราชอาณาจักร” หมายความถึง  
1. พ้ืนดิน พ้ืนน้ํา ซ่ึงอยู)ในอาณาเขตประเทศไทย 
2. ทะเลอันเป6นอ)าวไทย 
3. ทะเลอันห)างจากฝ?oงท่ีเป6นดินแดนของประเทศไทยไม)เกิน 12 ไมล(ทะเลและ 
4. พ้ืนอากาศครอบคลุมเหนือเขตดังกล)าว(หยุด  แสงอุทัย , 2547: 19)  

กฎหมายอาญา 

ความหมาย 

1. เป6นกฎหมายมหาชน 
2. เป6นกฎหมายว)าด�วยความผิดและโทษทางอาญา  
3. เป6นกฎหมายท่ีบังคับเฉพาะในราชอาณาจักร 
4. เป6นกฎหมายท่ีบัญญัติชัดเจนแน)นอน  
5. กฎหมายอาญาต�องตีความโดยเคร)งครัด 
6. กฎหมายอาญาย�อนหลังเป6นโทษไม)ได� แต)ย�อนหลัง

เป6นคุณได�  

 รูปท่ี 5.2 ความหมายและลักษณะของกฎหมาย

กฎหมายอาญา คือ กฎหมายท่ีบญัญัติว)าการกระทํา
หรือไม)กระทําการอย)างใดเป6นความผิดและกําหนด
โทษไว� และให�หมายความรวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ีมโีทษ
ทางอาญาด�วย  

ลักษณะของกฎหมายอาญา 
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นอกจากนั้นแล�ว การกระทําความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทย ไม)ว)าจะอยู) ณ ท่ีใด
ให�ถือว)ากระผิดในราชอาณาจักรไทยราชอาณาจักรไทยไม)รวมสถานทูตไทยในต)างประเทศ (ระวินท(  
 ลีละพัฒนะ, 2555: 113) ตัวอย)าง นายหมีโดยสารไปกับเครื่องบินสายการบิน A ของประเทศไทย 
ในขณะท่ีอยู)บนเครื่องบินเหนือน)านน้ําประเทศมาเลเซีย นายหมีได�ขโมยกระเปsาของนายหวังชิน
นักท)องเท่ียวชาวจีน กรณีอย)างนี้ จะเห็นได�ว)าการกระทําความผิดฐานลักทรัพย(ของนายหมีนั้นแม�ได�
กระทําในอากาศยานท่ีนอกราชอาณาจักรไทยแต)กฎหมายให�ถือว)าการกระทําดังกล)าวเป6นการกระทํา
ความผิดในราชอาณาจักรไทย และรับโทษตามกฎหมายไทยตามมาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา 

 
2. หลักอํานาจลงโทษสากล 

               หลักอํานาจลงโทษสากลกฎหมายไทยได�รับรองหลักอํานาจโทษสากลไว�ในประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 7 ซ่ึงเหตุท่ีกฎหมายไทยรับรองอํานาจลงโทษสากล โดยมีบัญญัติไว�ในมาตรา 7 
เพราะการกระทําความผิดนอกราชอาณาจักรตามท่ีระบุไว�ในมาตรา 7 เป6นภัยโดยตรงต)อความสงบ
เรียบร�อยและความม่ันคงของประเทศรวมท้ังในระหว)างรัฐต)างๆ กล)าวคือ ความผิดเก่ียวกับความ
ม่ันคงแห)งราชอาณาจักรตามมาตรา 7(1)  เป6นหลักปlองกันตนเองของรัฐ ความผิดเก่ียวกับการปลอม
แปลงเงินตรา แสตมปt ใบหุ�น ใบหุ�นกู� หรือต๋ัวเงิน ตามมาตรา 7(2) เป6นหลักปlองกันทางเศรษฐกิจ 
และความผิดฐานชิงทรัพย( และปล�นทรัพย(ในทะเลหลวง ตามมาตรา 7(3) เป6นหลักปlองกันสากล 
 

3. หลักบุคคล 
กฎหมายระหว) างประเทศแผนกคดีอาญาของไทยเรากล) าวถึ ง “หลั กบุ คคล” 

(AktivesPersonalitatsprinzip) ไว�สองกรณี คือ กรณีตามมาตรา 8 และกรณีตามมาตรา 9 (คณิต ณ นคร, 
2554: 103) 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 8 บัญญัติว)า ผู�ใดกระทําความผิดนอกราชอาณาจักร และ 
(ก) ผู�กระทําความผิดนั้นเป6นคนไทย และรัฐบาลแห)งประเทศท่ีความผิดได�เกิดข้ึนหรือผู�เสียหาย

ได�ร�องขอให�ลงโทษ หรือ 
(ข) ผู�กระทําความผิดนั้นเป6นคนต)างด�าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป6นผู�เสียหายและ

ผู�เสียหายได�ร�องขอให�ลงโทษ 
ถ�าความผิดนั้นเป6นความผิดดังระบุไว�ต)อไปนี้จะต�องรับโทษภายในราชอาณาจักร คือ 
(1) ความผิดเก่ียวกับการก)อให�เกิดภยันตรายต)อประชาชน ตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา 217 

มาตรา 218 มาตรา 221 ถึงมาตรา 223 ท้ังนี้เว�นแต)กรณีเก่ียวกับมาตรา 220 วรรคแรก และมาตรา 224 
มาตรา 226 มาตรา 228 ถึงมาตรา 232 มาตรา 237 และมาตรา 233 ถึงมาตรา 236 ท้ังนี้ เฉพาะ
เม่ือเป6นกรณีต�องระวางโทษตามมาตรา 238 
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(2) ความผิดเก่ียวกับเอกสาร ตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา 266 (1) 
และ (2) มาตรา 268 ท้ังนี้ เว�นแต)กรณีเก่ียวกับความผิดเก่ียวกับหนังสือเดินทางตามท่ีบัญญัติไว�ใน
มาตรา 269/8 ถึงมาตรา 269/15 เป6นต�น 

(3) ความผิดเก่ียวกับเพศ ตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา 276 มาตรา 280 และมาตรา 285 
ท้ังนี้ เฉพาะท่ีเก่ียวกับมาตรา 276 

(4) ความผิดต)อชีวิต ตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา 288 ถึงมาตรา 290 
(5) ความผิดต)อร)างกาย ตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา 295 ถึงมาตรา 298 
(6) ความผิดฐานทอดท้ิงเด็ก คนปkวยเจ็บหรือคนชรา ตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา 306 ถึง

มาตรา 308 
(7) ความผิดต)อเสรีภาพ ตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 312 ถึง

มาตรา 315 และมาตรา 317 ถึงมาตรา 320 
(8) ความผิดฐานลักทรัพย(และวิ่ งราวทรัพย(  ตามท่ีบัญญัติไว� ในมาตรา 334 ถึง 

มาตรา 336 
(9) ความผิดฐานกรรโชกรีดเอาทรัพย( ชิงทรัพย( และปล�นทรัพย( ตามท่ีบัญญัติไว�ใน 

มาตรา 337 ถึงมาตรา 340 
(10) ความผิดฐานฉ�อโกง ตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา 341 ถึงมาตรา 344 มาตรา 346 และ

มาตรา 347 
(11) ความผิดฐานยักยอก ตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา 352 ถึงมาตรา 354 
(12) ความผิดฐานรับของโจร ตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา 357 
(13) ความผิดฐานทําให�เสียทรัพย( ตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา 358 ถึงมาตรา 360 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 9 บัญญัติว)า เจ�าพนักงานของรัฐบาลไทยกระทําความผิด

ตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา 147 ถึงมาตรา 166 และมาตรา 200 ถึงมาตรา 205 นอกราชอาณาจักร 
จะต�องรับโทษในราชอาณาจักร 

จากหลักกฎหมายข�างต�น พอสามารถสรุปได�ว)า การบังคับใช�กฎหมายอาญานั้น ต�องคํานึง
ด�วยว)าการกระทําความผิดนั้นได�เกิดในราชอาณาจักรไทยหรือไม) โดยคําว)า ราชอาณาจักรไทยนั้น  
ให�รวมไปถึง พ้ืนดิน พ้ืนน้ํา ทะเลอันเป6นอ)าวไทย หรือทะเลอันห)างจากฝ?oงไม)เกิน 12 ไมล( ทะเล และ
ให�รวมไปถึงความผิดท่ีเกิดในเรือไทย และอากาศยานไทย ไม)ว)าจะอยู) ณ ท่ีใด และไม)คํานึงถึงสัญชาติ
ของผู�กระทําความผิดด�วย นอกจากนั้นการบังคับใช�กฎหมายอาญายังถือหลักเรื่องบุคคล กล)าวคือ 
หากผู�กระทําความผิดเป6นคนไทย แต)ไปกระทําความผิดท่ีประเทศอ่ืน หรือผู�กระทําความผิดเป6นคนต)างด�าว 
แต)ผู�ได�รับความเสียหายเป6นคนไทย หากความผิดนั้น เป6นความผิดท่ีระบุไว�ในประมวลกฎหมายอาญาแล�ว 
บุคคลนั้นต�องรับโทษในราชอาณาจักรไทยด�วย แสดงดังรูปท่ี 5.3  
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รูปท่ี 5.3 การบังคับใช�กฎหมายอาญา 
 
 

โครงสร�างความรับผิดในทางอาญา 
 

โครงสร�างความรับผิดทางอาญาเป6นหลักการท่ีบ)งบอกว)า บุคคลจะมีความรับผิดทางอาญา
และจะมีโทษทางอาญาในกรณีใด โดยหลักความรับผิดในทางอาญานั้นได�ปรากฏในประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 2 กล)าวคือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 กําหนดหลักเกณฑ(ไว�ว)า บุคคลจะรับโทษ
ในทางอาญาต)อเม่ือได�กระทําการอันกฎหมายท่ีใช�ในขณะนั้นบัญญัติเป6นความผิด และกําหนดโทษไว� 
และโทษท่ีจะลงแก)ผู�กระทําความผิดนั้นต�องเป6นโทษท่ีบัญญัติไว�ในกฎหมายจากบทบัญญัติดังกล)าว
สามารถแยกอธิบายโครงสร�างความรับผิดทางอาญาได� 3 โครงสร�าง ซ่ึงได�แก) การกระทําครบ
องค(ประกอบท่ีกฎหมายบัญญัติ การกระทํานั้นไม)มีกฎหมายยกเว�นโทษ และการกระทํานั้นไม)มี
กฎหมายยกเว�นความผิด ซ่ึงสามารถสรุปเป6นภาพรวมของโครงสร�างความรับผิดทางอาญาได� ดังแสดง
ในรูปท่ี 5.4 ดังจะกล)าวรายละเอียดแต)ละโครงสร�างในหัวข�อถัดไป 

การบังคับใช�
กฎหมายอาญา 

หลักดินแดน 

หลักอํานาจลงโทษสากล 

หลักบุคคล 

โดยหลักใช�บังคับใน
ราชอาณาจักรไทย 

บทบัญญัติในมาตรา 7 
ความผิดเก่ียวกับความมั่นคง 

กฎหมายอาญา ใช�บังคับกับ
ความผิดท่ีเกิดใน
ราชอาณาจักรไทย เว�นแต2  
มีกฎหมายบัญญัตไิว�
โดยเฉพาะว)า แม�มีความผิด
นอกราชอาณาจักร ก็ให�รับ
โทษในราชอาณาจักร หรือ
ถือว)าเป6นความผดิใน
ราชอาณาจักรไทย ตาม
มาตรา 8 และมาตรา 9 
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รูปท่ี 5.4 โครงสร�างความรับผิดทางอาญา 

 
 
 

โครงสร�าง
ความรับผิด
ทางอาญา 

การกระทําครบ
องค(ประกอบท่ี
กฎหมายบัญญตั ิ

การกระทําไม2มี
กฎหมายยกเว�น

ความผิด 

การกระทําไม2มี
กฎหมายยกเว�น

โทษ 

1.มีการกระทําความผดิตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ
2.การกระทําครบองค(ประกอบภายนอกของ
ความผิด 
3.การกระทําครบองค(ประกอบภายใน (เจตนา) 
4.ผลสัมพันธ(กับการกระทํา 

การปlองกันโดยชอบด�วยกฎหมาย 

การทําแท�งของแพทย(  

หลักความยินยอมของผู�ถูกกระทํา 

กฎหมายให�อํานาจ  

การกระทําความผดิด�วยความจําเป6น  

การกระทําความผดิของคนวิกลจรติ  

การกระทําความผดิของคนมึนเมา 

การกระทําความผดิของเด็กอายไุม)เกิน 10 ปL  

การกระทําความผดิของเด็กอายุกว)า 10 แต)ไม)เกิน 
15 ปL  

การกระทําความผดิเก่ียวกับทรัพย(ระหว)าง
สามี - ภรรยา  

การกระทําตามคําสั่งเจ�าพนักงาน  
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โครงสร�างที่ 1 การกระทําครบองค%ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ 
 

การกระทําท่ีครบองค(ประกอบท่ีกฎหมายบัญญัติไว� หมายความว)า ผู�กระทํามีการกระทํา 
การกระทํานั้นครบองค(ประกอบภายนอกของความผิดในเรื่องนั้น การกระทํานั้นครบองค(ประกอบ
ภายในของความผิดในเรื่องนั้น และผลกระทบของการกระทําสัมพันธ(กับการกระทํา ท้ังนี้ ตามหลัก 
ในเรื่องความสัมพันธ(ระหว)างการกระทําและผล โดยเป6นไปตามหลักท่ีกฎหมายบัญญัติว)า การกระทําใดเป6น
ความผิดทางอาญา และต�องเป6นกฎหมายท่ีใช�ในขณะกระทําความผิดด�วย ตามหลักสุภาษิตกฎหมาย
ท่ีว)า “ไม)มีความผิด และไม)มีโทษ ถ�าไม)มีกฎหมาย” ( ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ(, 2544: 36) ตัวอย)างเช)น  
นายเขียวใช�ปjนยิงนายขาวตาย กรณีอย)างนี้จะเห็นว)า การกระทําของนายเขียวครบองค(ประกอบท่ี
กฎหมายบัญญัติความผิดฐานฆ)าผู�อ่ืนตามมาตรา 288 เพราะ องค(ประกอบฐานนี้ต�องมีคําว)า “ผู�ใด” 
ซ่ึงในท่ีนี้คือนายเขียว มีการ “ฆ)า” ซ่ึงในท่ีนี้คือการใช�ปjนยิง และมีคําว)า “ผู�อ่ืน” ซ่ึงในท่ีนี้คือนายขาว 
ดังนั้น การท่ีนายเขียวใช�ปjนยิงนายขาวจึงครบองค(ประกอบท่ีกฎหมายบัญญัติในความผิดฐานฆ)าผู�อ่ืน
และผลของการกระทํานั้นสัมพันธ(กับการกระทําด�วยท้ังนี้เพราะความตายของขาวสัมพันธ(กับการ
กระทําของนายเขียวคือการใช�ปjนยิง ดังนั้น นายเขียวจึงมีความผิดตามมาตรา 288  

จากหลักการท่ีว)า บุคคลจะรับผิดในทางอาญาต)อเม่ือการกระทํานั้นต�องครบองค(ประกอบท่ี
กฎหมายบัญญัติ แยกพิจารณารายละเอียดขององค(ประกอบท่ีกฎหมายบัญญัติ อันประกอบไปด�วย  
มีการกระทํา การกระทํานั้นครบองค(ประกอบภายนอกของความผิดเรื่องนั้นๆ การกระทํานั้นครบ
องค(ประกอบภายในของความผิดเรื่องนั้นๆ และผลของการกระทําสัมพันธ(กับการกระทํานั้นๆ ดังจะ
กล)าวในรายละเอียดต)อไปนี้ 

 
1. ต�องมีการกระทํา 

คําว)า “การกระทํา” หมายความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 กล)าวคือ 
การกระทํา หมายความรวมท้ังการเคลื่อนไหวร)างกายหรือไม)เคลื่อนไหวร)างกายโดยรู�สํานึกในการ
กระทําหรืออยู)ภายใต�จิตบังคับ และให�หมายความรวมถึงการกระทําโดยการงดเว�นท่ีจะกระทํา  
เพ่ือปlองกันผลไม)ให�เกิดข้ึนด�วย ซ่ึงการกระทําโดยการงดเว�น เป6นการกระทําอย)างหนึ่งซ่ึงผู�กระทํามี
หน�าท่ีเฉพาะท่ีต�องกระทําเพ่ือ ปlองกันผล โดยอาจเป6นหน�าท่ีท่ีเกิดจากกฎหมายหรือเกิดจากพันธะ
ผูกพันอ่ืน เช)น หน�าท่ีอันเกิดจากกฎหมาย ได�แก) บิดามารดามีหน�าท่ีอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู�เยาว( หน�าท่ี
ตามสัญญา ได�แก) นางพยาบาลท่ีถูกจ�างมาดูแลผู�ปkวยท่ีบ�าน มีหน�าท่ีด�องดูแลอย)างใกล�ชิด การท่ีปล)อย
ให�ผู�ปkวยตกเตียงตาย นางพยาบาลย)อมมีความผิด ซ่ึงในทางกฎหมายอาญาถือว)าการกระทําดังกล)าว
เป6นการกระทําโดยการงดเว�น ท้ังนี้ เพราะตนมีหน�าท่ีตามสัญญาจ�างแล�ว ดังนั้น ต�องดูแลผู�ปkวยตาม
ข�อตกลงเม่ือไม)ปฏิบัติตามย)อมมีความผิดซ่ึงแตกต)างจากการละเว�นไม)กระทํา โดยพิจารณาได�จาก
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 374 ท่ีกําหนดว)าผู�ใดเห็นผู�อ่ืนตกอยู)ในภยันตรายแห)งชีวิต ซ่ึงตนอาจ
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ช)วยได�โดยไม)ควรกลัวอันตรายแก)ตนเองหรือผู�อ่ืน แต)ไม)ช)วยตามความจําเป6น… เห็นได�ว)า บทบัญญัติ
ดังกล)าวได�กําหนดให�ถือเป6นหน�าท่ีท่ัวไปของพลเมืองท่ีดีเม่ือพบเห็นผู� อ่ืนตกอยู)ในอันตรายควร
ช)วยเหลือแต)มิใช)เป6นหน�าท่ีโดยเฉพาะเจาะจงท่ีจะบังคับให�ต�องปฏิบัติตาม ดังนั้น ผู�กระทําอาจจะ
กระทําหรือไม)กระทําก็ได� แต)หากเป6นหน�าท่ีแล�วต�องปฏิบัติตาม อย)างไรก็ตามกรณีท่ีไม)ช)วยเหลือ
เพราะไม)มีหน�าท่ีนั้น กฎหมายยังลงโทษผู�ไม)ยอมช)วยเหลือ เพราะคํานึงถึงเรื่องศีลธรรม ยกตัวอย)าง
เช)น แดงเป6นนักกีฬาว)ายน้ําเดินผ)านสระน้ําแห)งหนึ่งแล�วเห็นดํากําลังจะจมน้ํา แต)แดงไม)เข�าช)วยเหลือ 
ดังนี้ แดงย)อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 374 ฐานละเว�นแต)ไม)ใช)งดเว�นตาม
มาตรา 59 ของกฎหมายอาญา 

คําว)า การกระทําโดยรู�สํานึกในการกระทํา หมายถึง อยู)ภายใต�บังคับของจิตใจ 
อันได�แก) 

1.1 ผู�กระทํามีความคิดท่ีจะกระทําความผิด เช)น นายแดงคิดจะฆ)านายดําโดยใช�
มีดแทง 

1.2 ผู�กระทํามีการตกลงใจท่ีจะกระทําตามท่ีคิดไว� เช)น นายแดงตกลงใจท่ีจะฆ)า
นายดําโดยใช�มีดแทงตามท่ีตัวเองได�คิดไว� 

1.3 ผู�กระทํามีการตระเตรียมการท่ีจะกระทําความผิด เช)น นายแดงไปซ้ือมีดจาก
ตลาดมาลับให�คมมากข้ึนเพ่ือเตรียมไว�ฆ)านายดํา 

1.4 ผู�กระทํามีการกระทําไปโดยการเคล่ือนไหว หรือไม)เคลื่อนไหวร)างกายตาม 
ท่ีตกลงใจท่ีมาจากการคิด (วินัย  ล้ําเลิศ, 2543 : 87) เช)น นายแดงใช�มีดท่ีตนเองลับไว�แทงนายดํา
จนถึงแก)ความตาย 

สรุปได�ว)า ความผิดทางอาญาจะเกิดข้ึนต)อเม่ือได�มีการกระทําของบุคคลท่ี 
ฝkาฝjนต)อกฎหมายปรากฏออกมาภายนอก เพียงแต)คิดอยู)ในใจไม)แสดงออกแม�คิดชั่วคิดเลวอย)างไร 
กฎหมายยังไม)สามารถเอาผิดและลงโทษได� เช)น นายดําคิดอยากจะฆ)านายแดงด�วยการใช�ปjนยิงท่ี
ศีรษะ ตราบใดท่ีนายดํายังไม)ยิงนายแดงกฎหมายไม)สามารถลงโทษนายดําได� ซ่ึงในส)วนการตกลงใจท่ี
จะกระทําความผิดตามท่ีมีการคิดในข้ันนี้กฎหมายยังไม)ถือว)ามีความผิด เพราะถือเป6นเรื่องท่ียัง
ห)างไกลต)อความผิดท่ีจะเกิดข้ึน พิสูจน(ยาก หรือเป6นการยากว)าความคิดของบุคคลนั้นเป6นความคิดท่ี
เพ�อฝ?น หรือความคิดท่ีอยากจะกระทําอย)างนั้นแน)นอน และกฎหมายอาญาไม)ควรตีความกว�างจน
ครอบคลุมถึงผู�เพียงแต)คิด (เกียรติขจร  วัจนะสวัสด์ิ, 2542: 75) เพราะเรื่องความคิดเป6นเรื่องท่ีอยู)
ภายในจิตใจ  

ดังท่ีกล)าวมาแล�วหากอยู)ในข้ันตระตรียมการท่ีจะกระทําความผิด โดยปกติ
กฎหมายยังไม)ลงโทษเช)นเดียวกันกับการคิดท่ีจะกระทําความผิด และการตกลงท่ีจะกระทําความผิด 
แต)มีความผิดบางฐานท่ีกฎหมายกําหนดให�การตระเตรียมการเป6นความผิดและต�องลงโทษ เพราะถือ
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เป6นความผิดท่ีมีความร�ายแรง หรือกระทบต)อความสงบสุขหรือความม่ันคงปลอดภัยของประเทศชาติ 
ได�แก) ความผิดฐานต)อไปนี้ 

(1) ตระเตรียมการปลงพระชนม(พระมหากษัตริย( หรือรู�ว)ามีผู�จะปลงพระชนม(
พระมหากษัตริย( กระทําการใดอันเป6นการช)วยปกปzดไว� ต�องระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต (ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 107) 

(2) ตระเตรียมการเพ่ือประทุษร�ายต)อพระองค( หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย( 
หรือรู�ว)ามีผู�จะกระทําการประทุษร�ายต)อพระองค(หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย( กระทําการใด 
อันเป6นการช)วยปกปzดไว� ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต)สิบหกถึงยี่สิบปL (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 108) 

(3) ตระเตรียมการเพ่ือปลงพระชนม(พระราชินีหรือรัชทายาท หรือเพ่ือฆ)าผู�สําเร็จ
ราชการแทนพระองค( หรือรู�ว)ามีผู�จะปลงพระชนม(พระราชินีหรือรัชทายาท หรือเพ่ือฆ)าผู�สําเร็จ
ราชการแทนพระองค( กระทําการใดอันเป6นการช)วยปกปzดไว� ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต)สิบสองปLถึง
ยี่สิบปL (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 109) 

(4) ตระเตรียมเพ่ือประทุษร�ายต)อพระองค( หรือเสรีภาพของพระราชินีหรือ 
รัชทายาท หรือต)อร)างกายหรือ เสรีภาพของผู�สําเร็จราชการแทนพระองค( หรือรู�ว)ามีผู�จะประทุษร�าย
ต)อพระองค( หรือเสรีภาพของพระราชินีหรือรัชทายาท หรือ ประทุษร�ายต)อร)างกายหรือเสรีภาพของ
ผู�สําเร็จราชการแทนพระองค( กระทําการใดอันเป6นการช)วยปกปzดไว� ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต)สิบ
สองปLถึงยี่สิบปL (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 110) 

(5) ตระเตรียมการอ่ืนใดหรือสมคบกันเพ่ือเป6นกบฏ หรือกระทําความผิดใดๆ 
 อันเป6นส)วนของแผนการเพ่ือเป6นกบฏ หรือยุยงราษฎรให�เป6นกบฏหรือรู�ว)ามีผู�จะเป6นกบฏแล�วกระทํา
การใดอันเป6นการช)วยปกปzดไว� ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต)สามปLถึงสิบห�าปL (ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 114) 

(6) การตระเตรียมการรบของข�าศึก ต�องระวางโทษจําคุก ต้ังแต)ห�าปLถึงสิบห�าปL 
(ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 122) 

(7) ผู�ใดกระทําการใด ๆ เพ่ือให�ได�มาซ่ึงข�อความ เอกสารหรือสิ่งใดๆ อันปกปzดไว�
เป6นความลับสําหรับความปลอดภัย ของประเทศ ต�องระวางโทษจําคุกไม)เกินสิบปL รวมไปถึงการ
ตระเตรียมการด�วย (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 123 และมาตรา 128) 

(8) ผู�ใดกระทําการใดๆ เพ่ือให�ผู� อ่ืนล)วงรู�หรือได�ไปซ่ึงข�อความ เอกสารหรือสิ่งใดๆ  
อันปกปzดไว�เป6นความลับสําหรับ ความปลอดภัยของประเทศต�องระวางโทษจําคุกไม)เกินสิบปL 
(ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 124 และ มาตรา 128)  

(9) ผู�ใดวางเพลิงเผาทรัพย(ของผู�อ่ืน ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต)หกเดือนถึงเจ็ดปL 
และปรับต้ังแต)หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหม่ืนสี่พันบาท รวมถึงการตระเตรียมการด�วย กฎหมายลงโทษ
เช)นเดียวกับการพยายามกระทําความผิด (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 217 และมาตรา 219)  
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(10) ผู�ใดวางเพลิงเผาทรัพย(ดังต)อไปนี้ 
(1) โรงเรือน เรือ หรือแพท่ีคนอยู)อาศัย  
(2) โรงเรือน เรือ หรือแพอันเป6นท่ีเก็บหรือท่ีทําสินค�า  
(3) โรงมหรสพหรือสถานท่ีประชุม  
(4) โรงเรือนอันเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน เป6นสาธารณสถาน หรือเป6นท่ี

สําหรับประกอบพิธีกรรมตามศาสนา  
(5) สถานีรถไฟ ท)าอากาศยานหรือท่ีจอดรถหรือเรือสาธารณะ  
(6) เรือกลไฟ หรือเรือยนต( อันมีระวางต้ังแต)ห�าตันข้ึนไป อากาศยาน หรือ

รถไฟท่ีใช�ในการขนส)งสาธารณะ ต�องระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกต้ังแต)ห�าปLถึง
ยี่สิบปL รวมถึงการตระเตรียมการด�วย ต�องระวางโทษเช)นเดียวกับการพยายามกระทําความผิด 
(ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 218 และมาตรา 219) เป6นต�น 

ดังนั้น คําว)า “การกระทํา”สามารถแสดงเป6นลําดับข้ันตอนดังรูปท่ี 5.5  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
รูปท่ี 5.5 ข้ันตอนการกระทําทางอาญา 

 
 

คิดท่ีจะกระทําความผิด 

ตกลงใจท่ีจะกระทําความผิด 

ตระเตรยีมการท่ีจะกระทํา

ลงมือกระทําความผดิ 

กฎหมายถือว)าไม)มีความผดิและไม)ลงโทษ 

กฎหมายถือว)าไม)มีความผดิและไม)ลงโทษ 

กฎหมายถือว)าไม)มีความผดิและไม)ลงโทษ ยกเว�น 

กฎหมายถือว)ามคีวามผดิและมีโทษ 

- ตระเตรียมการปลงพระชนม(พระมหากษัตรยิ( 
- ตระเตรียมการเพ่ือประทุษร�ายต)อพระองค( 
- ตระเตรียมการเพ่ือปลงพระชนม(พระราชินี 
- ตระเตรียมการวางเพลิงเผาทรัพย(ของผู�อ่ืน 
- ตระเตรียมการเพ่ือเป6นกบฏ เป6นต�น 
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2. การกระทํานั้นครบ “องค%ประกอบภายนอก” ของความผิดในเรื่องนั้นๆ  
           การกระทําครบองค(ประกอบภายนอก หมายถึง สิ่งท่ีอยู)ภายนอกซ่ึงสามารถ

มองเห็นหรือสัมผัสได� ซ่ึงในการพิจารณาว)าสิ่งใดเป6นองค(ประกอบภายนอกของกฎหมายพิจารณาได�
จากเป6นเนื้อหาในแต)ละมาตราท่ีกําหนดไว�ในกฎหมาย ยกตัวอย)างเช)น มาตรา 288 “ผู�ใดฆ)าผู�อ่ืนต�อง
ระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกต้ังแต)สิบห�าถึงยี่สิบปL” องค(ประกอบภายนอก
ภายนอกของความผิดมาตรานี้คือ มีผู�ใด มีการฆ)าและมีผู�อ่ืน ดังนั้นจะเห็นได�ว)าองค(ประกอบภายนอก
ได�แก) มีผู�กระทํา มีการกระทํา และมีวัตถุแห)งการกระทํา  

2.1 ผู�กระทํา  
คือ บุคคลท่ีกระทําความผิด เช)นความผิดฐานฆ)าผู�อ่ืน ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 288 บัญญัติว)า ผู�ใดฆ)าผู�อ่ืนต�องระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกต้ังแต) 
สิบห�าปLถึงยี่สิบปL  

               ตัวอย)าง ดําใช�มีดแทงขาว ขาวตาย จากตัวอย)างจะเห็นได�ว)าดําคือ ผู�หนึ่งผู�ใด
การใช�มีดแทงคือการฆ)า จึงถือว)านายดําเป6นผู�กระทํา 

    จากตัวอย)างเดิม ดําใช�มีดแทงขาว แต)ขาวตายไปก)อนแล�ว (ใช�มีดแทงศพ) การกระทํา 
ของดําไม)เข�าองค(ประกอบตามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 เพราะขาด ผู�อ่ืน แต)อาจเข�า
องค(ประกอบความผิดฐานอ่ืนได� 

2.2 การกระทํา  
การกระทําของผู�กระทําตามองค(ประกอบภายนอกนั้นจะต�องถึงข้ันท่ีมีกฎหมาย

บัญญัติว)าเป6นความผิด ผู�กระทําถึงจะต�องรับผิดในทางอาญา โดยหลักแล�วหากเป6นการกระทําโดยเจตนา 
การกระทําจะต�องถึงข้ัน “ลงมือ” ตามมาตรา 80 แต)อย)างไรก็ตาม การกระทําก)อนถึงข้ันลงมือ 
ผู�กระทําก็ต�องรับผิดในทางอาญาด�วยเช)นกัน อาทิ ความผิดเก่ียวกับการตระเตรียมกระทําการ
บางอย)าง การตระเตรียมวางเพลิงเผาทรัพย( การเป6นสมาชิกหรือสมคบกันเป6นอ้ังยี่หรือซ)องโจรตาม
มาตรา 209 มาตรา 210 เป6นต�น ดังท่ีได�กล)าวมาแล�วในหัวข�อข�างต�น 

การพิจารณาว)าผู�กระทํามีการกระทําหรือไม)ให�พิจารณาว)า ประการแรก
ผู�กระทําคิดท่ีจะกระทําความผิดหรือไม) ประการท่ีสองผู�กระทําตกลงใจท่ีจะกระทําตามท่ีคิดหรือไม) 
และประการท่ีสามผู�กระทําได�กระทําไปตามท่ีตกลงใจอันเป6นผลสืบเนื่องมาจากความคิดนั้นหรือไม) 
หากเป6นไปตามข้ันตอนดังท่ีได�กล)าวมาก็ถือว)าได�มีการกระทําแล�ว ซ่ึงการกระทําในกฎหมายอาญา
เป6นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 59 ของประมวลกฎหมายอาญา ความว)า “บุคคลจะต�องรับผิดในทาง
อาญา ก็ต)อเม่ือได�กระทําโดยเจตนา เว�นแต)จะได�กระทําความโดยประมาท ในกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติ
ให�ต�องรับผิดเม่ือได�กระทําโดยประมาท หรือเว�นแต)ในกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติไว�โดยแจ�งชัดให�ต�องรับ
ผิดแม�ได�กระทําโดยไม)มีเจตนา 
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กระทําโดยเจตนาได�แก)กระทําโดยรู�สํานึกในการท่ีกระทําและในขณะเดียวกัน
ผู�กระทําประสงค(ต)อผลหรือย)อมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น 

ถ�าผู�กระทํามิได�รู�ข�อเท็จจริง อันเป6นองค(ประกอบของความผิดจะถือว)าผู�กระทํา
ประสงค(ต)อผล หรือย)อมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้นมิได� 

กระทําโดยประมาทได�แก) กระทําความผิดมิใช)โดยเจตนา แต)กระทําโดย
ปราศจากความระมัดระวังซ่ึงบุคคลในภาวะเช)นนั้นจักต�องมีตามวิสัยและพฤติการณ(และผู�กระทําอาจ
ใช�ความระมัดระวังเช)นว)านั้นได� แต)หาได�ใช�ให�เพียงพอไม) 

การกระทํา ให�หมายความรวมถึง การให�เกิดผลอันหนึ่งอันใดข้ึนโดยงดเว�นการ
ท่ีจักต�องกระทําเพ่ือปlองกันผลนั้นด�วย” 

จากบทบัญญัติของมาตรา 59 สรุปได�ว)า การกระทําในกฎหมายอาญาท่ีบุคคล
จะต�องรับผิดและมีโทษ คือ 

2.2.1 กระทําโดยเจตนา หมายถึง กระทําโดยรู�สํานึกและขณะเดียวกันก็
ประสงค(ต)อผลหรือย)อมเล็งเห็นผล “กระทําโดยรู�สํานึก” คือ ขณะท่ีกระทํานั้นรู�ว)าตนทําอะไร 
ตัวอย)างเช)น นายดําใช�ปjนยิงนายแดงโดยขณะท่ียิงนั้นนายดํามีสติคือ มีการเคลื่อนไหวโดยใช�
กระบวนการคิด มีการตกลงใจในสิ่งท่ีคิดจะกระทํา และได�กระทําทุกอย)างตามท่ีตกลงใจอีกท้ังรู�ด�วยว)า  
ปjนเป6นอาวุธท่ีมีความร�ายแรงเม่ือยิงไปอาจทําให�ตายได�เม่ือนายดําใช�ปjนยิงนายแดงจึงต�องถือว)า 
นายดํารู�สํานึกในการกระทํานั้น แต)ถ�าหากเป6นการเคลื่อนไหวร)างกายในขณะละเมอ หรือขณะเป6น
ลมบ�าหมู กรณีดังกล)าวจะถือว)ามีการกระทําหรือไม) จะเห็นได�ว)าการเคลื่อนไหวร)างกายในขณะละเมอ 
หรือในขณะเป6นลมบ�าหมูไม)ถือว)าเป6นการกระทําเพราะผู�เคลื่อนไหวร)างกายไม)ได�คิดและตกลงใจท่ีจะ
เคลื่อนไหวร)างกาย แต)ถ�าหากผู�นั้นรู�ตัวอยู)แล�วว)าชอบละเมอ อยู)เสมอและละเมอทีไรต�องเตะ ถีบ
บุคคลท่ีนอนใกล�เสมอ ดังนี้ หากนอนแล�วละเมอเตะเพ่ือนหรือถีบเพ่ือนต�องถือว)ามีการกระทํา 
นอกจากนั้นแล�วการกระทํายังรวมไปถึงการไม)เคลื่อนไหวร)างกายด�วย ซ่ึงท่ีเข�าใจคือการกระทําโดยงด
เว�นนั่นเอง การกระทําโดยการงดเว�น หมายความถึง การให�เกิดผลอันใดอันหนึ่งข้ึนด�วยการงดเว�นไม)
กระทําในสิ่งท่ีตนมีหน�าท่ีต�องกระทํา ซ่ึงเป6นหน�าท่ีโดยเฉพาะท่ีจะต�องกระทําเพ่ือปlองกันมิให�เกิดผลนั้น  
ซ่ึงการกระทําโดยการงดเว�นแตกต)างจากการกระทําโดยละเว�น กล)าวคือการกระทําโดยละเว�น 
หมายความว)า ผู�กระทําไม)กระทําในสิ่งซ่ึงกฎหมายบังคับให�กระทําซ่ึงเป6นเรื่องท่ัวๆไป มิใช)กรณีโดย
เฉพาะท่ีจะต�องปlองกันมิให�เกิดผลนั้นข้ึน แต)การกระทําโดยการงดเว�นเป6นเรื่องท่ีผู�กระทํามีหน�าท่ีต�อง
กระทําโดยหน�าท่ีของการกระทําโดยงดเว�นนั้น เป6นหน�าท่ีโดยเฉพาะเจาะจงท่ีจะต�องปlองกันมิให�
เกิดผล ซ่ึงหน�าท่ีดังกล)าวนั้น ได�แก)  

1) หน�าท่ีตามกฎหมายบัญญัติ เช)น ประมวลกฎหมายแพ)งและพาณิชย( 
มาตรา 1563 บุตรต�องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา มาตรา 1564 บิดามารดาต�องอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู�เยาว(
มาตรา 1461 สามีภรรยาต�องอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน เป6นต�น ตัวอย)างเช)น นางเอ้ียงต�องการให�
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ลูกวัน 3 เดือนของตนตาย จึงไม)ยอมให�นมลูกจนกระท่ังลูกอดนมตาย นางเอ้ียงมีความผิดฐานฆ)าคน
ตายโดยเจตนา โดยถือว)าเป6นการกระทําโดยงดเว�น เพราะนางเอ้ียงมีหน�าท่ีตามกฎหมายในฐานะท่ี
เป6นมารดาท่ีจะต�องอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู�เยาว( ซ่ึงหน�าท่ีในการอุปการะเลี้ยงดูนั้น ย)อมจะต�องเป6น
หน�าท่ีในอันท่ีจะปlองกันมิให�ลูกอดนมตายด�วย 

2) หน�าท่ีอันเกิดจากการยอมรับโดยเจาะจงผู�กระทํายอมรับโดยตรงท่ีจะ
ทําการอย)างใดอย)างหนึ่งการยอมรับก)อให�เกิดหน�าท่ีท่ีจะต�องกระทําตามท่ีตนยอมรับ ตัวอย)างเช)น 
ยอมรับในการเป6นพยาบาลพิเศษเพ่ือดูแลคนไข� หรือรับจ�างเลี้ยงเด็ก 

3) หน�าท่ีอันเกิดจากการกระทําก)อนๆ ของตนถ�าการกระทําของผู�กระทํา
น)าจะก)อให�เกิดภยันตรายอย)างใดอย)างหนึ่งข้ึนผู�กระทําย)อมมีหน�าท่ีต�องปlองกันภยันตรายนั้น 

ตัวอย)าง แดงเห็นคนตาบอดข�ามถนนจึงเข�าไปช)วยเหลือ แต)ขณะท่ีพา
คนตาบอดไปกลางถนนเห็นรถเมล(จะเข�าจอดท่ีปlาย แดงจึงวิ่งไปข้ึนรถแล�วท้ิงคนตาบอดไว� ดําขับรถ
มาชนถูกคนตาบอดตายแดงมีความรับผิดทางอาญาฐานฆ)าผู�อ่ืนตายโดยเจตนางดเว�น ตามมาตรา 291 
ประกอบมาตรา 59 วรรคหนึ่ง 

4) หน�าท่ีอันเกิดจากความสัมพันธ(เป6นพิเศษ ตัวอย)างเช)น หลานไม)มี
หน�าท่ีต�องอุปการะเลี้ยงดูปlาแต)ถ�าปlาคนนี้เป6นคนเลี้ยงดูหลานมาต้ังแต)เด็ก ท้ังให�อาหารกินและให�
การศึกษาอบรมภายหลังปlาแก)ตัวหลานกลับไม)เลี้ยงดูปล)อยให�ปlาอดตาย อาจถือว)าหลานฆ)าปlาก็ได� 
หรืออยู)กินด�วยกันแบบสามีภรรยาแต)ไม)จดทะเบียนสมรส หรือเป6นบิดาท่ีไม)ชอบด�วยกฎหมาย  
ซ่ึงถือว)ามีความสัมพันธ(ลักษณะพิเศษ กรณีดังกล)าวแม�ไม)มีกฎหมายบัญญัติไว� แต)ก็เป6นหน�าท่ีอันเกิด
จากความสัมพันธ(พิเศษเฉพาะเรื่องท่ีจะต�องช)วยเหลือกัน 

ดังนั้น จะเห็นได�ว)าการกระทําโดยเจตนาคือตัวผู�กระทําต�องรู�สํานึกใน
การกระทําด�วย และการกระทํานั้นให�รวมไปถึงการงดเว�นการจักต�องกระทําเพ่ือปlองกันผลนั้นด�วย 
ซ่ึงการกระทําในกฎหมายอาญาได�แยกการกระทําโดยเจตนาออกเป6น การกระทําโดยเจตนาประสงค(
ต)อผล กล)าวคือ ผู�กระทําได�กระทําไปโดยต�องการให�เกิดผลเช)นนั้นตามท่ีตนต�องการ ส)วนการกระทํา
โดยเจตนาอีกประเภทหนึ่งคือ การกระทําโดยเจตนาย)อมเล็งเห็นผล คือ ผู�กระทําไม)ต�องการให�เกิดผล
เช)นนั้นข้ึน แต)รู�อยู)ว)าเม่ือทําเช)นนั้นแล�วต�องเกิดผลเช)นนั้นข้ึนอย)างแน)นอน ซ่ึงหลักในการวินิจฉัยว)า
การกระทํานั้นประสงค(ต)อผลหรือไม)ต�องดูจากการกระทําท่ีแสดงออกมาเป6นหลักหรือเรียกว)า  
“กรรมเป6นเครื่องชี้เจตนา” ตัวอย)างเช)น นายเอกใช�ปjนยิงไปท่ีท�องของนายอ�วน จะเห็นได�ว)าท�องเป6น
ท่ีอวัยวะสําคัญ ดังนี้จะเห็นว)าการกระทําของนายเอกเป6นการกระทําโดยเจตนาประสงค(ต)อผลหรือมุ)ง
หมายให�นายอ�วนผู�เสียหายถึงแก)ตาย  

2.2.2 กระทําโดยประมาท หมายถึง การกระทําโดยไม)ใช�ความระมัดระวัง  
ซ่ึงบุคคลในฐานะเช)นนั้นสามารถใช�ความระมัดระวังได�แต)ไม)ใช�ให�เพียงพอ ซ่ึงการกระทําโดยประมาท
ตาม ปอ. มาตรา 59 วรรคสี่นั้นสามารถสรุปได�ว)า ประการแรกการกระทํานั้นต�องมิใช)เป6นการกระทํา
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ความผิดโดยเจตนา ประการท่ีสองต�องเป6นการกระทําไปโดยปราศจากความระมัดระวัง ซ่ึงบุคคลใน
ภาวะเช)นนี้จักต�องมีตามวิสัยและพฤติการณ( และประการท่ีสามผู�กระทําอาจใช�ความระมัดระวังเช)นว)า
นั้นได� แต)หาได�ใช�ให�เพียงพอไม) ในการวินิจฉัยว)าผู�กระทําประมาทหรือไม)นั้นมีหลักในการพิจารณา
โดยให�สมมติบุคคลข้ึนเปรียบเทียบ บุคคลท่ีสมมตินี้ต�องมีทุกอย)างเหมือนผู�กระทํา กล)าวคือ อยู)ใน
ภาวะอย)างเดียวกับผู�กระทําตามวิสัยและพฤติการณ(อย)างเดียวกัน หากบุคคลท่ีสมมุตินี้โดยท่ัวไปไม)
อาจใช�ความระมัดระวังก็ถือว)าการท่ีผู�กระทําไม)ใช�ความระมัดระวังผู�กระทําไม)ประมาท 

ตัวอย)าง นายหมีขับรถมาด�วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต)อชั่วโมงในขณะท่ีฝนตก
หนักชนเข�ากับคนท่ีกําลังเดินข�ามถนนตรงทางม�าลายเสียชีวิต นายหมีประมาทหรือไม) ในการ
วิเคราะห(ว)านายหมีประมาทหรือไม)นั้น ต�องสมมติบุคคลคนหนึ่งข้ึนมาว)ากําลังขับรถเหมือนกับนายหมี
ในขณะท่ีฝนตกหนักเหมือนกัน บุคคลนั้นจะขับ 120 กิโลเมตราต)อชั่วโมงหรือไม) ซ่ึงบุคคลท่ีถูก 
สมสมมติข้ึนมานั้นต�องเป6นวิญ{ูชนคนท่ัวไป ว)าในขณะท่ีฝนตกหนักคนท่ัวไปจะขับรถอย)างระมัดระวัง
ไม)เกิน 40 หรือ 60 กิโลเมตรต)อชั่วโมงเพราะทัศนะวิสัยในการมองเห็นนั้นลําบากกว)าเวลาปกติท่ัวไป 
เม่ือคนท่ัวไปขับรถไม)เกิน 40 หรือ 60 กิโลเมตรต)อชั่วโมง นายหมีขับมาท่ี 120 กิโลเมตรต)อชั่วโมง 
ย)อมถือเกินคนปกติท่ัวไปเม่ือเกิดความเสียหายข้ึน ย)อมสันนิษฐานได�กระทําโดยประมาทเป6นเหตุให�
ผู�อ่ืนถึงแก)ความตาย  

2.3 วัตถุแห2งการกระทํา  
                                 คือ สิ่งท่ีผู�กระทํามุ)งหมายท่ีจะกระทําต)อ ตัวอย)างเช)น ความผิดฐานฆ)าคนตาย
โดยเจตนาตามมาตรา 288 วัตถุแห)งการกระทําคือ “ผู�อ่ืน” ความผิดฐานลักทรัพย( วัตถุแห)งการ
กระทําคือ   “ทรัพย(ของผู�อ่ืนหรือท่ีผู�อ่ืนเป6นเจ�าของรวมอยู)ด�วย”  

2.4 ผลสัมพันธ%กับการกระทํา  
                       ผลสัมพันธ(กับการกระทํานั่นหมายความว)าเม่ือมีการกระทําความผิดแล�วต�อง 

มีผลแยกออกจากการกระทํา หรือท่ีเรียกกันว)า ความผิดท่ีต�องมีผลปรากฏ ตัวอย)างเช)นความผิดฐาน
ฆ)าคนตาย ตาม ปอ. มาตรา 288 นั้น ผลคือความตายของผู�กระทํา ผู�กระทําจะต�องรับผิดฐานฆ)าคน
ตายก็ต)อเม่ือความตายนั้นสัมพันธ(กับการกระทําของผู�กระทําตามหลักในเรื่องความสัมพันธ(ระหว)าง
การกระทําและผล หากความตายนั้นไม)สัมพันธ(กับการกระทําของผู�กระทํา ตามหลักในเรื่อง
ความสัมพันธ(ระหว)างการกระทําแล�วผู�กระทําก็ไม)ต�องรับผิดในความตายนั้น แต)อาจต�องรับผิดในการ
กระทําของตนก)อนเกิดผลนั้น เช)น รับผิดฐานพยายามฆ)า เป6นต�น ตัวอย)างเช)น นายดําใช�ปjนยิง 
นายแดงตาย การตายของนายแดงนั้นเป6นผลมาจากการกระทําของนายดําอย)างนี้ถือว)าการกระทํา
สัมพันธ(กับผล เป6นต�น นายดําต�องรับผิดในผลแห)งการกระทําของตนด�วย 
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 3. การกระทํานั้นต�องครบองค%ประกอบภายใน  
     การกระทํานั้นต�องครบองค(ประกอบภายใน หมายความว)าการกระทํานั้นครบ องค(ประกอบ

ภายใน” ของความผิดในเรื่องนั้น องค(ประกอบภายในคือ เรื่องการกระทํานั้นต�องกระทําโดยเจตนา  
หรือกระทําโดยประมาทดังท่ีกล)าวมาแล�วข�างต�น หรือกระทําโดยไม)เจตนาไม)ประมาทแต)กฎหมาย
บัญญัติให�ต�องรับผิด อาทิ ความผิดลหุโทษซ่ึงประมวลกฎหมายอาญา ได�บัญญัติเก่ียวกับความผิดท่ี
ผู�กระทําไม)ต�องมีเจตนาและไม)ต�องประมาทไว�ในความผิดลหุโทษ หมายความว)า แม�ผู�กระทําไม)มี
เจตนาและไม)ประมาท ผู�กระทําก็ต�องมีความผิด กล)าวคือเป6นความผิดท่ีไม)คํานึงถึงองค(ประกอบ
ภายในใดๆ เลย เม่ือการกระทําครบองค(ประกอบภายนอกของความผิดในเรื่องนั้นๆ แล�วก็ถือว)า
ผู�กระทํามีความผิดทันที ไม)ต�องคํานึงถึงสภาพจิตใจของผู�กระทําแต)อย)างใดเลย เช)น ความผิดตาม 
มาตรา 367 ผู�ใดเม่ือเจ�าพนักงานถามชื่อหรือท่ีอยู)เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมาย ไม)ยอมบอกหรือแกล�ง
บอกชื่อหรือท่ีอยู)อันเป6นเท็จ ต�องระวางโทษปรับไม)เกิน 100 บาท หรือผู�ใดส)งเสียงหรือทําให�เกิดเสียง
หรือกระทําความอ้ืออึงโดยไม)มีเหตุอันสมควรจนทําให�ประชาชน ตกใจหรือเดือดร�อนต�องระวางโทษ
ปรับไม)เกิน 100 บาท หรือผู�ใดพกพาอาวุธไปในเมือง หมู)บ�าน หรือทางสาธารณโดยเปzดเผยหรือ 
โดยไม)มีเหตุสมควรหรือพาไป ในชุมนุมชนท่ีได�จัดให�มีข้ึนเพ่ือนมัสการ การรื่นเริง หรือการอ่ืนใด  
ต�องระวางโทษปรับไม)เกิน 100 บาท และขอให�ศาลมีคําสั่งให�ริบอาวุธนั้น เป6นต�น 

จากท่ีกล)าวมาข�างต�นสามารถสรุปโครงสร�างความรับผิดทางอาญาได�ว)าในกรณีท่ี
บุคคลจะมีความผิด และถูกลงโทษทางอาญานั้น ต)อเม่ือมีการกระทําความผิดครบองค(ประกอบท่ี
กฎหมายบัญญัติไว� และคําว)า “การกระทําในกฎหมายอาญา” หมายถึงการเคลื่อนไหวร)างกายภายใต�
จิตบังคับ ซ่ึงข้ันตอนของการกระทําในกฎหมายอาญานั้นมี 4 ข้ันตอน ข้ันตอนแรกคือ คิดท่ีจะกระทํา
ความผิด ข้ันตอนท่ี 2 ตกลงใจท่ีจะกระทําความผิด ข้ันตอนท่ี 3 ตระเตรียมการท่ีจะกระทําความผิด 
ข้ันตอนท่ี 4 การลงมือกระทําความผิด โดยปกติข้ันตอนท่ี 1 ถึงข้ันตอนท่ี 3 กฎหมายยังไม)ลงโทษ  
แต)มีบางกรณีท่ีกฎหมายลงโทษหากอยู)ในข้ันตอนท่ี 3 คือ การตระเตรียมการลอบปลงพระชนม(  
การตระเตรียมการก)อกบฏ การตระเตรียมการวางเพลิงเผาทรัพย(ผู�อ่ืน เป6นต�น ท่ีกล)าวมานั้นเป6นเรื่อง
การกระทําต�องครบองค(ประกอบภายนอก 

นอกจากการกระทําจะต�องครบองค(ประกอบภายนอก กล)าวคือ มีผู�กระทํามีการ
กระทํา มีวัตถุแห)งการกระทํา และผลสัมพันธ(กับการกระทํา การกระทําต�องครบองค(ประกอบภายใน
ด�วย คือ ผู�กระทําต�องกระทําโดยเจตนา กระทําโดยประมาท หรือมีกฎหมายบัญญัติไว�เป6นกรณีพิเศษ
แม�กระทําโดยไม)เจตนาไม)ประมทกฎหมายก็ลงโทษ คือ ความผิดลหุโทษ ประการต)อไปจะกล)าวถึง
โครงสร�างความรับผิดประการท่ี 2 กล)าวคือ แม�ว)าการกระทํานั้นจะครบองค(ประกอบความผิดทาง
อาญาแล�วแล�ว แต)หากมีกฎหมายยกเว�นความผิดให� ผู�กระทําไม)ต�องรับผิดทางอาญาหรือเรียกอีกอย)าง
หนึ่งว)า ผู�กระทํามีอํานาจกระทําได�จึงทําให�ผู�กระทําไม)มีความผิดเลย ดังรายละเอียดจะกล)าวต)อไป 
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โครงสร�างที่ 2 การกระทํามีกฎหมายยกเว�นความผิด 
 

หมายความว)า การกระทํานั้นครบองค(ประกอบความผิดตามท่ีกฎหมายบัญญัติ แต)มี
กฎหมายยกเว�นความผิดให� ทําให�การกระทํานั้นไม)เป6นความผิด หรือเรียกว)าผู�กระทํามีอํานาจท่ีจะ
กระทําได� การท่ีกฎหมายให�อํานาจไว�นั้นไม)ได�มีเฉพาะกฎหมายอาญาเท)านั้น แต)ยังปรากฏในกฎหมายอ่ืนด�วย 
อาทิ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 มาตรา 79 เช)น การจับกุมคุมขัง ไม)เป6น
ความผิดต)อเสรีภาพ ถือว)าผู�นั้นกระทํามีอํานาจกระทําได�ตามกฎหมาย หรือการมีเอกสิทธิ์ของบุคคลใน
การอภิปรายหรือแถลงข�อเท็จจริงตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ (ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ, 2554: 69) ประมวล
กฎหมายอาญาบัญญัติเหตุยกเว�นความผิดไว�หลายมาตรา ดังนี้ 

 
1. การปAองกันโดยชอบด�วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68)  

การปlองกันโดยชอบด�วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มีสาระสําคัญ คือ “ผู�ใด
จําต�องกระทําการใดเพ่ือปlองกันสิทธิของตนหรือของผู�อ่ืน ให�พ�นภยันตรายซ่ึงเกิดจากการประทุษร�าย
อันละเมิดต)อกฎหมาย และเป6นภยันตรายท่ีใกล�จะถึง ถ�าได�กระทําพอสมควรแก)เหตุ การกระทํานั้น
เป6นการปlองกันโดยชอบด�วยกฎหมาย ผู�นั้นไม)มีความผิด” บทบัญญัติดังกล)าวเป6นเรื่องการใช�สิทธิ
ปlองกันตนเองหรือผู�อ่ืนให�พ�นจากการถูกทําร�ายท่ีไม)ได�เกิดจากตนเองเป6นผู�ก)อข้ึน ถ�าหากได�กระทํา
พอสมควรแก)เหตุ กฎหมายคุ�มครองบุคคลนั้นโดยให�อ�างสิทธิในการปlองกันตนเองหรือผู�อ่ืนได� 

ตัวอย)าง ดําถือปjนข�ามรั้วเข�ามาในบริเวณบ�านของขาว และเกิดโต�เถียงกัน  
ดําใช�ปjนยิงขาวก)อน ขาวกลัวว)าจะมีการยิงซํ้า จึงยิงดําตายการกระทําของขาวดังกล)าวถือเป6นการ
ปlองกันพอสมควรแก)เหตุ ไม)เป6นความผิด (คําพิพากษาฎีกาท่ี 879/2476) คนร�ายเข�าไปลักทรัพย( 
ใต�ถุนบ�าน ไม)ทราบได�ว)ามีอาวุธอะไรติดมา การใช�ปjนยิงคนร�ายตายเป6นการปlองกันโดยชอบด�วย
กฎหมาย ผู�เสียหายเข�ามาชกจําเลยก)อน เม่ือจําเลยล�มลงผู�เสียหายเง้ือมือจะแทง จําเลยใช�ปjนยิง  
เป6นการปlองกันพอสมควรแก)เหตุ ไม)มีความผิด (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 606/2510) 

 
2. การทําแท�งกรณีพิเศษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305  

การทําแท�งกรณีพิเศษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 “ถ�าหากการการ 
กระทําความผิดดังกล)าวในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 และมาตรา 302 นั้น เป6นการกระทํา
ของนายแพทย(และ 

(1) จําเป6นต�องกระทําเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น หรือ 
(2) หญิงมีครรภ(เนื่องจากการกระทําความผิดอาญา ตามท่ีบัญญัติไว�ในประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 282 มาตรา 283 หรือมาตรา 284 
ผู�กระทําไม)มีความผิด 
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บทบัญญัติในมาตรา 305 เป6นกรณีท่ีหญิงไปทําให�แท�งโดยมีเหตุผล เป6นต�นว)า สุขภาพ
ของหญิงไม)เหมาะแก)การต้ังครรภ( หรือหญิงนั้นถูกข)มขืน หรือถูกล)อลวงไปทําให�เกิดการต้ังครรภ(ไม)พึง
ประสงค(ข้ึน หญิงจึงให�แพทย(ทําแท�ง การกระทําของนายแพทย(ถือว)ามีอํานาจกระทําได� ไม)มีความผิด 
เม่ือการกระทําของนายแพทย(ไม)มีความผิดแล�วหญิงก็ไม)มีความผิดด�วย 

 
3. การแสดงความคิดเห็นหรือข�อความใดโดยสุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 329 มาตรา 331 
ตัวอย)าง ภริยาไม)จดทะเบียนสมรสของชาย กล)าวกับหญิงท่ีมีความสัมพันธ(กับชายว)า 

“คุณเป6นข�าราชการจะแย)งผัวฉัน ดูซิว)าจะผิดไหม” เพราะหญิงนั้นมีความสัมพันธ(ทํานองชู�สาวกับชาย
จริง เป6นการกล)าวด�วยความหึงหวง โดยสุตริจโดยชอบธรรมเพ่ือปlองกันส)วนได�เสียตามคลองธรรม 
(ทวีเกียรติ  มีนะนิษฐ(, 2544: 392) 

ตัวอย)าง นายอําเภอจัดการเลือกต้ังไม)เรียบร�อย เป6นการติชมการปฏิบัติงานของ
นายอําเภอ ไม)เป6นหม่ินประมาท (ทวีเกียรติ  มีนะนิษฐ(, 2544: 391) 

นอกจากนั้นความผิดบางฐาน หากผู�เสียหายยินยอมโดยบริสุทธิ์ใจแล�วทําให� 
การกระทํานั้น ไม)เป6นความผิดได� เช)น หญิงยินยอมร)วมประเวณีกับชาย ชายย)อมไม)มีความผิดฐาน
ข)มขืนกระทําชําเรา (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276) หรือเจ�าของทรัพย(ยินยอมให�ผู�อ่ืนเอาทรัพย(ไป  
ผู�ท่ีเอาทรัพย(ไปย)อมไม)มีความผิดฐานลักทรัพย( (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334) (ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ, 
2554: 69 - 70) 

 

โครงสร�างที่ 3 การกระทํามีกฎหมายยกเว�นโทษ 
 

โดยปกติแล�วการกระทําท่ีครบองค(ประกอบความผิดและไม)มีอํานาจกระทําได�  
บุคคลนั้นต�องรับผิดและรับโทษทางอาญา แต)ในความผิดบางฐานแม�มีการกระทําครบองค(ประกอบ
ความผิด แต)กฎหมายยกเว�นโทษให� หมายความว)า การกระทํานั้นในทางกฎหมายยังเป6นความผิดอยู) 
แต)กฎหมายไม)ลงโทษผู�กระทําอาจเป6นเพราะป?จจัยหลายอย)าง อาทิ ผู�กระทําอาจกระทําความผิด
เพราะความจําเป6น ในหลายกรณีท่ีการลงโทษแล�วไม)ก)อให�เกิดประโยชน( เนื่องมาจากเหตุท่ีมิใช)เกิด
จากความชั่วร�ายของผู�กระทําความผิดแต)อาจมาจากเหตุท่ีผู�กระทําไม)มีทางเลือก เหตุเก่ียวกับความรู�
ผิดชอบในการกระทําความผิด และเหตุเก่ียวกับการการสามีภริยากัน (ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ,  
2554: 76) 
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1. การกระทําด�วยความจําเป0น  
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 67 บัญญัติว)า “ผู�ใดกระทําความผิดด�วยความจําเป6น

เพราะอยู)ในท่ีบังคับ หรือภายใต�อํานาจซ่ึงไม)สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได� หรือเพ่ือให�ตนเองหรือ
ผู�อ่ืนพ�นจากภยันตรายท่ีใกล�จะถึง และไม)สามารถหลีกให�พ�นโดยวิธีอ่ืนได� เม่ือภยันตรายนั้นตนไม)ได�
ก)อข้ึนเพราะความผิดของตน ถ�าการกระทํานั้นไม)เป6นการเกินสมควรแก)เหตุ ผู�นั้นไม)ต�องรับโทษ”  

บทบัญญัติของกฎหมายดังกล)าวเป6นเรื่องท่ีผู�กระทําความผิดไม)ได�สมัครใจจะ
กระทํา แต)ถูกบังคับให�ต�องกระทําความผิดเกิดข้ึน 

ตัวอย)าง นางแมว ใช�ปjนบังคับให� นายหนู ตีหัว นายหมี นายหนูกลัวจึงใช�ไม�ตีหัว
นายหมี นายหนูมีความผิดฐานทําร�ายร)างกาย แต)นายหนูไม)ต�องรับโทษเพราะกระทําด�วยความจําเป6น 

ตัวอย)าง นายอํานวยเป6นข�าราชการและเป6นเจ�าหน�าท่ีในการเลือกต้ังแก�เอกสารใน
การแจ�งผลการเลือกต้ัง เนื่องจากถูกบังคับด�วยอํานาจปjน ถือเป6นการกระทําด�วยความจําเป6น
พอสมควรแก)เหตุ ย)อมได�รับการยกเว�นโทษ (เทียบเคียงคําพิพากษาฎีกาท่ี 694/2503) 

 
2. การกระทําความผิดของเด็ก  

มาตรา 73 บัญญัติว)า “เด็กอายุยังไม)เกินสิบปL กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเป6น 
ความผิดเด็กนั้นไม)ต�องรับโทษ 

ให�พนักงานสอบสวนส)งตัวเด็กตามวรรคหนึ่งให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีตามกฎหมาย 
ว)าด�วยการ คุ�มครองเด็ก เพ่ือดําเนินการคุ�มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว)าด�วยการนั้น” 

มาตรา 74 บัญญัติว)า “เด็กอายุกว)าสิบปLแต)ยังไม)เกินสิบห�าปLกระทําการอันกฎหมาย
บัญญัติเป6นความผิดเด็กนั้นไม)ต�องรับโทษ แต)ให�ศาลมีอํานาจท่ีจะดําเนินการดังต)อไปนี้ 

(1) ว)ากล)าวตักเตือนเด็กนั้นแล�วปล)อยตัวไป และถ�าศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดา
มารดาผู�ปกครองหรือบุคคลท่ีเด็กนั้นอาศัยอยู)มาตักเตือนด�วยก็ได� 

(2) ถ�าศาลเห็นว)า บิดา มารดา หรือผู�ปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได� ศาลจะมี
คําสั่งให�มอบตัวเด็กนั้นให�แก)บิดา มารดา หรือผู�ปกครองไป โดยวางข�อกําหนดให�บิดา มารดา หรือ
ผู�ปกครองระวังเด็กนั้นไม)ให�ก)อเหตุร�ายตลอดเวลาท่ีศาลกําหนดซ่ึงต�องไม)เกินสามปLและกําหนดจํานวน
เงินตามท่ีเห็นสมควรซ่ึงบิดา มารดา หรือผู�ปกครองจะต�องชําระต)อศาลไม)เกินครั้งละหนึ่งหม่ืนบาทใน
เม่ือเด็กนั้นก)อเหตุร�ายข้ึน 

ถ�าเด็กนั้นอาศัยอยู)กับบุคคลอ่ืนนอกจากบิดามารดาหรือผู�ปกครอง และศาลเห็นว)า
ไม)สมควรจะเรียกบิดามารดาหรือผู�ปกครองมาวางข�อกําหนดดังกล)าวข�างต�นศาลจะเรียกตัวบุคคลท่ี
เด็กนั้นอาศัยอยู)มาสอบถามว)า จะยอมรับข�อกําหนดทํานองท่ีบัญญัติไว�สําหรับบิดา มารดา หรือ
ผู�ปกครองดังกล)าวมาข�างต�นหรือไม)ก็ได� ถ�าบุคคลท่ีเด็กนั้นอาศัยอยู)ยอมรับข�อกําหนดเช)นว)านั้นก็ให�
ศาลมีคําสั่งมอบตัวเด็กให�แก)บุคคลนั้นไปโดยวางข�อกําหนดดังกล)าว 
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(3) ในกรณีท่ีศาลมอบตัวเด็กให�แก)บิดา มารดา ผู�ปกครอง หรือบุคคลท่ีเด็กนั้น
อาศัยอยู)ตาม (2) ศาลจะกําหนดเง่ือนไขเพ่ือคุมความประพฤติเด็กนั้นเช)นเดียวกับท่ีบัญญัติไว�ใน
มาตรา 56 ด�วยก็ได� ในกรณีเช)นว)านี้ ให�ศาลแต)งต้ังพนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานอ่ืนใดเพ่ือคุม
ความประพฤติเด็กนั้น 

(4) ถ�าเด็กนั้นไม)มีบิดา มารดา หรือผู�ปกครอง หรือมีแต)ศาลเห็นว)าไม)สามารถดูแล
เด็กนั้นได� หรือถ�าเด็กอาศัยอยู)กับบุคคลอ่ืนนอกจากบิดา มารดา หรือผู�ปกครอง และบุคคลนั้น 
ไม)ยอมรับข�อกําหนดดังกล)าวใน (2) ศาลจะมีคําสั่งให�มอบตัวเด็กนั้นให�อยู)กับบุคคลหรือองค(การท่ีศาล
เห็นสมควรเพ่ือดูแลอบรม และสั่งสอนตามระยะเวลาท่ีศาลกําหนดก็ได�ในเม่ือบุคคลหรือองค(การนั้น
ยินยอม ในกรณีเช)นว)านี้ให�บุคคลหรือองค(การนั้นมีอํานาจเช)นผู�ปกครองเฉพาะเพ่ือดูแล อบรม และสั่งสอน 
รวมตลอดถึงการกําหนดท่ีอยู)และการจัดให�เด็กมีงานทําตามสมควร หรือให�ดําเนินการคุ�มครองสวัสดิภาพเด็ก
ตามกฎหมายว)าด�วยการนั้นก็ได�หรือ 

(5) ส)งตัวเด็กนั้นไปยังโรงเรียน หรือสถานฝNกและอบรม หรือสถานท่ีซ่ึงจัดต้ังข้ึน
เพ่ือฝNกและอบรมเด็ก ตลอดระยะเวลาท่ีศาลกําหนด แต)อย)าให�เกินกว)าท่ีเด็กนั้นจะมีอายุครบสิบแปดปL 

คําสั่งของศาลดังกล)าวใน (2) (3) (4) และ (5) นั้น ถ�าใน ขณะใดภายในระยะเวลาท่ี
ศาลกําหนดไว� ความปรากฏแก)ศาลโดย ศาลรู�เอง หรือตามคําเสนอของผู�มีส)วนได�เสีย พนักงานอัยการ 
หรือบุคคลหรือองค(การท่ีศาลมอบตัวเด็กเพ่ือดูแล อบรมและสั่งสอนหรือ เจ�าพนักงานว)า พฤติการณ(
เก่ียวกับคําสั่งนั้นได�เปลี่ยนแปลงไปก็ให� ศาลมีอํานาจเปลี่ยนแปลงแก�ไขคําสั่งนั้น หรือมีคําสั่งใหม)ตาม
อํานาจในมาตรานี้” 

มาตรา 75 บัญญัติว)า “ผู�ใดอายุกว)าสิบห�าปLแต)ตํ่ากว)าสิบแปดปL กระทําการอัน
กฎหมายบัญญัติเป6นความผิด ให�ศาลพิจารณาถึงความรู�ผิดชอบและสิ่งอ่ืนท้ังปวงเก่ียวกับผู�นั้น ในอันท่ี
จะควรวินิจฉัยว)าสมควรพิพากษาลงโทษผู�นั้นหรือไม) ถ�าศาลเห็นว)าไม)สมควรพิพากษาลงโทษก็ให�
จัดการตามมาตรา 74 หรือถ�าศาลเห็นว)าสมควรพิพากษาลงโทษ ก็ให�ลดมาตราส)วนโทษท่ีกําหนดไว�
สําหรับความผิดลงก่ึงหนึ่ง” 

มาตรา 76 บัญญัติว)า “ผู�ใดอายุต้ังแต)สิบแปดปLแต)ยังไม)เกินยี่สิบปL กระทําการอัน
กฎหมายบัญญัติเป6นความผิด ถ�าศาลเห็นสมควรจะลดมาตราส)วนโทษท่ีกําหนดไว�สําหรับความผิดนั้น 
ลงหนึ่งในสามหรือก่ึงหนึ่งก็ได�” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังท่ีกล)าวมาเห็นได�ว)าการกระทําความผิดของเด็ก  
ได�แบ)งช)วงอายุของผู�กระทําความผิดท่ีเป6นเด็กออกเป6นหลายช)วง  

กรณีท่ี 1 เด็กอายุไม)เกิน 10 ปLกระทําความผิดเด็กไม)ต�องรับโทษ แต)ให�พนักงาน
สอบสวนเป6นผู�พิจารณาในการส)งตัวเด็ก 

ตัวอย)าง เด็กชายเอกอายุ 10 ขวบ เล)นปjนแก|ปไทยประดิษฐ( ลั่นใส)เพ่ือนอายุ 6 ขวบ 
เสียชีวิต การกระทําดังกล)าวเป6นความผิดและต�องรับโทษหรือไม) 
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ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 73 เด็กอายุต้ังแต) 10 ปL ลงไป แม�จะได�
กระทําความผิด แต)เด็กนั้นไม)ต�องรับโทษ โดยให�พนักงานสอบสวนส)งตัวเด็กไปให�เจ�าหน�าท่ีตาม
กฎหมายคุ�มครองเด็กดําเนินการต)อไป เหตุท่ีกฎหมายบัญญัติยกเว�นโทษให� เพราะผู�กระทําความผิด
ยังมีอายุน�อย อ)อนด�อยด�วยวุฒิภาวะขาดการคิดไตร)ตรองยับยั้งชั่งใจหรือรู�ผิดชอบชั่วดีและขาดเจตนา
ชั่วร�าย แม�กระทําการนั้นกฎหมายบัญญัติเป6นความผิด ก็ไม)สมควรต�องรับโทษ  

กรณีท่ี 2 เด็กอายุกว)า 10 ปL แต)ไม)เกิน 15 ปLกระทําความผิดแต)ไม)ต�องรับโทษ  
แต)ให�ศาลมีอํานาจดําเนินมาตรการต)าง ๆ ได� เช)น เรียกเด็กหรือบิดามารดาผู�ปกครองหรือบุคคลท่ีเด็ก
อาศัยอยู)ด�วยมาตักเตือนหรือวางข�อกําหนดให�บุคคลข�างต�นระวังเด็กไม)ให�ก)อเหตุร�าย ข�อกําหนดมี
เวลาไม)เกิน 3 ปL และกําหนดให�ผู�ปกครองชําระเงินต)อศาลครั้งละไม)เกิน 1 หม่ืนบาท เม่ือเด็กก)อ
เหตุร�าย 

กรณีท่ี 3 เด็กอายุกว)า 15 ปL แต)ตํ่ากว)า 18 ปL กระทําความผิดให�ศาลพิจารณาถึง
ความรู�ผิดชอบและสิ่งอ่ืนท้ังปวงเก่ียวกับผู�นั้น ในอันท่ีจะควรวินิจฉัยว)าสมควรพิพากษาลงโทษผู�นั้น
หรือไม) ถ�าศาลเห็นว)าไม)สมควรพิพากษาลงโทษก็ให�จัดการตาม มาตรา 74 หรือถ�าศาลเห็นว)าสมควร
พิพากษาลงโทษก็ให�ลดมาตราส)วนโทษท่ีกําหนดไว�สําหรับความผิดลงก่ึงหนึ่ง” 

กรณีท่ี 4 ผู�ใดอายุตั้งแต) 18 ปLแต)ยังไม)เกิน 20 ปL กระทําความผิดศาลจะลดมาตรา
ส)วนโทษให�ก่ึงหนึ่งหรือ 1 ใน 3 ก็ได� 

ตัวอย)าง คําพิพากษาฎีกาท่ี 1498 - 2518/2518 จําเลยอายุ 17 ปL ศาลลงโทษ
ตามมาตรา 339 ต�องลดมาตราส)วนโทษก่ึงหนึ่ง ตามมาตรา 75 คงจําคุก 6 ปL 

ตัวอย)าง คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1239/2527 จําเลยอายุ 17 ปLเศษ เป6นทหารพราน  
ย)อมตระหนักถึงความร�ายแรงของลูกระเบิดมือแบบสังหาร ซ่ึงมีอานุภาพการทําลายท้ังชีวิตและ
ทรัพย(สินในรัศมีเป6นวงกว�าง แม�กระท้ังสุจริตชนท่ีมิได�มีส)วนเก่ียวข�องกับการเคืองแค�นของจําเลยด�วย 
จําเลยทะเลาะกับพวกรําวง ต)อมาจําเลยขว�างลูกระเบิดใส)กลางเวทีรําวง มีคนตายและบาดเจ็บ จึงมิใช)
เกิดจากความโง)เขลาเบาป?ญญา หรือความอ)อนวัยของจําเลย เป6นการกระทําท่ีเหี้ยมโหดผิดวิสัย  
ศาลไม)ลดมาตราส)วนโทษให� 

ตัวอย)างคําพิพากษาฎีกาท่ี 76/2530 การท่ีศาลพิพากษาลงโทษจําเลยซ่ึงมีอายุ  
17 ปLโดยไม)ลดมาตรา ส)วนโทษให�นั้นไม)ชอบด�วยกฎหมาย เพราะ มาตรา 75 บัญญัติไว�ว)า ถ�าศาลเห็นว)า
สมควรพิพากษาลงโทษก็ให�ลดมาตราส)วนโทษท่ี กําหนดไว�สําหรับความผิดลงก่ึงหนึ่ง 

จะเห็นได�ว)า ถ�าเด็กอายุไม)เกิน 10 ปL กระทําความผิด เด็กไม)ต�องรับโทษ แต)ให�ใช�
วิธีการสําหรับเด็กโดยให�อํานาจพนักงานสอบสวนพิจารณาส)งตัวเด็กไปสถานพินิจหรือคุ�มครองเด็ก 
แต)หากเด็กอายุกว)า 10 แต)ไม)เกิน 15 ปL กระทําความผิด เด็กไม)ต�องรับโทษเช)นกัน แต)ให�ศาลเป6นมี
อํานาจผู�ใช�วิธีการสําหรับเด็ก ซ่ึงแตกต)างจากกรณีเด็กอายุไม)เกิน 10 ปL ท่ีให�อํานาจพนักงานสอบสวน
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พิจารณาส)งตัวเด็ก แต)หากเด็กอายุกว)า 15 ปL แต)ตํ่ากว)า 18 ปL หรือ ต้ังแต) 18 ปL แต)ไม)เกิน 20 ปL ศาล
สามารถลดมาตราส)วนโทษลงได� ท้ังนี้แสดงได�ดังตารางท่ี 5.1  
 
ตารางท่ี 5.1 การกระทําความผิดของเด็ก 
 

ผู�กระทําผิด อายุ วิธีการเด็ก โทษ 

เด็ก ไม)เกิน 10 ปL ใช�วิธีการสําหรับเด็กโดยพนักงาน
สอบสวนพิจารณาส)งตัวเด็ก  

ยกเว�นโทษ 

เด็ก เกินกว)า 10 ปL แต)
ไม)เกิน 15 ปL 

ใช�วิธีการสําหรับเด็ก โดยศาล
พิจารณา 

ยกเว�นโทษ 

ผู�ใด 
 

เกินกว)า 15 ปLแต)
ตํ่ากว)า 18 ปL 

ศาลจะใช�วิธีการสําหรับเด็ก
หรือไม) ก็ได� 

ศาลจะลงโทษโดยลดมาตรา
ส)วนโทษให�ก่ึงหนึ่งก็ได� 

ผู�ใด ต้ังแต) 18 ปL แต)
ไม)เกิน 20 ปL 

(ไม)ใช�วิธีการสําหรับเด็ก)  
 

ศาลจะลดมาตราส)วนโทษให�
ก่ึงหนึ่งหรือ 1 ใน 3  

 

  
3. การกระทําความผิดของผู�มึนเมา  

มาตรา 66 บัญญัติว)า “ความมึนเมาเพราะเสพสุราหรือสิ่งเมาอย)างอ่ืนจะยกข้ึน
เป6นข�อแก�ตัวตามมาตรา 65 ไม)ได� เว�นแต)ความมึนเมานั้นจะได�เกิดโดยผู�เสพไม)รู�ว)าสิ่งนั้นจะทําให�มึน
เมาหรือได�เสพโดยถูกขืนใจให�เสพและได�กระทําความผิดในขณะไม)สามารถรู�หรือสามารถบังคับตนเอง
ได�กระทําความผิดจึงจะได�รับยกเว�นโทษสําหรับความผิดนั้น” 

ความมึนเมาตามมาตรา 66 ดังกล)าว ไม)ว)าจะเกิดจากการเสพสุราหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมี
ผลให�มีอาการมึนเมาและได�กระทําความผิดในขณะท่ีมึนเมา ถึงแม�ในขณะกระทําผิดผู�กระทําจะไม)รู�
ผิดชอบหรือบังคับตนเองไม)ได� ผู�กระทําก็ยังต�องรับโทษผู�กระทํานั้นจะอ�างความมึนเมาไม)ได� 

ตัวอย)าง นายแดงเข�าปkาไปเก็บเห็ดมากิน หลังจากนั้นมีอาการมึนเมาครองสติไม)ได� 
และได�ทําร�ายนายเขียวจนบาดเจ็บ ดังนี้ นายแดงอ�างกระทําผิดเพราะความมึนเมาโดยไม)รู�ว)าสิ่งนั้นจะ
ทําให�มึนเมาและได�กระทําในขณะท่ีไม)สามารถรู�ผิดชอบหรือไม)สามารถบังคับตนเองได�เพ่ือไม)ต�องรับ
โทษ แต)หากเป6นกรณีท่ีเสพโดยสมัครใจจะอ�างความมึนเมาไม)ได� ตัวอย)าง นายเหลืองสมัครใจด่ืมสุรา
ใช�ก�อนหินปากระจกรถยนต(ของนายม)วงแตก นายเหลืองจะอ�างว)ากระทําความผิดไปโดยไร�สติไม)ได�  
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 4. การกระทําความผิดตามคําส่ังของเจ�าพนักงานท่ีมิชอบด�วยกฎหมาย 
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 70 บัญญัติว)า “ผู�ใดกระทําตามคําสั่งของเจ�าพนักงาน  

แม�คําสั่งนั้นจะไม)ชอบด�วยกฎหมายถ�าผู�กระทํามีหน�าท่ีหรือเชื่อโดยสุจริตว)ามีหน�าท่ีต�องปฏิบัติตาม 
ผู�นั้นไม)ต�องรับโทษ เว�นแต)จะรู�ว)าคําสั่งนั้นเป6นคําสั่งซ่ึงไม)ชอบด�วยกฎหมาย” 

การกระทําตามคําสั่งของเจ�าพนักงาน หมายถึง ผู�ท่ีปฏิบัติหน�าท่ีราชการโดยได�รับ
แต)งต้ังตามกฎหมายผู�กระทํามีหน�าท่ีต�องปฏิบัติตาม หรือไม)มีหน�าท่ี แต)เชื่อโดยสุจริตว)ามีหน�าท่ีต�อง
ปฏิบัติตาม แม�ว)าผู�กระทําไม)รู�ว)าคําสั่งนั้นไม)ชอบด�วยกฎหมายก็ตาม ผู�กระทําไม)ต�องรับโทษ 

ตัวอย)าง นายไก)เป6นผู�บังคับการตํารวจสั่งให�นายไข)ซ่ึงเป6นตํารวจใต�บังคับบัญชาไป
จับกุมนายหมูผู�ต�องหาคดียาบ�าโดยไม)ได�ออกหมายจับนายไข)ไปจับนายหมูผู�ต�องหาโดยเข�าใจว)าคําสั่ง
นั้นเป6นคําสั่งท่ีชอบด�วยกฎหมายแม�การกระทําของนายไข)จะเป6นการมิชอบ แต)นายไข)ก็ไม)ต�องรับโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 70 (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1135/2507) 
  ตัวอย)างกํานันไม)มีอํานาจจับคนโดยไม)มีหมายจับ และพนักงานสอบสวนไม)มีอํานาจ 
สั่งให�กํานันจับคนโดยไม)มีหมายจับ การท่ีกํานันจับคนไปกักขังโดยไม)มีหมายจับ แม�พนักงานสอบสวน
จะสั่งให�กํานันจับโดยไม)มีหมายจับ กํานันก็มีความผิดฐานหน)วงเหนี่ยวกักขัง (คําพิพากษาฎีกาท่ี 
75/2493) 
 

5. การกระทําความผิดของคนวิกลจริต  
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 วรรคหนึ่ง บัญญัติว)า “ผู�ใดกระทําความผิดในขณะ

ไม)สามารถรู�ผิดชอบหรือไม)สามารถบังคับตนเองได�เพราะจิตบกพร)อง โรคจิต หรือจิตฟ?oนเฟjอน ผู�นั้นไม)ต�องรับ
โทษสําหรับความผิดนั้น” (เกียรติขจร  วัจนะสวัสด์ิ, 2542 : 329 - 330) การไม)สามารถรู�ผิดชอบ 
หรือไม)สามารถบังคับตนเองได� แยกอธิบายได�ดังนี้ 
  กรณีผู�กระทําไม)สามารถรู�ผิดชอบ หมายถึง ไม)สามารถรู�ได�ว)าการกระทํานั้นผิด
ศีลธรรม กล)าวคือ ไม)อาจแยกได�ว)าสิ่งใดถูกต�องตามหลักศีลธรรม และสิ่งใดผิดศีลธรรม 
  ตัวอย)าง แดงวิกลจริตจึงใช�มีดฟ?นคอเด็ก โดยท่ีแดงไม)รู�ว)าการกระทํานั้นผิด
ศีลธรรม แต)คิดว)าเป6นการกระทําท่ีถูกต�องเพราะเกิดจิตฟ?oนเฟjอนได�ยินเสียงสั่งจากเทพเจ�าว)า หากฆ)า
เด็กแล�ว จะทําให�โลกมนุษย(รอดพ�นจากภัยพิบัติซึ่งเด็กผู�นั้นจะนํามาได�สู)โลก 
  กรณีผู�กระทําไม)สามารถบังคับตนเองได� หมายความว)า แม�ผู�กระทําจะรู�ดีว)า การกระทํา
ของตนเป6นการผิดศีลธรรมแต)ตนก็จําต�องกระทําการนั้น เพราะไม)อาจบังคับตนเองได� 
  กรณีจิตบกพร)อง (Defective mind) ได�แก) ผู�ท่ีสมองไม)เจริญเติบโตตามวัยหรือ
บกพร)องมาแต)กําเนิด (ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ, 2555 : 84) 
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  ตัวอย)าง จําเลยป?ญญาอ)อนกระทําผิดขณะไม)รู�ผิดชอบเพราะจิตบกพร)อง  
  กรณีจิตฟ?oนเฟjอน (Mental infirmity) คือ ผู�ท่ีมีความผิดหลง ประสาทหลอนและแปร
ผิด (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2555: 84) 

ตัวอย)าง ก)อนเกิดเหตุจําเลยเข�ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลประสาท ขณะเกิดเหตุ
อาการปkวยเป6นโรคจิตจากพิษสุรากําเริบข้ึนอีก มีอาการประสาทหลอนหวาดระแวงกลัวคนจะทําร�าย 
ผู�ตายซ่ึงเป6นภริยาอยู)กินกันมาด�วยความเรียบร�อยไม)เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทบาดหมางกัน จึงพา
จําเลยไปรักษาท่ีบ�านบิดาจําเลย ขณะท่ีนั่งคุยกันอยู)ท่ีแคร)ไม�ข�างล)าง จําเลยใช�มีดเชือดคอและฟ?นทํา
ร�ายผู�ตาย มีคนพบจําเลยนั่งงุนงงอยู)ใกล� ๆ ดังนี้จําเลยได�กระความผิดในขณะไม)สามารถรู�ผิดชอบและ
ไม)สามารถบังคับตนเองได�เพราะโรคจิตจากพิษสุราจําเลยไม)ต�องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 65 วรรคแรก (คําพิพากษาฎีกาท่ี 371/2527) 
  โรคจิต (Mental disease) (ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ, 2555: 84) คือ ความบกพร)อง
แห)งจิตท่ีเกิดจากโรค 
  ตัวอย)าง จําเลยมีอาการปkวยทางจิตคล�ายเป6นโรคจิตเภทโดยมีอาการระแวง จึงไปรับ
การรักษาท่ีคลินิกรวม 4 ครั้ง ครั้งสุดท�ายจําเลยบอกแพทย(ท่ีรักษาว)าหายแล�ว ขอเลิกกินยา แสดงว)า
อาการของจําเลยต�องดีข้ึน สามารถพูดจารู�เรื่องแล�ว ก)อนเกิดเหตุประมาณ 2 เดือน จําเลยเคยนํา
อาวุธปjนของกลางออกไปใช�แล�วนํากลับไปคืนท่ีบ�าน ม. ในวันเกิดเหตุจําเลยงัดกุญแจประตูห�องนอน ม. แล�ว
นําอาวุธปjนของกลางออกไป โดยก)อนไปยังขอเงินภริยาจําเลยเพ่ือเติมน้ํามันแล�วขับรถยนต(ออกไป 
หลังเกิดเหตุมีการใช�อาวุธปjนยิง ป. ผู�ตาย จําเลยยังสามารถขับรถยนต(หลบหนีกลับบ�านได�  
ในชั้นสอบสวนจําเลยพูดจารู�เรื่องสามารถพูดโต�ตอบได� จึงเป6นกรณีท่ีจําเลยกระทําความผิดในขณะยัง
สามารถรู�ผิดชอบอยู)บ�างหรือสามารถบังคับตนเองได�บ�างตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 วรรคสอง 
(คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1226/2547) 
 

6. การกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพย%ระหว2างสามีภริยา  
มาตรา 71 บัญญัติว)า “ความผิดตามท่ีบัญญัติไว�ใน มาตรา 334 ถึงมาตรา 336 

วรรคแรก และมาตรา 341 ถึง มาตรา 364 นั้นถ�าเป6นการ กระทําท่ีสามีกระทําต)อภริยา หรือภริยา
กระทําต)อสามีผู�กระทําไม)ต�องรับโทษ 

ความผิดดังระบุมานี้ถ�าเป6นการกระทําท่ีผู�บุพการีกระทําต)อผู�สืบสันดานกระทําต)อ
ผู�บุพการี หรือพ่ีหรือน�องร)วมบิดา มารดาเดียวกัน กระทําต)อกัน แม�กฎหมายมิได�บัญญัติให�เป6น
ความผิดอันยอมความได� ก็ให�เป6นความผิดอันยอมความได� และนอกจาก นั้นศาลจะลงโทษน�อยกว)าท่ี
กฎหมายกําหนดไว�สําหรับความผิดนั้น เพียงใดก็ได�”  
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กรณีต�องเป6นสามีภรรยาท่ีชอบด�วยกฎหมาย คือ จดทะเบียนสมรสกัน และเป6น
เรื่องกระทําต)อทรัพย(อันเป6นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ถึงมาตรา 336 
กล)าวคือ ความผิดฐานดังต)อไปนี้ 
  (1) ลักทรัพย( (มาตรา 334, มาตรา 335) 
  (2) วิ่งราวทรัพย( (มาตรา 336) 
  (3) ฉ�อโกง (มาตรา 341 ถึงมาตรา 347) 
  (4) โกงเจ�าหนี้ (มาตรา 349 ถึงมาตรา 351) 
  (5) ยักยอก (มาตรา 352 ถึงมาตรา 356) 
  (6) รับของโจร (มาตรา 357) 
  (7) ทําให�เสียทรัพย( (มาตรา 358 ถึงมาตรา 360) 
  (8) บุกรุก (มาตรา 362 ถึงมาตรา 364) 

ตัวอย)าง คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 221/2528 การท่ีภริยาหรือสามีกระทําความผิด
แล�วจะไม)ต�องรับโทษหรือได�รับยกเว�นโทษ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 71 วรรคแรก บัญญัติไว�ว)า 
ต�องเป6นเรื่องกระทําต)อทรัพย(อันเป6นความผิดตาม มาตรา 334 ถึงมาตรา 336 วรรคแรก และมาตรา 341  
ถึงมาตรา 364 เท)านั้น ไม)มีข�อจํากัดว)าภริยา หรือสามีนั้นจะต�องกระทําความผิดตามลําพังคนเดียวแต)
อย)างใด เม่ือจําเลยเป6นภริยาผู�เสียหายมีหลักฐานภาพถ)ายใบสําคัญการสมรสมาแสดง และจําเลย
กระทําความผิดฐานรับของโจร ซ่ึงจะเป6นการกระทําความผิดตามลําพังคนเดียว หรือมีบุคคลอ่ืนร)วม
กระทําผิดด�วย ก็ต�องถือว)ามีเหตุส)วนตัวให�จําเลยไม)ต�องรับโทษ หรือได�รับการยกเว�นโทษ ตามมาตรา 
71 วรรคแรกแล�ว 

กล)าวโดยสรุป การกระทําท่ีมีกฎหมายยกเว�นโทษ หมายความว)า การกระทํานั้น ยังเป6น
ความผิดทางอาญาอยู) เพียงแต)กฎหมายไม)ลงโทษผู�กระทําความผิดเพราะเหตุว)า ตัวผู�กระทําความผิด
ไม)ได�ประสงค(ท่ีจะกระทําความผิดแต)ถูกบังคับให�ต�องกระทํา เช)น การกระทําความผิดเพราะความจําเป6น 
การกระทําความผิดตามคําสั่งของเจ�าพนักงาน การกระทําความผิดเพราะความมึนเมาหรือกระทํา
ความผิดเพราะความไม)รู�ผิดชอบ เนื่องจากอาการปkวยทางจิตการลงโทษบุคคลดังกล)าวดังเช)นลงโทษ
คนท่ีปกติย)อมไม)เหมาะสม หรือการกระทําความผิดระหว)างสามีภริยาซ่ึงถือว)ามีความผูกพันกันเป6น
พิเศษท่ีต�องอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน หรือการกระทําความผิดของผู�อ)อนอายุ เนื่องมาจากผู�ท่ีอายุ
น�อยมีความรู�สึกผิดชอบน�อยกว)าผู�ใหญ) ด�วยเหตุว)าผู�เยาว(ความไร�เดียงสา อ)อนด�อยประสบการณ( 
ดังนั้น การเปzดโอกาสให�ได�ปรับปรุงตัวเองเพ่ือกลับเข�าสู)สังคม กลับตัวเป6นคนดีย)อมดีกว)าการลงโทษ 
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หลักทั่วไปของการพยายามกระทําความผิด 
 

1. การเริ่มต�นของความผิด 
โดยหลักความผิดอาญาเริ่มต�นเม่ือการกระทํานั้นถึงข้ันลงมือกระทําแล�ว แต)ถ�าได�ลงมือ

กระทําแต)กระทําไปไม)ตลอดหรือการกระทําไปตลอดแล�วแต)ไม)บรรลุผล ถือว)าเป6นการพยายามกระทํา
ความผิด โดยท่ัวไปจะมีโทษสองในสามส)วนของความผิดสําเร็จ การกระทําจะเริ่มเป6นความผิดต)อเม่ือ
พ�นข้ันตระเตรียมการเข�าสู)ข้ันลงมือกระทําผิด บทบัญญัติในมาตรา 80 บัญญัติว)า ผู�ใดลงมือกระทํา
ความผิดแต)กระทําไปไม)ตลอดหรือกระทําไปตลอดแล�ว แต)การกระทํานั้นไม)บรรลุผล ผู�นั้นพยายาม
กระทําความผิด หลักเกณฑ(ในการพยายามกระทําความผิดมีดังนี้ (มานิตย(  จุมปา, ชิตาพร  พิศลยบุตร   
โต|ะวิเศษกุล, กัณฑิมา  ช)างทํา, 2556: 583) 

1.1 ผู�กระทําต�องมีเจตนากระทําผิด  
คือ ตัวผู�กระทําต�องมีความต้ังใจท่ีจะกระทําความผิด เช)น แดงต�องการฆ)าดํา

ใช�ปjนเล็งไปท่ีหัวของดํา หรือขาวใช�มีดแทงท่ีช)องท�องของเขียว จะเห็นได�ว)าท้ังสองตัวอย)างนั้น ในการ
พิจารณาว)ามีเจตนาหรือไม) พิจารณาจากการกระทําท่ีแสดงออกมา เม่ือบริเวณท่ีถูกแทงหรือถูกยิง
ล�วนเป6นอวัยวะท่ีสําคัญของร)างกาย จึงแสดงให�เห็นเจตนาของผู�กระทําว)ามีเจตนากระทําความผิดฐาน
ฆ)าผู�อ่ืน 

1.2 ผู�กระทําต�องได�ลงมือกระทําผิดแล�ว  
กล)าวคือ การลงมือกระทําความผิดต�องผ)านข้ันตอนการตระเตรียมการ มาสู)

ข้ันตอนการลงมือกระทําความผิดตามท่ีเคยกล)าวไว�แต)ตอนต�น ซ่ึงศาลฎีกาได�ใช�หลักความใกล�ชิดกับผล 
โดยพิจารณาเป6นเรื่องๆ ไปว)าการท่ีได�กระทําไปนั้นใกล�ชิดกับความผิดสําเร็จหรือไม) หากใกล�ชิดกับผล 
ถือว)าได�ลงมือกระทําความผิดแล�ว หากทําไม)สําเร็จก็จะมีความผิดฐานพยายามกระทําความผิดเช)น 
นายต�อยได�กระชากสร�อยท่ีสวมอยู) ท่ีคอของนางสาวต่ิง สร�อยขาดตกอยู)ในเสื้อของนางสาวต่ิง  
นายต�อยจึงเอาสร�อยไปไม)ได� การกระทําของนายต�อยเป6นการลงมือกระทําความผิดแล�ว แต)การ
กระทํานั้นไม)สําเร็จเพราะเอาทรัพย(ไปไม)ได� การกระทํานั้นจึงเป6นเพียงการพยายามกระทําความผิด
ฐานชิงทรัพย( (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1056/2513) 

1.3 ผู�กระทํากระทําไปตลอดแล�ว แต2การกระทําไม2บรรลุผล  
หมายถึง กระทําไปตลอดแล�วตามท่ีได�ต้ังใจ แต)การกระทํานั้นไม)เกิดผลตามท่ี

ต�องการ การกระทํานั้นจึงเป6นความผิดฐานพยายามกระทําความผิด เช)น นายเขียวใช�มีดฟ?นไปท่ีศีรษะของ
นายขาว แต)ไม)ถูก เพราะนายขาวหลบทัน การกระทําของนายเขียวเป6นการลงมือกระทําความผิดแล�ว 
และได�กระทําไปตลอดโดยการฟ?นไปศีรษะของนายขาวแต)ไม)บรรลุผลตามเจตนาท่ีต�องการเพราะขาว
หลบทัน จึงเป6นความผิดฐานพยายามฆ)านายขาวเท)านั้น 
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โดยหลักการกระทําท่ีจะเป6นความผิดและถูกลงโทษต�องเป6นการกระทําท่ีอยู)
ในข้ันลงมือกระทําความผิดแล�ว เพราะถือว)าเป6นการกระทําท่ีใกล�ชิดความผิดสําเร็จแม�ว)าความผิดจะ
สําเร็จหรือไม)ก็ตาม อย)างไรก็ดีบางกรณีการกระทําท่ีอยู)ในข้ันตระเตรียมการ ผู�กระทําก็อาจได�รับโทษ
เช)นกัน ถ�าเป6นกรณีความผิดท่ีร�ายแรง เช)น การตระเตรียมการเพ่ือปลงพระชนม(หรือประทุษร�ายต)อ
พระมหากษัตริย( การตระเตรียมการเพ่ือเป6นกบฏ การตระเตรียมการเพ่ือกระทําความผิดต)อความ
ม่ันคงของรัฐ เป6นต�น 

อย)างไรก็ตามหลักการดังกล)าวยังมีข�อเสีย เพราะการท่ีจะพิจารณาว)าการ
กระทําใดถือว)าใกล�ชิดกับผลแล�วย)อมเป6นเรื่องยาก จึงต�องต�องอาศัยจากแนวคําพิพากษาฎีกาท่ีเคย
วินิจฉัยไว�แล�วในเรื่องนั้นๆ เป6นเกณฑ(ว)าแค)ไหนใกล�หรือไกลกับความผิดสําเร็จ จึงทําให�ขาดความ
ชัดเจนแน)นอนในการวินิจฉัยแต)ในความผิดบางฐานการพยายามกระทําความผิดนั้นให�ถือว)าการ
กระทําสําเร็จ เนื่องจากความร�ายแรงของลักษณะความผิดนั้น ได�แก) การพยายามปลงพระชนม(
พระมหากษัตริย( พระราชินีหรือรัชทายาท หรือผู�สําเร็จราชการแทนพระองค( หรือความผิดต)อความ
ม่ันคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร  

ดังนั้น หลักการพยายามกระทําความผิด ตัวผู�กระทําความผิดต�องกระทําโดย
เจตนา และได�ลงมือกระทําความผิดไปแล�ว แต)การกระทํานั้นไม)บรรลุผล กฎหมายถือว)า การกระทํา
ดังกล)าวนั้น เป6นการพยายามกระทําความผิด ท้ังนี้ แสดงดังรูปท่ี 5.6  
 
 

  
  
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 5.6 หลักการพยายามกระทําความผิด 

  
จากท่ีกล)าวมาเป6นเรื่องการพยายามกระทําความผิดต)อไปเป6นเรื่องการท่ี

กฎหมายลดโทษให�แม�ว)าการกระทํานั้นจะครบองค(ประกอบความผิด และไม)มีกฎหมายยกเว�นโทษให� 
แต)มีกฎหมายลดโทษให� กรณีดังกล)าวจะเป6นเรื่องเหตุลดโทษ 
 

ผู�กระทําความผดิ 
กระทําโดยเจตนา 

ผู�กระทําลงมือกระทํา
ความผิดไปไม)ตลอด/
กระทําไปตลอด 

การพยายามกระทํา
ความผิด 

การกระทําน้ัน 

ไม2บรรลุผล 
ผู�กระทําต�อง 

ระวางโทษ 2 ใน 3 ส)วน
ของความผิดท่ีได�กระทํา 
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เหตุลดโทษ 
 

เหตุลดโทษเป6นกรณีท่ีการกระทํานั้นเป6นความผิดและต�องได�รับโทษ แต)ศาลจะลงโทษ
น�อยกว)าท่ีกฎหมายกําหนดก็ได� เหตุลดโทษในประมวลกฎหมายอาญา  

 

 1. ความไม2รู�กฎหมาย 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 64 บัญญัติว)า “บุคคลจะแก�ตัวว)าไม)รู�กฎหมาย

เพ่ือให�พ�นจากความรับผิดในทางอาญาไม)ได� แต)ถ�าศาลเห็นว)า ตามสภาพและตามพฤติการณ(ผู�กระทํา
ความผิดอาจจะไม)รู�ว)ากฎหมายบัญญัติว)าการกระทํานั้นเป6นความผิด ศาลอาจอนุญาตให�แสดง
พยานหลักฐานต)อศาล และถ�าศาลเชื่อว)าผู�กระทําไม)รู�ว)ากฎหมายบัญญัติไว�เช)นนั้น ศาลจะลงโทษน�อย
กว)าท่ีกฎหมายกําหนดไว�สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได�” 

หลักในมาตรา 64 ไม)ยอมให�ยกเอาความไม)รู�กฎหมายข้ึนเป6นข�อแก�ตัว เพราะกฎหมาย
ประสงค(ให�ประชาชนได�ศึกษาและเรียนรู�ล)วงหน�าว)าการกระทํา หรือไม)กระทําของตนมีกฎหมาย
บัญญัติเป6นความผิดหรือไม)  เหตุผลท่ีกฎหมายอาญาต�องบัญญัติความผิดไว�อย)างชัดเจนแน)นอน
ปราศจากความคลุมเครือ(ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2) เพราะต�องให�ประชาชนได�รู�ล)วงหน�า 
และเม่ือประชาชนรู�ล)วงหน�าจึงไม)ให�ปฏิเสธว)าไม)รู�กฎหมายตามท่ีบัญญัติไว�ในประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 64 (เกียรติขจร  วัจนะสวัสด์ิ, 2542 : 350)แต)ถ�าหากดูจากพฤติการณ(แล�วประชาชนไม)รู�จริงๆ 
ศาลจะลงโทษน�อยกว)าก็ได� เช)น คนต)างด�าวท่ีเพ่ิงเข�ามาอยู)ประเทศไทยไม)นาน ทําให�ไม)รู�กฎหมายไทย 

 
2. การกระทําความผิดขณะท่ีจิตบกพร2องแต2ยังสามารรับรู�อยู2บ�าง หรือสามารถ

บังคับตนเองได�บ�าง 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 วรรคสอง บัญญัติว)า “แต)ถ�าผู�กระทําความผิด

ยังสามารถรู�ผิดชอบอยู)บ�าง หรือยังสามารถบังคับตนเองได�บ�าง ผู�นั้นต�องรับโทษสําหรับความผิดนั้น 
แต)ศาลจะลงโทษน�อยกว)าท่ีกฎหมายกําหนดไว�สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได�บทบัญญัติในมาตรา
ดังกล)าวเป6นกรณีท่ีสืบเนื่องมาจากการกระทําความผิดของผู�มีจิตบกพร)อง ซ่ึงอาจเป6นเพราะเป6นโรค
ทางจิต โดยปกติแล�วศาลจะไม)ลงโทษแต)หากพิสูจน(ได�ว)า ในขณะท่ีกระทําความผิดนั้นยังพอรู�เรื่องอยู)
บ�าง ศาลจะลงโทษบุคคลนั้นน�อยกว)าท่ีกําหนดก็ได�” 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3461/2535 จําเลยมีอาการผิดปกติทางจิต หรือจิตบกพร)อง
หวาดระแวงว)าโจทก(จะมาฆ)าจําเลย จึงใช�มีดแทงโจทก( ภริยาของจําเลยเบิกความว)าจําเลยปกติทํางานได� 
แต)เวลามีอาการจะกลัวและนั่งซึม แพทย(เบิกความว)า อาการของจําเลยตามหลักวิชาการยังพอรู�ผิด
ชอบอยู)บ�าง หลังเกิดเหตุแล�วจําเลยนั่งซึมจนถูกตํารวจจับ พฤติการณ(ก)อนและหลังกระทําผิดดังกล)าว
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ไม)พอฟ?งว)าจําเลยกระทําผิดเพราะไม)สามารถบังคับตนเองได� ขณะกระทําความผิดจําเลยยังพอรู�ผิด
ชอบอยู)บ�าง (ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ(, 2544 : 126) 

 
3. การกระทําความผิดเพราะความมึนเมา 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 66 บัญญัติว)า “ความมึนเมาเพราะเสพสุราหรือสิ่ง
เมาอย)างอ่ืน จะยกข้ึนเป6นข�อแก�ตัวตามมาตรา 65 ไม)ได� เว�นแต)ความมึนเมานั้นจะได�เกิดโดยผู�เสพไม)รู�
ว)าสิ่งนั้นจะทําให�มึนเมา หรือได�เสพโดยถูกขืนใจให�เสพ และได�กระทําความผิดในขณะไม)สามารถรู�ผิด
ชอบหรือไม)สามารถบังคับตนเองได� ผู�กระทําความผิดจึงจะได�รับการยกเว�นโทษสําหรับความผิดนั้น 
แต)ถ�าผู�นั้นยังสามารรู�ผิดชอบอยู)บ�างหรือยังสามารถบังคับตนเองได�ได�บ�าง ศาลจะลงโทษน�อยกว)าท่ี
กฎหมายกําหนดไว�สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได�” 

 
4. การกระทําความผิดเพราะบันดาลโทสะ 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 72 บัญญัติว)า “ผู�ใดบันดาลโทสะโดยถูกข)มเหง
อย)างร�ายแรงด�วยเหตุอันไม)เป6นธรรม จึงกระทําความผิดต)อผู�ข)มเหงในขณะนั้น ศาลจะลงโทษผู�นั้น
น�อยกว)าท่ีกฎหมายกําหนดไว�สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได�” 

การกระทําความผิดเพราะบันดาลโทสะมีหลักเกณฑ(ท่ีสําคัญ 3 ประการ 
4.1 ถูกข)มเหงอย)างร�ายแรงด�วยเหตุอันไม)เป6นธรรม 

อธิบายความหมายของคําว)า “การข)มเหง” คือ การท่ีบุคคลใดได�กระทํา
การโดยใช�วิธีรังแกหรือรบกวนให�ผู�อ่ืนเดือดร�อนโดยไม)มีเหตุอันสมควรดังนั้น หากสิ่งของ สัตว(หรือ
ธรรมชาติเป6นเหตุให�เกิดโทสะ จะอ�างว)าถูกข)มเหงไม)ได� 

คําว)า “ด�วยเหตุอันไม)เป6นธรรม” คือ กระทําโดยปราศจากเหตุผล แม�ว)าไม)ผิด
ต)อกฎหมายก็ตาม 

คําว)า “ข)มเหงอย)างร�ายแรงด�วยเหตุอันไม)เป6นธรรม” คือ ไม)มีเหตุสมควร
ท่ีจะทําเช)นนั้น ซ่ึงคนโดยท่ัวไปเห็นว)าเป6นสิ่งท่ีไม)สมควรจะกระทําเช)นนั้น 

การพิจารณาว)าเป6นการข)มเหงอย)างร�ายแรงหรือไม) ต�องสมมติบุคคล
ข้ึนมาเปรียบเทียบ โดยให�อยู)ในฐานะและสภาพอย)างเดียวกับผู�กระทําผิด ส)วนระดับความร�ายแรงให�
ถือระดับ “วิญ{ูชน” 

4.2 การท่ีถูกข)มเหงเช)นนั้นเป6นเหตุให�ผู�กระทําบันดาลโทละ 
ต�องเป6นการกระทําต)อผู�ข)มเหงเท)านั้น หากกระทํา ต)อผู�อ่ืนอ�างบันดาล

โทสะไม)ได� แต)หากเป6นเรื่องพลาดอ�างบันดาลโทสะโดยพลาดได� และต�องเป6นการกระทําโดยมี 
“เจตนาธรรมดา” กล)าวคือ ประสงค(ต)อผล หรือเล็งเห็นผล หรือพลาด และมี “เจตนาพิเศษ” เพราะ
ถูกข)มเหงอย)างร�ายแรง 
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4.3 ผู�กระทําได�กระทําความผิดต)อผู�ข)มเหงในขณะบันดาลโทสะ 
ผู�กระทําได�กระทําในขณะบันดาลโทสะ หลักการวินิจฉัยเป6นการกระทํา

ความผิด ในขณะบันดาลโทสะหรือไม) ต�องเปรียบเทียบกับ “วิญ{ูชน” ท่ีอยู)ในฐานะอย)างเดียวกับตัว
ผู�กระทําว)าสามารถระงับโทสะได�หรือยัง หากวิญ{ูชนสามารถระงับโทสะได�แล�ว แต)จําเลยยังระงับ
โทสะไม)ได� จะอ�างบันดาลโทสะไม)ได� 

“ในขณะบันดาลโทสะ” หมายถึง กระทําในระยะเวลาต)อเนื่องกระชั้นชิด  
หรือในขณะท่ียังมีโทสะรุนแรงก)อนเวลาท่ีจะสงบอารมณ(ได� หากขาดตอนไปไม)เป6นบันดาลโทสะ  
(คําพิพากษาศาลท่ี 272/2513) 

การข)มเหงด�วยเหตุอันไม)เป6นธรรมอาจการข)มเหงต)อผู�กระทําความผิดเอง
หรือกระทําต)อผู�อ่ืนซ่ึงเป6นผู�ท่ีมีความสัมพันธ(ใกล�ชิดกับผู�กระทําความผิดก็ได� 

ถ�าผู�ท่ีบันดาลโทสะเป6นฝkายก)อเหตุข้ึนก)อน หรือสมัครใจเข�าต)อสู�ทําร�าย 
กันและกัน จะอ�างหรือยกข�อต)อสู�ว)าถูกข)มเหงด�วยเหตุอันไม)เป6นธรรมไม)ได� 

การกระทําความผิดโดยจําเป6นตาม มาตรา 69 อาจถือว)าเป6นการข)มเหง
อย)างร�ายแรงด�วยเหตุอันไม)เป6นธรรมได� 

การพิจารณาว)าผู�กระทําบันดาลโทสะหรือไม) ต�องพิจารณาจากจิตใจของ
ผู�กระทําผิดนั้นเอง มิใช)เปรียบเทียบกับความรู�สึกของ “วิญ{ูชน”การบันดาลโทสะ อาจเกิดข้ึน
หลังจากการข)มเหง ได�ผ)านพ�นไปนานแล�วก็ได�การบันดาลโทสะ อาจจะเกิดจากคําบอกเล)าก็ได�  
ไม)จําเป6นท่ีผู�กระทําความผิดต�องประสบเหตุการณ(ข)มเหงด�วยตนเองเม่ือทราบเหตุข)มเหงแล�ว  
ต�องบันดาลโทสะทันที หากทราบเหตุแล�วยังไม)บันดาลโทสะ แต)ไปบันดาลโทสะในภายหลัง แม�จะ
กระทําความผิดในขณะท่ียังมีโทสะอยู) ก็อ�างบันดาลโทสะไม)ได� 

 
5. การกระทําความผิดของเด็กอายุกว2า 15 ปI แต2ต่ํากว2า 18 ปI 
    มาตรา 75 บัญญัติว)า “ผู�ใดอายุกว)าสิบห�าปLแต)ตํ่ากว)าสิบแปดปL กระทําการอัน

กฎหมายบัญญัติเป6นความผิด ให�ศาลพิจารณาถึงความรู�ผิดชอบและสิ่งอ่ืนท้ังปวงเก่ียวกับผู�นั้น ในอันท่ี
จะควรวินิจฉัยว)าสมควรพิพากษาลงโทษผู�นั้นหรือไม) ถ�าศาลเห็นว)าไม)สมควรพิพากษาลงโทษก็ให�
จัดการตาม มาตรา 74 หรือถ�าศาลเห็นว)าสมควรพิพากษาลงโทษ ก็ให�ลดมาตราส)วนโทษท่ีกําหนดไว�
สําหรับความผิดลงก่ึงหนึ่ง” 

    คําพิพากษาฎีกา 1498/2518 จําเลยอายุ 17 ปL ศาลลงโทษตาม ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 339 ต�องลดมาตราส)วนโทษก่ึงหนึ่งตามมาตรา 75 (ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ(, 2544:148) 
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6. การกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพย%ระหว2างเครือญาติ 
   มาตรา 71 บัญญัติว)า “ความผิดตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา 334 ถึงมาตรา 336 วรรคแรก 

และมาตรา 341 ถึงมาตรา 364 นั้น ถ�าเป6นการกระทําท่ีสามีกระทําต)อภริยา หรือภริยากระทําต)อสามี 
ผู�กระทําไม)ต�องรับโทษ 

   ความผิดดังระบุมานี้ถ�าเป6นการกระทําท่ีผู�บุพการีกระทําต)อผู�สืบสันดานหรือ
สันดานกระทําต)อผู�บุพการี หรือพ่ีหรือน�องร)วมบิดา มารดาเดียวกัน กระทําต)อกัน แม�กฎหมายมิได�
บัญญัติให�เป6นความผิดอันยอมความได�ก็ให�เป6นความผิดอันยอมความได� และนอกจากนั้นศาลจะ
ลงโทษน�อยกว)าท่ีกฎหมายกําหนดไว�สําหรับความผิดนั้น เพียงใดก็ได�” 

   คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 956/2509 คําว)า ผู�สืบสันดานหมายความว)า ผู�สืบเชื้อสาย
โดยตรง ตามประมวลกฎหมายแพ)งและพาณิชย( บุตรบุญธรรมย)อมมีฐานะต)างกับผู�สืบสันดาน  
และผู�รับบุตรบุญธรรมก็มีฐานะต)างกับบุพการี กรณีของบุตรบุญธรรมจึงไม)ใช)ผู�สืบสันดานกระทําต)อ
บุพการี มาตรา 71 จึงยอมความไม)ได� (ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ(, 2544 : 141) 

   จากคําพิพากษาฎีกาดังกล)าว เห็นได�ว)า หากเป6นการกระทําความผิดระหว)าง
บุพการีกับผู�สืบสันดาน กฎหมายให�เป6นความผิดท่ียอมความได�และศาลสามารถท่ีจะลงโทษน�อยกว)าท่ี
กฎหมายกําหนดเพียงใดก็ได� 

 
7. การปAองกันหรือจําเป0นเกินกรณีแห2งการปAองกันหรือจําเป0น 
     มาตรา 69 บัญญัติว)า “ในกรณีท่ีบัญญัติไว�ใน มาตรา 67 และ มาตรา 68 นั้น 

ถ�าผู�กระทําได�กระทําไปเกินสมควรแก)เหตุ หรือเกินกว)ากรณีแห)ง ความจําเป6นหรือเกินกว)ากรณีแห)ง
การจําต�องกระทําเพ่ือปlองกัน ศาลจะลงโทษน�อยกว)าท่ีกฎหมายกําหนดไว�สําหรับความผิดนั้น เพียงใดก็ได� 
แต)ถ�าการกระทํานั้นเกิดข้ึนจากความต่ืนเต�น ความตกใจหรือความกลัว ศาลจะไม)ลงโทษผู�กระทําก็ได�” 

   คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 728/2520 ผู�เสียหายกับพวกเข�าไปลักแตงในไร)ของ
จําเลยในเวลากลางคืน จําเลยได�ใช�อาวุธปjนขนาด .22 ยิงผู�เสียหายขณะผู�เสียหายกับพวกวิ่งหนี ถูกท่ี
หลังกระสุนฝ?งใน การท่ีจําเลยยิงผู�เสียหาย โดยเหตุท่ีผู�เสียหายลักแตง 2-3 ใบ ราคาเล็กน�อย กระสุน
ถูกท่ีสําคัญตรงหน�าอก ย)อมเล็งเห็นได�ว)ามีเจตนาจะฆ)า จึงเป6นการกระทําท่ีเกินกว)ากรณีแห)งการ
จําต�องกระทําเพ่ือปlองกันตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 69 จําเลยจึงมีความผิดฐานพยายาม
ฆ)าผู�เสียหายเพ่ือปlองกันสิทธิของจนเองเกินสมควรแก)เหตุ (ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ(, 2544 :137) 

 
8. มีเหตุบรรเทาโทษ 
    มาตรา 78 บัญญัติว)า “เม่ือปรากฏว)ามีเหตุบรรเทาโทษ ไม)ว)าจะได�มีการเพ่ิม

หรือการลดโทษตามบทบัญญัติแห)งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายแล�วหรือไม) ถ�าศาลเห็นสมควรจะ
ลดโทษไม)เกินก่ึงหนึ่งของโทษท่ีจะลงแก)ผู�กระทําความผิดนั้นก็ได�” เหตุบรรเทาโทษนั้น ได�แก)ผู�กระทํา
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ความผิดเป6นผู�โฉดเขลาเบาป?ญญาตกอยู)ในความทุกข(อย)างสาหัส มีคุณความดีมาแต)ก)อนรู�สึกความผิด
และพยายามบรรเทาผลร�ายแห)งความผิดนั้น ลุแก)โทษต)อพนักงาน หรือให�ความรู�แก)ศาล อันเป6นผล
ประโยชนแก)การพิจารณา หรือเหตุอ่ืนท่ีศาลเห็นว)ามีลักษณะทํานองเดียวกัน” 

ตัวอย)าง การกระทําความผิดเพราะความโฉดเขลาเบาป?ญญา คําพิพากษาศาล
ท่ี 1851/2522 จําเลยเป6นหญิงอายุมากแล�วร)วมมือกระทําผิดด�วยความโง)เขลา ศาลลงโทษเบาลง  

ตัวอย)าง การกระทําความผิดแล�วลุแก)โทษ คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1499/2513 
จําเลยยอมให�จับโดยดี พร�อมนํามีดของกลางมามอบให� (ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ(, 2544 : 145) 

ตัวอย)าง การไม)รู�หนังสือและกฎหมายไทย ไม)มีญาติพ่ีน�องจะติดต)อขอความ
ช)วยเหลือ ถือว)าตกอยู)ในความทุกข(อย)างแสนสาหัส (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1244/2542) 

ตัวอย)าง การรับสารภาพชั้นสอบสวนและเคยช)วยเหลือราชการ มีเหตุบรรเทาโทษ  
(คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 744/2521) 

ตัวอย)าง กรณีพาผู�เสียหายมาคืนพร�อมเงินขอขมา และอยู)กินด�วยกัน ถือเป6น
เหตุบรรเทา โทษ (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1665/2520) 

ตัวอย)าง กรณีช)วยยกรถจักรยานยนต(ท่ีทับขาผู�เสียหาย ถือว)าพยายามบรรเทา
ผลร�าย มีเหตุบรรเทาโทษ (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4197/2540) 

ตัวอย)าง พฤติการณ(ท่ีนําผู�ตายส)งโรงพยาบาล บอกชื่อสารพิษท่ีผู�ตายกิน  
ออกค)ารักษาพยาบาล ถือว)าเป6นการบรรเทาผลร�าย (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3337/2543) 

ตัวอย)าง แม�มีพยานหลักฐานท่ีสามารถนําสืบพิสูจน(ความผิดของจําเลยได�  
โดยไม)ต�องใช�คํารับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน แต)พฤติการณ(ท่ีจําเลยยอมมอบตัว ท้ังท่ีมี
อาวุธปjนพร�อมกระสุนปjนอยู) เป6นเหตุบรรเทาโทษ (คําพิพากษาฎีกาท่ี 1473/2544) 

สรุปได�ว)า เหตุลดโทษ ไม)เป6นเหตุท่ีจะทําให�ผู�กระทําหลุดพ�นจากความผิด  
แต)ศาลจะลงโทษน�อยกว)าท่ีกฎหมายกําหนดไว� เป6นบทบัญญัติท่ีเชื่อมต)อจากเหตุท่ีกฎหมายยกเว�น
ความผิด ยกเว�นโทษ แต)ผู�กระทําได�กระทําเกินขอบเขตท่ีกฎหมายคุ�มครองตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรานั้น 
ดังนั้น ผู�กระทําจึงจําต�องรับผิดและรับโทษในทางอาญา เพียงแต)กฎหมายลดโทษให� (รูปท่ี 5.7) 
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รูปท่ี 5.7 เหตุลดโทษ 
 

 
 
 

 

เหตุลดโทษ 

คนวิกลจรติท่ียังรู�ผดิชอบอยู)บ�าง  

คนมึนเมาท่ียังรู�ผิดชอบอยู)บ�าง 

การปlองกันเกินสมควรแก)เหตุ  

การกระทําเกินความจําเป6น  

การกระทําความผดิของคนอายุกว)า 15 ปL  
แต)ต่ํากว)า 18 ปL หรือตั้งแต) 18 ปL แต)ต่ํากว)า 20 

มีเหตุบรรเทาโทษ 

โฉดเขลาเบาป?ญญา 

ตกอยู)ในความทุกข(แสนสาหัส 

มีคุณความดีมาก)อน 

รู�สํานึกและพยายามบรรเทาผลร�าย 

ลุแก)โทษต)อเจ�าพนักงาน 

ให�ความรู�แก)ศาลอันเป6นประโยชน( 

บันดาลโทสะ  

ความไม)รู�กฎหมาย 
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บุคคลที่เกี่ยวข�องกับการกระทําความผิดทางอาญา 

 
บุคคลท่ีเก่ียวข�องกับการกระทําความผิดในทางอาญาประกอบไปด�วย ตัวการ ผู�ใช� และผู�สนับสนุน 

แสดงดังรูปท่ี 5.8 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5.8 การกระทําความผิดของบุคคลอ่ืน 
 

 

1. ตัวการ 
มาตรา 83 บัญญัติว)า “ในกรณีท่ีความผิดใดเกิดข้ึนโดยการกระทําของบุคคลต้ังแต)

สองคนข้ึนไป ผู�ท่ีได�ร)วมกระทําความผิดด�วยกันนั้นเป6นตัวการ ต�องระวางโทษตามท่ีกฎหมายกําหนด
ไว�สําหรับความผิดนั้น” 

จากมาตรา 83 แยกได�ดังนี้ (ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ, 2542: 424) 
1.1 เป0นการกระทําความผิดโดยเจตนา 

 เป6นการกระทําความผิดโดยเจตนา ซ่ึงอาจเป6นการกระทําความผิดโดยเจตนา
ประสงค(ต)อผลหรือย)อมเล็งเห็นผลก็ได� 

1.2 เป0นการร2วมกันระหว2างบุคคลตั้งแต2 2 คนข้ึนไป  
 เป6นการร)วมกันระหว)างบุคคลต้ังแต) 2 คนข้ึนไป หมายถึง บุคคลต้ังแต) 2 คนข้ึนไป

ร)วมกระทําความผิด หากคนเดียวกระทําความผิด ไม)ถือว)าเป6นตัวการตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 83 ตัวอย)าง นายหมี ชวน นายหมู ไปชิงทรัพย(ร�านทอง โดยนายหมีเป6นคนเอาปjนขู)เจ�าทรัพย( 
ส)วนนายหมูเป6นกวาดทองใส)กระเปsา จากนั้นท้ังสองคนหลบหนีไปด�วยกัน การกระทําดังกล)าวเข�า
ลักษณะตัวการร)วมในการชิงทรัพย(  

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1188/2531 จําเลยท่ี 4 ฉีดเฮโลอีนให� ป. ผู�เสียหาย
โดยมุ)งหมายให�เกิดอาการมึนงง เพ่ือความสะดวกท่ีจะให�จําเลยท่ี 1 ถึงจําเลยท่ี 3 ปลดทรัพย(ของ
ผู�เสียหาย โดยท่ีผู�เสียหายหมดโอกาสจะขัดขืน และจําเลยท่ี 4 มุ)งจะได�รับเงินส)วนแบ)งท่ีขายทรัพย(
ดังกล)าวด�วย การกระทําของจําเลยท่ี 4 จึงเป6นการร)วมในการกระทําความผิดฐานปล�นทรัพย( โดยแบ)งหน�าท่ี
กันทํา  

บุคคลท่ีเก่ียวข�องกับการกระทํา
ความผิดทางอาญา 

ตัวการ 

ผู�ใช� 

ผู�สนับสนุน 
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1.3 โดยมีการกระทําร2วมกันในขณะกระทําความผิด 
การร)วมกันกระทําความผิด เช)น การเข�าร)วมกระทําแม�เพียงส)วนหนึ่งของ 

การกระทําท้ังหมดท่ีรวมกันเป6นความผิด การแบ)งหน�าท่ีกันทํา การอยู)ร)วมหรือใกล�เคียงกับท่ีเกิดเหตุ
ในลักษณะท่ีพร�อมจะช)วยเหลือกันได�ทันท)วงที การอยู)ร)วมในท่ีเกิดเหตุและก)อให�ผู�อ่ืนกระทําความผิด 

ตัวอย)าง นายหมอบ ยืนบัง ไม)ให�ใครเห็นการกระทําของนายกราบกับนายก�ม
ท่ีกําลังชิงทรัพย(อยู) การกระทําของนายหมอบ นายกราบและนายก�ม เป6นการร)วมกระทําความผิดโดย
แบ)งหน�าท่ีกันทํา (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1423/2535)  

1.4 มีเจตนากระทําร2วมกันในขณะกระทําความผิด  
มีเจตนากระทําร)วมกันในขณะกระทําความผิด หมายความว)าผู�กระทําต�องรู�

ถึงการกระทําของกันและกัน และต�องถือเอาการกระทําของแต)ละคนเป6นการกระทําของตนด�วย 
กล)าวคือ มุ)งหมายให�ความผิดนั้นสําเร็จดุจทําด�วยตนเอง ถึงแม�จะไม)ได�ทําเองด�วยมือของตนเองก็ตาม 

สรุปได�ว)า การเป6นตัวการร)วมกันในการกระทําความผิด หลักท่ีนํามาพิจารณาว)า
เข�าลักษณะของตัวการร)วมหรือไม)นั้น ประการแรก ต�องมีการร)วมกันกระทําความผิดต้ังแต) 2 คนข้ึนไป 
ประการท่ีสอง คือ มีเจตนาร)วมกันในการกระทําความผิด กล)าวคือ รู�ถึงการกระทําของกันและกัน เช)น 
การแบ)งหน�าท่ีกันทํา และประการท่ีสาม คือ การอยู)ร)วมในท่ีเกิดเหตุพร�อมท่ีจะให�ความช)วยเหลือกันได�  
หรือมีพฤติการณ(ก)อเหตุแล�วหนีไปด�วยกัน หากเข�าลักษณะดังกล)าว บุคคลนั้นเป6นตัวการร)วมใน 
การกระทําความผิด ต�องระวางโทษตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว�สําหรับความผิดนั้น แสดงได�ดังรูปท่ี 5.9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 5.9 ลักษณะของตัวการร)วม 

ตัวการร)วม 

เป6นการกระทําความผิด 
โดยเจตนา 

มีการกระทําร)วมกัน
ในขณะกระทํา

ความผิด 

มีเจตนาร)วมกันในขณะ
กระทําความผิด 

เป6นการร)วมกัน
ระหว)างบุคคล  
2 คนข้ึนไป 
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2. ผู�ใช� 
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 84 บัญญัติว)า “ผู�ใดก)อให�ผู�อ่ืนกระทําความผิด  

ไม)ว)าด�วยการใช� บังคับ ขู) เข็ญ จ�าง วาน หรือยุยงส)งเสริม หรือด�วยวิธีการอ่ืนใด ผู�นั้นเป6นผู�ใช�ให�
กระทําความผิด 

ถ�าผู�ถูกใช�ได�กระทําความผิดนั้น ผู�ใช�ต�องรับโทษเสมือนตัวการ ถ�าความผิดมิได�
กระทําลง ไม)ว)าจะเป6นเพราะผู�ถูกใช�ไม)ยอมกระทํา ยังไม)ได�กระทํา หรือเหตุอ่ืนใด ผู�ใช�ต�องระวางโทษ
เพียงหนึ่งในสามของโทษท่ีกําหนดไว�สําหรับความผิดนั้น” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล)าว แสดงให�เห็นถึงวิธีการก)อให�ผู�อ่ืนกระทําความผิด
(รูปท่ี 5.11) ซ่ึงบทบัญญัติในมาตรา 84 แยกพิจารณาได� 2 กรณี (วินัย  ล้ําเลิศ, 2543: 311) ดังนี้ 

2.1 ต�องมีการกระทําอันก2อให�ผู�อ่ืนกระทําความผิด  
                            กล)าวคือ ต�องมีการกระทําอันก)อให�ผู� อ่ืนกระทําความผิด หมายความว)า  
เป6นการกระทําท่ีผู�อ่ืนยอมตกลงท่ีจะไปกระทําความผิด หากผู�อ่ืนมีเจตนาท่ีจะกระทําความผิดอยู)แล�ว 
กรณีเช)นนี้ไม)ใช)การก)อให�ผู�อ่ืนกระทําความผิด ตัวอย)าง เขียวไปจ�างดําให�ไปฆ)าขาว โดยท่ีดําไม)มี
เจตนาท่ีจะฆ)าขาวอยู)ก)อน แต)เพราะเห็นเงินค)าจ�างจํานวนมากจึงตกลงฆ)าขาว กรณีถือได�ว)าเขียวได�ก)อ
ให�ผู�อ่ืนกระทําผิดโดยการจ�าง เขียวจึงเป6นผู�ใช� แต)หากดําต�องการฆ)าขาวอยู)แล�วเม่ือเขียวมาจ�างให�ไป
ฆ)าขาวดําก็ตกลง กรณีนี้ไม)ใช)เป6นการก)อให�ผู� อ่ืนกระทําความผิด จึงไม)เป6นผู�ใช�แต)อาจเป6นเพียง
ผู�สนับสนุน (รูปท่ี 5.10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 5.10 ลักษณะการก)อให�ผู�อ่ืนกระทําความผิด 

 
 

 

ผู�ใช� 

การก)อให�ผู�อ่ืนกระทํา
ความผิด 

ใช� จ�าง วาน ยุยงส)งเสริม 

 

วิธีการอ่ืนใด 
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2.2 ต�องมีผล  
คือ มีความผิดกระทําลงตามท่ีก)อนั้น หมายความว)า การก)อให�กระทํา

ความผิดต�องมีผล กล)าวคือ มีการกระทําของผู�ก)อเหตุและมีการกระทําความผิดเกิดข้ึนเป6นผลจากการ
กระทําของผู�ก)อ เช)น นายจอบใช�ให�นายเสียมฆ)านายพลั่ว นายเสียมใช�ปjนยิงนายพลั่วตาย นายจอบมี
ความผิดฐานเป6นผู�ใช� 

ผลของการใช�ในกรณีผู�ถูกใช�กระทําความผิดตามท่ีใช� ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 84 วรรคสองบัญญัติว)า ผู�ใช�ต�องรับโทษเสมือนตัวการหมายความว)า ผู�ใช�ต�องรับโทษเสมือน
หนึ่งเป6นผู�ร)วมกระทําความผิดด�วยแต)หากความผิดมิได�กระทําเพราะผู�ถูกใช�ไม)ยอมกระทําหรือผู�ถูกใช�
ยังไม)ได�กระทําหรือเพราะเหตุอ่ืนใดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 84 วรรคสอง บัญญัติว)า ผู�ใช�
ต�องระวางโทษเพียงหนึ่งในสามของโทษท่ีกําหนดไว�สําหรับความผิดนั้น 

นอกจากความผิดฐานเป6นผู�ใช�ตามหลักท่ัวไปแล�ว ยังมีการใช�โดยการโฆษณา
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 85 ซ่ึงบัญญัติว)า “ผู�ใดโฆษณาหรือประกาศแก)บุคคลท่ัวไปให�
กระทําความผิด และความผิดนั้นมีกําหนดโทษไม)ตํ่ากว)าหกเดือน ผู�นั้นต�องระวางโทษก่ึงหนึ่งของโทษ
ท่ีกําหนดไว�สําหรับความผิดนั้น 

ถ�ามีการกระทําความผิดเพราะเหตุท่ีได�มีการโฆษณาหรือ ประกาศตามความ
ในวรรคแรก ผู�โฆษณาหรือประกาศต�องรับโทษ เสมือนเป6นตัวการ ซ่ึงลักษณะการใช�ตามมาตรา
ดังกล)าวต�องเป6นการประกาศแก)บุคคลท่ัวไปให�กระทําความผิด” 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4947/2531 การท่ีจําเลยเพียงแต)ร�องบอกว)า  
“เอามันให�ตายเลย” แล�วพวกของจําเลยได�ทําร�ายร)างกายผู�เสียหายนั้น เป6นการท่ีจําเลยก)อให�ผู�อ่ืนกระทํา
ความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 84 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2057/2535 จําเลยตะโกนว)า “พ)อมันมาแล�ว เอามันเลย” 
แล�ว ส. ได�ใช�อาวุธปjนลูกซองยาวยิงผู�ตาย ดังนี้จําเลยต�องมีความผิดฐานยุยงส)งเสริมให�นาย ส. ฆ)า
ผู�ตาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 84 ประกอบด�วยมาตรา 288  

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3044/2540 เหตุเกิดเพราะการท่ีจําเลยท่ี 1 พยัก
หน�าและร�องว)าเอามัน แล�วจําเลยท่ี 2 และจําเลยท่ี 3 เข�าร)วมทําร�ายร)างกายผู�เสียหาย ถือได�ว)าจําเลยท่ี 1 
ก)อให�ผู� อ่ืนกระทําความผิดด�วยการยุยงส)งเสริม จึงเป6นผู�ใช�ให�ผู� อ่ืนกระทําความผิด ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 84 มิใช)เป6นตัวการร)วมกระทําความผิดด�วยกัน ตามมาตรา 83 ดังท่ีโจทก(ฟlอง 
จึงเป6นการแตกต)างกันในสาระสําคัญอย)างมาก ย)อมลงโทษจําเลยท่ี 1 ฐานเป6นผู�ใช�ให�กระทําความผิด
ไม)ได� ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 192 วรรคสอง แต)การร�องบอกของจําเลยท่ี 1 
ดังกล)าว ถือได�ว)าเป6นความผิดฐานเป6นผู�สนับสนุนการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 86 
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3. ผู�สนับสนุน 
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86 บัญญัติว)า “ผู�ใดกระทําการด�วยประการใดๆ  

อันเป6นการช)วยเหลือหรือให�ความสะดวกในการท่ีผู�อ่ืนกระทําความผิด ก)อนหรือขณะกระทําความผิด 
แม�ผู�กระทําความผิดจะมิได�รู�ถึงการช)วยเหลือหรือให�ความสะดวกนั้นก็ตาม ผู�นั้นเป6นผู�สนับสนุนการ
กระทําความผิด ต�องระวางโทษสองในสามส)วนของโทษท่ีกําหนดไว�สําหรับความผิดท่ีสนับสนุนนั้น” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายสามารถสรุปสาระสําคัญของความผิดฐานนี้ ดังนี้ 
 3.1 ต�องมีผู�กระทําความผิดเกิดข้ึน 
 3.2 ผู�สนับสนุนต�องกระทําด�วยประการใด ๆ อันเป6นการช)วยเหลือหรือให�ความสะดวก

ในการท่ีผู�อ่ืนกระทําความผิด 
 3.3 ผู�สนับสนุนมีเจตนาช)วยเหลือ 
 3.4 ผู�สนับสนุนต�องช)วยเหลือก)อนหรือขณะกระทําความผิด 
 3.5 การช)วยเหลือนั้นไม)ว)าผู�กระทําความผิดจะรู�หรือไม)รู�ถึงการช)วยเหลือหรือไม)ก็ตาม 

เพียงแต)ตัวผู�สนับสนุนได�รู�ว)าตนเองได�ให�ความช)วยเหลือก็พอ 
ตัวอย)าง แดงยืมมีดของดํา โดยบอกดําว)าจะเอาไปฆ)าเขียว เม่ือดํารู�อย)างนั้นก็ให�ยืม

มีดของตนไปฆ)าเขียวท่ีบ�านพักถือว)าการกระทําของดําเป6นผู�สนับสนุนแดงในความผิดฐานฆ)าคนตาย 
ตัวอย)าง นายดําให�นายด)างยืมท่ีสอยมะม)วงท้ังท่ีรู�อยู)แล�วว)านายด)างจะนําไปลัก

มะม)วงท่ีบ�านขาวกรณีนี้นายดําเป6นผู�สนับสนุนผู�อ่ืนในการกระทําความผิดฐานลักทรัพย( 
ดังนั้น สรุปได�ว)า การเป6นผู�สนับสนุนต�องเป6นการให�ความช)วยเหลือหรือให�ความ

สะดวกในการท่ีผู�อ่ืนกระทําความผิดก)อนหรือขณะท่ีกระทําความผิดนั้น แม�ตัวผู�กระทําความผิดจะไม)รู�
ถึงการให�ความช)วยเหลือก็ตาม เพียงแต)ตัวผู�สนับสนุนรู�ว)าตนได�ให�ความช)วยเหลือก็พอ (รูปท่ี 5.11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5.11 ลักษณะของการสนับสนุน 

ผู�สนับสนุน 

ผู�สนับสนุนได�รู�ถึงการให�ความ
ช)วยเหลือน้ันก็พอ 

ขณะกระทํา
ความผิด 

ก2อนกระทําความผิด 

ได�ให�ความช)วยเหลือ/ความสะดวก
แก)ผู�กระทําความผดิ 
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สรุปได�ว)า บุคคลท่ีเก่ียวข�องกับการกระทําความผิดทางอาญาประกอบด�วย ตัวการ 
ผู�ใช� และผู�สนับสนุน ลักษณะของตัวการร)วมต�องมีการร)วมกันกระทําความผิดต้ังแต)สองคนข้ึนไป  
ส)วนความผิดฐานเป6นผู�ใช� ต�องเป6นการก)อให�ผู�อ่ืนกระทําความผิด ส)วนความผิดฐานเป6นผู�สนับสนุน
ต�องเป6นการช)วยเหลือก)อนหรือขณะท่ีผู�อ่ืนกระทําความผิด 

 

โทษทางอาญา 
 

ในเรื่องของโทษทางอาญานั้น มีวิวัฒนาการการลงโทษผู�กระทําผิดท่ีมีลักษณะ 
ท่ีคล�ายคลึงกันในทุกประเทศ โดยเริ่มจากการลงโทษอย)างโหดร�าย เพ่ือตอบแทนให�สาสมกับ
ความแค�นท่ีถูกกระทํา เพ่ือข)มขู)ยับยั้งให�เกรงกลัวและเข็ดหลาบแล�วคลี่คลายลงมาเป6นการฟj�นฟูอบรม
แก�ไขให�คืนดีรูปแบบการลงโทษในแต)ละยุคสมัยก็เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะการปกครองและสังคม
เป6นสําคัญ 

โทษทางอาญาตามท่ีปรากฏในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 ได�แก) ประหารชีวิต 
จําคุก กักขัง ปรับและ ริบทรัพย(สิน ในเรื่องของโทษทางอาญาขอกล)าวถึงวัตถุประสงค(ของการลงโทษ
ทางอาญาและประเภทของโทษตามลําดับดังนี้ 

 
1. วัตถุประสงค%ของการลงทางอาญา 

 สรุปได�หลายประการดังนี้ (ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ, 2554 : 92 - 93) 
1.1 เพ่ือแก�แค�นทดแทน (retribution)  

กล)าวคือผู�กระทําความผิดร�ายแรงเพียงใดก็สมควรจะได�รับโทษตอบแทน 
การกระทําความผิดของตนเป6นหลักท่ีมีมาแต)เดิมแทนท่ีการแก�แค�นด�วยตนเองของผู�เสียหาย 

1.2 เพ่ือปAองกันความผิด (Deterrence)  
เป6นการลงโทษขู)ผู�กระทําความผิดให�กลัว เพ่ือจะได�ไม)กระทําความผิดอีก  

เป6นการปlองกันเฉพาะตัวและเป6นการปlองกันท่ัวไป โดยอาศัยการลงโทษขู)บุคคลท่ัวๆ ไปไม)ให�เอาเป6น
เยี่ยงอย)าง 

1.3 เพ่ือตัดผู�กระทําความผิดออกไปจากสังคม (Incapacitation)  
โดยถือว)าผู�กระทําความผิดมีพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของ

สังคมอย)างร�ายแรง สมควรตัดออกไปจากสังคมอย)างถาวร คือ ประหารชีวิต หรือตัดชั่วคราว  
คือ จําคุก กักขัง 
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1.4 เพ่ือดัดนิสัย (reformation)  
เป6นการลงโทษโดยมองถึงอนาคตและหวังว)าผู�กระทําความผิดจะกลับใจ 

เลิกกระทําความผิด ถ�าได�มีการปรับปรุงตัวเสียใหม) 
กล)าวโดยสรุปได�ว)า วัตถุประสงค(ในการลงโทษทางอาญานั้น มีเหตุผล 

สืบเนื่องมาจากการแก�แค�นทดแทนในกรณีท่ีผู�กระทําผิดได�ก)อข้ึนกับบุคคลอ่ืน จึงสมควรได�รับ
ผลตอบแทนในสิ่งท่ีตนได�กระทํา อีกท้ังเป6นการปlองกันการกระทําผิด เพ่ือดัดนิสัย หรืออาจจะตัด
ผู�กระทําความผิดออกจากสังคมอย)างถาวร 

 
2. ประเภทของโทษทางอาญา 

โทษทางอาญาท่ีจะใช�ลงโทษผู�กระทําผิดมีอยู) 5 สถานเท)านั้น หากผู�ใดกระทํา
ความผิดทางอาญาเม่ือจะมีลงโทษผู�ลงโทษจะสรรหาวิธีการลงโทษแปลกๆ มาลงโทษผู�กระทําผิดไม)ได� 
ต�องใช�โทษอย)างใดอย)างหนึ่งท่ีกฎหมายกําหนดไว� ซ่ึงเรียงจากโทษหนักไปหาโทษเบา ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 18 คือ โทษสําหรับลงแก)ผู�กระทําความผิดมีดังนี้ 

(1) ประหารชีวิต 
(2) จําคุก 
(3) กักขัง 
(4) ปรับ 
(5) ริบทรัพย(สิน 
โทษประหารชีวิตและโทษจําคุกตลอดชีวิต มิให�นํามาใช�บังคับแก)ผู� ซ่ึงกระทํา

ความผิดในขณะท่ีมีอายุต่ํากว)าสิบแปดปL 
ในกรณีผู�ซ่ึงกระทําความผิดในขณะท่ีมีอายุตํ่ากว)าสิบแปดปLได�กระทําความผิดท่ีมี

ระวางโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต ให�ถือว)าระวางโทษดังกล)าวได�เปลี่ยนเป6นระวางโทษจําคุกห�าสิบปL 
จากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 สามารถอธิบายได�ดังนี้ 
2.1 โทษประหารชีวิต  

ถือเป6นโทษข้ันร�ายแรงอย)างยิ่ง ปกติกฎหมายจะกําหนดโทษประหารชีวิตใน
ความผิดท่ีมีความร�ายแรง เช)น ตามมาตรา 107 ผู�ใดปลงพระชนม(พระมหากษัตริย( ต�องระวางโทษ
ประหารชีวิต ผู�ใดพยายามกระทําเช)นนั้นก็เช)นเดียวกัน 

มาตรา 109 “ผู�ใดลอบปลงพระชนม(พระราชินีหรือรัชทายาท หรือฆ)าผู�สําเร็จ
ราชการแทนพระองค( ต�องระวางโทษประหารชีวิต” 

 
 
 



 

มาต
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กระทําการตามหน�าท่ี 
(3

เพราะเหตุท่ีบุคคลนั้นจะช)วย
(4
(5
(6) 
(7

ความผิดเพ่ือปกปzดความผิดอ
ผู�ท่ีต

นําไปประหารชีวิตด�วยการฉ
ประหารชีวิตนักโทษโดยใช�ด
ด�วยดาบ เป6นการประหารชีว
ดังรูปท่ี 5.12 และ 5.13  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

ท่ีมา: htt

 

มาตรา 289 “ผู�ใด 
1) ฆ)าบุพการี 
2) ฆ)าเจ�าพนักงานซ่ึงกระทําตามหน�าท่ี หรือเพราะเห

3) ฆ)าผู�ช)วยเหลือเจ�าพนักงานในการท่ีเจ�าพนักงานนั้นก
ะช)วยหรือได�ช)วยเจ�าพนักงานดังกล)าวแล�ว 

4) ฆ)าผู�อ่ืนโดยไตร)ตรองไว�ก)อน 
5) ฆ)าผู�อ่ืนโดยทรมานหรือกระทําทารุณโหดร�าย 
) ฆ)าผู�อ่ืนเพ่ือตระเตรียมการ หรือเพ่ือความสะดวกในการท่ีจ

7) ฆ)าผู� อ่ืนเพ่ือจะเอาหรือเอาไว� ซ่ึงผลประโยชน(อัน
ามผิดอ่ืนของตนหรือเพ่ือหลีกเลี่ยงให�พ�นอาญาในความผิดอ

ผู�ท่ีต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�ลงโทษประหารชีวิต จะถูกเจ
การฉีดยาหรือสารพิษให�ตายโทษประหารชีวิตในสมัยราช
ยใช�ดาบฟ?นคอนักโทษ ต)อมาในปL พ.ศ. 2477 ได�เปลี่ยนจ
ารชีวิตด�วยปjนตามลําดับ เรียกว)า “การยิงเปlา” (กรมราช

รูปท่ี 5.12 การประหารชีวิตด�วยการตัดหัว 
http: //www.correct.go.th/mu/index4.htm,2555
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าะเหตุท่ีจะกระทําหรือได�

นั้นกระทําตามหน�าท่ีหรือ

ารท่ีจะกระทําความผิด 
น(อันเกิดจากตนกระทํา
ผิดอ่ืนท่ีกระทําไว�” 
ถูกเจ�าหน�าท่ีกรมราชทัณฑ(
ัยราชการท่ี 5 การลงโทษ
ลี่ยนจากการประหารชีวิต
มราชทัณฑ(, 2555) แสดง
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2.2 โทษจําคุก  

เป6นโทษสําหรับ
โทษจําคุกมี 2 อย)างคือ 

(1) โทษจําคุกตล
(2) จําคุกมีระยะ
ประมวลกฎหมาย

เพ่ือให�ผู�อ่ืนล)วงรู�หรือได�ไปซ่ึงข�อควา
ปลอดภัยระดับประเทศ ต�องระวางโท

ผู�ท่ีต�องคําพิพาก
สําหรับโทษประ

กระทําความผิดในขณะท่ีมีอายุตํ่ากว)า 
ได�กระทําความผิดท่ีมีระวางโทษประ
ระวางโทษจําคุก 50 ปL  

2.3 โทษกักขัง 
เป6นโทษอาญาท

แต)เป6นโทษท่ีจะเปลี่ยนมาจากโทษจ
เสียค)าปรับก็จะถูกกักขังแทน ดังตัว
บัญญัติว)า “ผู�ใดกระทําความผิดซ่ึงม
ถ�าไม)ปรากฏว)าผู�นั้นได�รับการจําคุกม

ท่ีมา : http

ําหรับผู�กระทําความผิดร�ายแรงมากลงมาจนถึงความ

คุกตลอดชีวิต 
ีระยะเวลา คือไม)เกิน 50 ปL 
หมายอาญาท่ีกําหนดโทษจําคุก เช)น มาตรา 104 “ผู�ใดกร
�อความ เอกสารหรือสิ่งใดๆ อันปกปzดไว� เป6นความลับส
างโทษจําคุก ต้ังแต)ห�าปLถึงสิบห�าปL” 
ิพากษาถึงท่ีสุดให�ลงโทษจําคุก ถูกนําตัวไปขังในเรือนจํา

ษประหารชีวิตและโทษจําคุกตลอดชีวิตนี้มิได�นํามาใช�บ
่ํากว)า 18 ปL หากบุคคลใดกระทําความผิดในขณะท่ีมีอายุต
ประหารหรือจําคุกตลอดชีวิตให�ถือว)าระวางโทษดังกล)าว

าญาท่ีมิได�กําหนดไว�โดยตรงสําหรับการกระทําความผิดฐาน
ทษจําคุก หรือเป6นโทษท่ีลงแก)ผู�ต�องโทษปรับแต)ไม)มีเงิน
ังตัวบทกฎหมายท่ีบัญญัติไว�ในประมวลกฎหมายอาญา

ิดซ่ึงมีโทษจําคุก และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจําคุกไม)เก
ําคุกมาก)อนหรือได�รับโทษจําคุกมาก)อน แต)เป6นโทษสําหร

รูปท่ี 5.13 การประหารชีวิตด�วยการยิงเปlา 
http: //www.correct.go.th/mu/index4.html,2555

วามผิดลหุโทษ  

ู�ใดกระทําการใดๆ 
ลับสําหรับความ

จํา 
ใช�บังคับแก)ผู�ซ่ึง
ีอายุตํ่ากว)า 18 ปL  
กล)าวเปลี่ยนเป6น

ิดฐานหนึ่งฐานใด 
)มีเงินหรือไม)ยอม
าญา มาตรา 23 
ไม)เกินสามเดือน  
ําหรับความผิดท่ี
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ได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ศาลจะพิพากษาให�ลงโทษกักขังไม)เกินสามเดือนแทนโทษ
จําคุกนั้นก็ได�” มาตรา 29 บัญญัติว)า “ผู�ใดต�องโทษปรับ และไม)ชําระค)าปรับในสามสิบวันนับแต)วันท่ี
ศาลพิพากษา ผู�นั้นจะต�องถูกยึดทรัพย(สินใช�ค)าปรับ หรือมิฉะนั้นจะต�องถูกกักขังแทนค)าปรับ แต)ถ�า
ศาลเห็นเหตุอันสมควรสงสัยว)าผู�นั้นจะหลีกเลี่ยง ไม)ชําระค)าปรับ ศาลจะสั่งเรียกประกันหรือสั่งให�
กักขังผู�นั้นแทนค)าปรับไปพลางก)อนก็ได�” 

อนึ่ง สถานท่ีกักขังต�องไม)ใช)เรือนจํา  สถานีตํารวจหรือสถานท่ีควบคุมผู�ต�องหา
คดีสอบสวน ถ�าศาลเห็นเป6นการสมควรจะสั่งในคําพิพากษาให�กักขังผู�กระทําความผิดไว�ในท่ีอาศัยของ
ผู�นั้นเอง หรือท่ีอาศัยของผู�อ่ืนท่ียินยอมรับผู�นั้นไว� หรือสถานท่ีอ่ืนอาจกักขังได� เพ่ือให�เหมาะสมกับ
ประเภทหรือสภาพของผู�ถูกกักขังก็ได� (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 48 วรรคหนึ่งและวรรคสอง) 

2.4 โทษปรับ 
คือ โทษซ่ึงผู�ต�องคําพิพากษาของศาลให�ลงโทษปรับ ผู�นั้นจะต�องนําเงินตาม

จํานวนท่ีกําหนดไว�ในคําพิพากษามาชําระต)อศาล (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 28) และการชําระ
ค)าปรับก็ต�องชําระภายในสามสิบวันนับแต)วันท่ีศาลพิพากษา มิฉะนั้นต�องถูกยึดทรัพย(สินใช�ค)าปรับ 
หรือถูกกักขังแทนค)าปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29)  

การกระทําความผิดตามกฎหมายอาญาบางฉบับ อาจระวางโทษไว�เพียงโทษปรับสถาน
เดียวก็ได� เช)น พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป6นระเบียบเรียบร�อยของเมือง พ.ศ. 2535 
แต)ส)วนใหญ)แล�วโทษปรับมักจะระวางไว�ควบคู)กับโทษจําคุก โดยอาจจะควบในลักษณะ “หรือ”  
กับ “และ” ดังตัวอย)างในประมวลกฎหมายอาญามาตราต)อไปนี้ 

มาตรา 295 บัญญัติว)า ผู�ใดทําร�ายผู�อ่ืนจนเป6นเหตุให�เกิดอันตรายแก)กายหรือ
จิตใจของผู�อ่ืนนั้น ผู�นั้นกระทําความผิดฐานทําร�ายร)างกาย ต�องระวางโทษจําคุกไม)เกินสองปL หรือปรับ
ไม)เกินสี่พันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” 

มาตรา 334 บัญญัติว)า ผู�ใดเอาทรัพย(ของผู�อ่ืนหรือท่ีผู�อ่ืนเป6นเจ�าของรวมอยู)ด�วย
ไปโดยทุจริต ผู�นั้นกระทําความผิดฐานลักทรัพย(ต�องระวางโทษจําคุกไม)เกินสามปL และปรับไม)เกินหกพันบาท 

ในป?จจุบันนี้ผู� ท่ีต�องคําพิพากษาให�ลงโทษปรับไม)เกินแปดหม่ืนบาท อาจยื่น 
คําร�องต)อศาลชั้นต�นท่ีพิพากษาคดีเพ่ือขอทํางานบริการสังคม หรือทํางานสาธารณะประโยชน(แทน
ค)าปรับได� (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30/1) เม่ือศาลได�พิจารณาถึงฐานะการเงิน ประวัติและ
สภาพความผิดของผู�ต�องโทษปรับแล�ว หากเห็นเป6นการสมควรศาลจะมีคําสั่งให�ผู�นั้นทํางานบริการ
สังคมหรือทํางานสาธารณะประโยชน(แทนค)าปรับก็ได� โดยให�อยู)ภายใต�การดูแลของพนักงานคุมประพฤติ 
เจ�าหน�าท่ีของรัฐ หรือหน)วยงานของรัฐ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30/1 วรรคสอง) 

สําหรับคดีท่ีมีโทษปรับสถานเดียว ถ�าผู�ต�องหากระทําความผิดนําค)าปรับในอัตรา
อย)างสูงสําหรับความผิดนั้นมาชําระก)อนท่ีศาลเริ่มต�นสืบพยาน ให�คดีนั้นเป6นอันระงับไป (ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 79) 
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แต)บรรดาความผิดท่ีกฎหมายกําหนดให�ลงโทษท้ังจําคุกและปรับด�วยนั้น ถ�าศาล
เห็นสมควรจะลงแต)โทษจําคุกก็ได� ซ่ึงในการปรับในป?จจุบันให�ถือวันละ 200 บาท ท้ังนี้เป6นไปตาม
มาตรา 30 กล)าวคือ 

มาตรา 30 “ในการกักขังแทนค)าปรับ ให�ถืออัตราสองร�อยบาทต)อหนึ่งวันและ 
ไม)ว)า ในกรณีความผิดกระทงเดียวหรือหลายกระทงห�าม กักขังเกินกําหนดหนึ่งปL เว�นแต)ในกรณีท่ีศาล
พิพากษาให�ปรับต้ังแต)แปดหม่ืนบาทข้ึนไป ศาลจะสั่งให�กักขังแทนค)าปรับเป6นระยะเวลาเกินกว)าหนึ่งปL  
แต)ไม)เกินสองปLก็ได� 

ในการคํานวณระยะเวลานั้น ให�นับวันเริ่มกักขังแทนค)าปรับรวมเข�าด�วยและให�
นับเป6นหนึ่งวันเต็มโดยไม)คํานึงถึงจํานวนชั่วโมง 

ในกรณีท่ีผู�ต�องโทษปรับถูกคุมขังก)อนศาลพิพากษา ให�หักจํานวนวันท่ีถูกคุมขังนั้น
ออกจากจํานวนเงินค)าปรับ โดยถืออัตราสองร�อยบาท ต)อหนึ่งวันเว�นแต)ผู�นั้นต�องคําพิพากษาให�
ลงโทษท้ังจําคุกและปรับ ในกรณีเช)นว)านี้ ถ�าจะต�องหักจํานวนวันท่ีถูกคุมขังออกจากเวลาจําคุกตาม 
มาตรา 22 ก็ให�หักออกเสียก)อนเหลือเท)าใดจึงให�หักออก จากเงินค)าปรับ” 

2.5 โทษริบทรัพย%สิน 
ตามประมวลกฎหมายอาญามีทรัพย(สินท่ีจะถูกริบอยู) 3 ประเภทได�แก) 
2.5.1 ทรัพย(สินท่ีศาลต�องริบเสมอ เพราะการทําข้ึนหรือมีไว�เป6นความผิด เช)น 

เงินตราท่ีทําปลอมข้ึน เฮโรอีน ยาบ�า ปjนเถ่ือน กัญชา ฝzoน เป6นต�น 
2.5.2 ทรัพย(สินท่ีศาลต�องริบ เว�นแต)จะเป6นของผู�อ่ืนซ่ึงมิได�รู�เห็นเป6นใจด�วยใน

การกระทําความผิด เช)น รถยนต(หรือรถจักรยานยนต(ท่ีผู�กระทําความผิดไปยืมหรือลักของผู�อ่ืนมาแล�ว
นํามาใช�เป6นพาหนะในการกระทําความผิดโดยเจ�าของรถมิได�รู�เห็นเป6นใจด�วย เจ�าของรถมีสิทธิร�องขอ
ต)อศาลแสดงพยานหลักฐานเพ่ือขอรับคืนได� 

 2.5.3 ทรัพย(สินท่ีศาลมีอํานาจสั่งให�ริบหรือไม)ให�ริบก็ได�คือ ทรัพย(สินซ่ึงบุคคลได�
ใช�หรือมีไว�เพ่ือใช�ในการกระทําความผิด กับทรัพย(สินซ่ึงบุคคลได�มาโดยกระทําความผิด เว�นแต)
ทรัพย(สินนั้นเป6นทรัพย(สินของผู�อ่ืน ซ่ึงมิได�รู�เห็นเป6นใจด�วยในการกระทําความผิด ดังนั้น โทษในทาง
อาญาสามารถสรุปเป6นภาพรวมได�ดังแสดงในรูปท่ี 5.14  
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ความผิดลหุโทษ 
 

คดีความผิดลหุโทษ หมายความว)า ความผิดท่ีมีโทษเล็กน�อย ซ่ึงมีอัตราโทษจําคุก 
ไม)เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม)เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 102)  
และด�วยเหตุเป6นความผิดท่ีมีอัตราโทษเล็กน�อย จึงมีกระบวนพิจารณาพิเศษ ได�แก) ความผิดลหุโทษ  
แม�กระทําโดยไม)มีเจตนา แต)ถ�ามีการกระทําท่ีครบองค(ประกอบของบทบัญญัติแห)งกฎหมายท่ีกําหนดว)า  
เป6นความผิด ก็ถือว)าต�องรับโทษในความผิดลหุโทษ เว�นแต)ตามบทบัญญัติความผิดนั้นจะมีความ
บัญญัติให�เห็นเป6นอย)างอ่ืน ส)วนผู�พยายามกับผู�สนับสนุนกระทําความผิดลหุโทษ แม�มีความผิด 
ก็ไม)ต�องรับโทษ และความผิดลหุโทษ ไม)มีบทบัญญัติของกฎหมายระบุว)าเป6นความผิดอันยอมความได� 
ดังนั้น แม�จะมีอัตราโทษท่ีเล็กน�อยก็ต�องถือว)าเป6นคดีความผิดอาญาต)อแผ)นดินท่ีรัฐจะต�องดําเนินคดี
จนเสร็จสิ้นกระบวนวิธีพิจารณาจะตกลงประนีประนอมยอมความยุติคดีกลางคันไม)ได� 

ตัวอย)างการกระทําท่ีกฎหมายบัญญัติไว�เป6นความผิดลหุโทษ และระวางโทษเฉพาะ
ตามท่ีบัญญัติไว�ในประมวลกฎหมายอาญา ภาค 3 ต้ังแต)มาตรา 367 ถึงมาตรา 398 เช)น 

รูปท่ี 5.14 โทษทางอาญา 
 

โทษประหารชีวิตไม2ให�ใช�บังคับกับ
บุคคลท่ีอายุต่ํากว)า 18 ปL  

 

โทษริบทรัพย(สิน ใช�กับทรัพย(ท่ีมไีว�
หรือใช�ในการกระทําผดิ  

โทษกักขัง เป6นโทษท่ีไม)ได�ระวางไว�
สําหรับความผดิฐานใดฐานหน่ึง  
แต)เป6นโทษท่ีเปลี่ยนมา  

โทษปรับ ป?จจุบันให�กักขังแทน
ค)าปรับวันละ 200 บาท  

 

โทษจําคุก ใช�กรณีท่ีศาลลงโทษ
จําคุกไม)เกินสามเดือน และสามารถ
ขอเปลี่ยนเป6นโทษกักขังได�  

โทษทางอาญา 
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1. ผู�ใดเม่ือเจ�าพนักงานถามชื่อหรือท่ีอยู)เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมาย ไม)ยอมบอกหรือ
แกล�งบอกชื่อหรือท่ีอยู)อันเป6นเท็จ ต�องระวางโทษปรับไม)เกินหนึ่งร�อยบาท (มาตรา 367) 

2. ผู�ใดฉีกหรือทําลายประกาศ ภาพโฆษณาหรือเอกสารของเจ�าพนักงาน ซ่ึงกระทําการ
ตามหน�าท่ีได�ปzดหรือแสดงไว� ต�องระวางโทษปรับไม)เกินห�าร�อยบาท (มาตรา 369) 

3. ผู�ใดส)งเสียง ทําให�เกิดเสียง หรือกระทําความอ้ืออึง โดยไม)มีเหตุอันสมควร จนทําให�
ประชาชนตกใจหรือเดือดร�อน ต�องระวางโทษปรับไม)เกินหนึ่งร�อยบาท (มาตรา 370) 

4. ผู�ใดพาอาวุธไปในเมือง หมู)บ�าน หรือทางสาธารณะโดยเปzดเผยหรือโดยไม)มีเหตุ
สมควร หรือพาไปในชุมนุมชนท่ีได�จัดให�มีข้ึนเพ่ือนมัสการ การรื่นเริง หรือการอ่ืนใด ต�องระวางโทษ
ปรับไม)เกินหนึ่งร�อยบาท และให�ศาลมีอํานาจสั่งให�ริบอาวุธนั้น (มาตรา 71) 

5. ผู�ใดทะเลาะกันอย)างอ้ืออึงในทางสาธารณะ หรือสาธารณสถาน หรือกระทํา 
โดยประการอ่ืนใด ให�เสียความสงบเรียบร�อยในทางสาธารณะหรือสาธารณสถาน ต�องระวางโทษปรับ
ไม)เกินห�าร�อยบาท (มาตรา 372) 

6. ผู�ใดเห็นผู�อ่ืนตกอยู)ในภยันตรายแห)งชีวิต ซ่ึงตนอาจช)วยได� แต)ไม)ช)วยตามความจําเป6น 
ต�องระวางโทษจําคุกไม)เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม)เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา 374) 

7. ผู�ใดปล)อยสัตว(ดุหรือสัตว(ร�ายเท่ียวไปตามลําพัง ซ่ึงอาจทําอันตรายแก)บุคคลหรือทรัพย( 
ต�องระวางโทษจําคุกไม)เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม)เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา 377) 

8. ผู�ใดเสพสุราหรือของเมาอย)างอ่ืน จนเป6นเหตุให�ตนเมา ประพฤติวุ)นวาย หรือครองสติไม)ได�
ขณะอยู)ในถนนสาธารณะ หรือสาธารณสถาน ต�องระวางโทษปรับไม)เกินห�าร�อยบาท (มาตรา 378) 

9. ผู�ใดก)อให�เกิดปฏิกูลแก)น้ําในบ)อ สระ อันมีไว�สําหรับประชาชนใช�สอย ต�องระวาง
โทษจําคุกไม)เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม)เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา 380) 

10. ผู�ใดเม่ือเกิดเพลิงไหม�หรือสาธารณภัยอ่ืน และเจ�าพนักงานเรียกให�ช)วยระงับ  
ถ�าผู�นั้นสามารถช)วยได� แต)ไม)ช)วย ต�องระวางโทษจําคุกไม)เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม)เกินหนึ่งพันบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา 383) 

11. ผู� ใดแกล�งบอกเล)าความเท็จให�เลื่องลือ จนเป6นเหตุให�ประชาชนต่ืนตกใจ  
ต�องระวางโทษจําคุกไม)เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม)เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา 384) 

12. ผู�ใดกระทําการอันควรขายหน�าต)อหน�าธารกํานัล โดยเปลือยหรือเปzดเผยร)างกาย
หรือกระทําการลามกอย)างอ่ืน ต�องระวางโทษปรับไม)เกินห�าร�อยบาท (มาตรา 388) 

13. ผู�ใดกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเป6นเหตุให�ผู�อ่ืนรับอันตรายแก)กาย 
หรือจิตใจ ต�องระวางโทษจําคุกไม)เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม)เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
(มาตรา 390) 
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14. ผู�ใดในท่ีสาธารณสถานหรือต)อหน�าธารกํานัล กระทําด�วยประการใดๆ อันเป6นการ
รังแกหรือข)มเหงผู�อ่ืน หรือกระทําให�ผู�อ่ืนได�รับความอับอายหรือเดือดร�อนรําคาญ ต�องระวางโทษ
จําคุกไม)เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม)เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา 397) 

     จะเห็นได�ว)า ความผิดใดก็ตามท่ีมีโทษจําคุกไม)เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม)เกินหนึ่ง
พันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ถือว)าเป6นความผิดลหุโทษท้ังสิ้น เช)น กฎหมายการพนัน กฎหมายจราจร 
กฎหมายรักษาความสะอาด กฎหมายเก่ียวกับการก)อสร�าง เป6นต�น (รูปท่ี 5.15) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ความผิดอันยอมความได� 
 

ความผิดอันยอมความได� หรือเรียกอีกอย)างหนึ่งว)า คดีความผิดต)อส)วนตัวจะมี
บทบัญญัติของกฎหมายระบุไว�ชัดเจนว)าเป6นความผิดอันยอมความได� ดังนั้น หากความผิดฐานใดไม)มี
บทบัญญัติระบุว)าเป6นความผิดอันยอมความได�ต�องถือว)าเป6นความผิดอาญาต)อแผ)นดินหากเป6นคดี
ความผิดอันยอมความได�กฎหมายกําหนดให�เป6นหน�าท่ีของผู�เสียหายท่ีจะต�องร�องทุกข(กล)าวโทษ
ภายในกําหนด 3 เดือน นับแต)วันท่ีรู�เรื่องความผิดและรู�ตัวผู�กระทําความผิดมิฉะนั้นถือว)าขาดอายุ
ความ ไม)สามารถดําเนินคดีแก)ผู�กระทําผิดได� 

 
1. ความผิดอาญาท่ีกฎหมายให�เป0นความผิดท่ียอมความกันได� 

กรณีท่ีกฎหมายบัญญัติให�เป6นความผิดอันยอมความได� คือ เม่ือผู�เสียหายและ
ผู�ต�องหาเป6นญาติพ่ีน�องกัน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 71 คือ ความผิดตามท่ีบัญญัติไว�ใน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ลักทรัพย(ธรรมดา) มาตรา 335 (ลักทรัพย(ประกอบเหตุฉกรรจ() 
มาตรา 336 วรรคแรก (วิ่งราวทรัพย(ตามธรรมดา) มาตรา 357 (รับของโจร) มาตรา 360 (ทําให� 
เสียทรัพย(ท่ีมีไว�เพ่ือสาธารณประโยชน(เสียหาย) นอกจากนั้นยังมีมาตรา 272 มาตรา 276 วรรคแรก 

รูปท่ี 5.15 ความผิดลหุโทษ 
 

ความผิดลหโุทษ 

หรือท้ังจําท้ังปรับ ปรับไม)เกิน 1 พันบาท จําคุกไม)เกิน 1 เดือน 
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มาตรา 278 มาตรา 284 มาตรา 209 วรรคแรก มาตรา 310 วรรคแรก มาตรา 311 มาตรา 322 
มาตรา 323 มาตรา 324 มาตรา 326 มาตรา 327 มาตรา 328 มาตรา 341 มาตรา 342 มาตรา 344 มาตรา 
345 มาตรา 346 มาตรา 347 มาตรา 349 มาตรา 350 มาตรา 352 มาตรา 353 มาตรา 354 มาตรา 355 
มาตรา 358 มาตรา 359 มาตรา 362 มาตรา 363 และมาตรา 364 

ความผิดตามท่ีบัญญัติไว�ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334 ถึงมาตรา 336 วรรคแรก 
และมาตรา 341 ถึงมาตรา 364 ถ�าเป6นการกระทําท่ีสามีกระทําต)อภริยาหรือภริยากระทําต)อสามี
ผู�กระทําไม)ต�องรับโทษ ถ�าเป6นการกระทําท่ีผู�บุพการีกระทําต)อผู�สืบสันดาน หรือผู�สืบสันดานกระทํา
ต)อผู�บุพการี หรือพ่ีหรือน�องร)วมบิดามารดาเดียวกันกระทําต)อกัน แม�กฎหมายมิได�บัญญัติให�เป6น
ความผิดอันยอมความได� ก็ให�เป6นความผิดอันยอมความได�และนอกจากนั้นศาลจะลงโทษน�อยกว)าท่ี
กฎหมายกําหนดไว�สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได� 

 
2. ความผิดท่ียอมความไม2ได� หรือเรียกว2าความผิดอาญาต2อแผ2นดิน  

  หมายความว)า เป6นความผิดท่ีกระทบต)อสังคมส)วนรวม โดยถือว)ารัฐเป6น
ผู�เสียหาย ดังนั้น ผู�ท่ีได�รับผลเสียหายจากความผิดอาญาดังกล)าวไม)อาจท่ีจะเข�าไปดําเนินคดีเองได�
หรือแม�จะไม)ติดใจเอาความ คดีก็ยังไม)ยุติต�องดําเนินคดีฟlองร�องผู�กระทําผิดจนถึงท่ีสุด เช)น ความผิด
ฐานทําร�ายร)างกาย หรือความผิดฐานขับรถยนต(โดยประมาทเป6นเหตุให�ผู�อ่ืนได�รับอันตรายสาหัสหรือ
ตาย แม�ภายหลังเกิดเหตุผู�เสียหายแล�วจะไม)ติดใจดําเนินคดีกับผู�กระทําความผิดต)อไปแล�ว ซ่ึงอาจจะ
เนื่องจากได�รับการชดใช�ค)าเสียหายหรือสงสารก็ตาม คดีความก็ยังไม)ยุติรัฐยังต�องดําเนินคดีกับ
ผู�กระทําความผิดต)อไปจนถึงท่ีสุดของกระบวนการตามกฎหมาย ท้ังนี้ ความผิดใดเป6นความผิดอันยอม
ความได�หรือไม)ต�องเป6นตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว� 

 
อายุความในการดําเนินคดีอาญา 
 

กฎหมายอาญาได�กําหนดอายุความในการฟlองร�องความผิดท่ัวไปไว� โดยต�องมี 
การฟlองร�องและได�ตัวผู�กระทําความผิดภายในกําหนดเวลาดังต)อไปนี้นับแต)วันกระทําความผิด 
(ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95)  

1. ยี่สิบปLสําหรับความผิดต�องระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกยี่สิบปL 
2. สิบห�าปL สําหรับความผิดต�องระวางโทษจําคุกกว)าเจ็ดปL แต)ไม)ถึงยี่สิบปL 
3. สิบปL สําหรับความผิดต�องระวางโทษจําคุกกว)าหนึ่งปLถึงเจ็ดปL 
4. ห�าปL สําหรับความผิดต�องระวางโทษจําคุกกว)าหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปL 
5. หนึ่งปL สําหรับความผิดต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต)หนึ่งเดือนลงมา หรือต�องระวาง

โทษอย)างอ่ืน 
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บทสรุป 
กฎหมายอาญา คือ กฎหมายท่ีบัญญัติว)า การกระทําหรือไม)กระทําการอย)างใดอย)างหนึ่ง 

เป6นความผิด และให�รวมไปถึงกฎหมายอ่ืนท่ีมีโทษในทางอาญาด�วย การท่ีบุคคลจะรับผิดหรือรับโทษ
ในทางอาญานั้น ประการแรกต�องมีกฎหมายบัญญัติไว�ก)อนว)า การกระทําเช)นนั้นเป6นความผิดและมี
โทษอย)างไร ประการต)อมา ผู�กระทํานั้นได�กระทําครบองค(ประกอบท่ีกฎหมายได�บัญญัติไว�หรือไม)  
เช)น กฎหมายบัญญัติว)า ผู�ใดฆ)าผู� อ่ืนระวางโทษประหารชีวิต การท่ีนายแดงใช�ปjนยิงหัวนายดํา  
การกระทําของนายแดงเข�าองค(ประกอบท่ีกฎหมายบัญญัติไว� นายแดงต�องรับโทษ ประการต)อมา  
การกระทําครบองค(ประกอบท่ีกฎหมายบัญญัตินั้นได�มีกฎหมายยกเว�นความผิดให�หรือไม) หรือเรียก
อีกอย)างหนึ่งว)า ผู�กระทํามีอํานาจกระทําได� หากมีกฎหมายยกเว�นความผิดให� ผู�กระทําก็ไม)มีความผิด 
เช)น การปlองกันโดยชอบด�วยกฎหมาย การทําแท�งของนายแพทย( เป6นต�น ประการต)อมา คือ  
ให�พิจารณาว)าการกระทําท่ีครบองค(ประกอบความผิดนั้น หากไม)มีกฎหมายยกเว�นความผิด  
ต�องพิจารณาต)อไปว)า มีกฎหมายยกเว�นโทษให�หรือไม) หากมีกฎหมายยกเว�นโทษให� แม�การกระทํานั้น
เป6นความผิด แต)ผู�กระทําไม)ต�องรับโทษในทางอาญา เช)น การกระทําความผิดของเด็ก การกระทํา
ความผิดเพราะความมึนเมา เป6นต�น  

ในส)วนของข้ันตอนการกระทําในทางกฎหมายอาญา คือ ข้ันตอนการคิดท่ีจะกระทํา
ความผิด ข้ันตอนการตกลงใจท่ีจะกระทําความผิด ข้ันตอนการตระเตรียมการท่ีจะกระทําความผิด 
และข้ันตอนการลงมือกระทําความผิด โดยปกติกฎหมายจะลงโทษผู�กระทําในข้ันตอนของการลงมือ
กระทําความผิด แต)ข้ันตอนการคิดจนถึงข้ันตอนการตระเตรียมการในการกระทําความผิด กฎหมาย
ยังไม)ถือว)ามีความผิดและไม)ลงโทษ ยกเว�น การตระเตรียมการในความผิดบางฐานท่ีกฎหมายบัญญัติ
ให�ต�องรับผิด อาทิ การตระเตรียมการวางเพลิงเผาทรัพย( การตระเตรียมการลอบปลงพระชนม(  
เป6นต�นส)วนข้ันตอนท่ีกฎหมายเริ่มลงโทษคือ ข้ันตอนการลงมือกระทําความผิดเพราะถือเป6นข้ันตอนท่ี
ใกล�ชิดกับผล หากลงมือกระทําความผิดไปแล�วไม)สําเร็จ ผู�กระทําความผิดจะถูกลงโทษฐานพยายาม
กระทําความผิด ระวางโทษ 2 ใน 3 ส)วนของความผิดท่ีได�กระทําลง 

ประการต)อมากระทําความผิดของบุคคลอ่ืน ประกอบไปด�วย การเป6นตัวการร)วมใน
การกระทําความผิด การเป6นผู�ใช�ให�ผู� อ่ืนกระทําความผิด และการเป6นผู�สนับสนุนให�ผู� อ่ืนกระทํา
ความผิด  

ประการสุดท�ายคือเรื่องโทษในทางอาญาและอายุความในการดําเนินคดีอาญา 
กฎหมายได�กําหนดโทษในทางอาญาไว� 5 สถาน คือ ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย(สิน 
และโทษท่ีหนักท่ีสุดคือ โทษประหารชีวิตป?จจุบันให� เอาไปฉีดยาหรือให�สารพิษเสียให�ตาย  
ส)วนโทษสถานเบาคือ ความผิดลหุโทษ กล)าวคือ จําคุกไม)เกินหนึ่งเดือน ปรับไม)เกินหนึ่งพันบาทหรือ
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ท้ังจําท้ังปรับ เป6นต�น ส)วนอายุความในการดําเนินคดีอาญายาวนานท่ีสุด 20 ปL ใช�ในคดีท่ีมีอัตราโทษ
ประหารชีวิตและจําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุก 20 ปL 
  

 คําถามท�ายบท 
 

1. กฎหมายอาญา คือ 
2. จงบอกโครงสร�างความรับผิดทางอาญาว)า ประกอบด�วยอะไรบ�าง 
3. จงอธิบายข้ันตอนของการกระทําความผิดทางอาญา ว)าแบ)งออกเป6นก่ีข้ันตอน 
4. ผู�ท่ีเก่ียวข�องในการกระทําความผิดอาญา ได�แก) 
5. การรอการลงโทษ มีหลักเกณฑ(อย)างไร 
6. การกระทําโดยเจตนา และประมาท มีความแตกต)างกันอย)างไร 
7. นายหม)อง จอดรถท่ียางระเบิดไว�กลางถนน โดยไม)ให�สัญญาณหรือจัดทําเครื่องหมายแสดง

เหตุดังกล)าวไว� เป6นเหตุให�รถของนายหมี ท่ีวิ่งตามมาชนท�ายรถของนายหม)อง ด�วยเหตุ
ดังกล)าวนายหม)องจะมีความผิดหรือไม)อย)างไร 

8. ในระหว)างเดินทางไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ นายอุบาทว( ซ่ึงเป6นผู�ต�องหาคดีข)มขืน
และฆ)าเด็กหญิงน้ําอ�อย ถูกชาวบ�านรุมประชาทัณฑ( ถามว)า ชาวบ�านมีสิทธิ ท่ีจะรุม
ประชาทัณฑ(หรือไม) เพราะเหตุใด 

9. แต�ว ต�องการทําร�ายต่ิง จึงบังคับให� ต๋ึง ใช�ไม�ตีหัวต่ิง โดยพูดจาข)มขู)ว)า หาก ต๋ึง ไม)ยอมทําตาม  
แต�ว จะเผาบ�านของต๋ึง ให�เสียหาย ต๋ึงกลัวว)า แต�วเผาบ�านของตน จึงใช�ไม�ตีหัวต่ิงไป 1 ครั้ง 
ถามว)า แต�ว กับ ต๋ึง มีความผิดอย)างไร 

10. จงยกตัวอย)างความผิดลหุโทษท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวันของนักศึกษามาอย)างน�อย 5 ฐานความผิด 
พร�อมให�เหตุผลว)าเป6นความผิดลหุโทษเพราะเหตุใด 

11. โทษทางอาญาท่ีกฎหมายไม)ให�ลงแก)ผู�กระทําความผิดอายุต่ํากว)า 18 ปL ได�แก) โทษใดบ�าง 
12. ความผิดอันยอมความได� และยอมความไม)ได� แตกต)างกันอย)างไร 
13. นายหนิง ตกลงกับนายหน)องว)า จะไปฆ)านางสาวสวย โดยนายหน)อง จะเป6นคนใช�อาวุธปjนยิง 

ส)วนนายหนิง จะเป6นคนดูต�นทางให� แต)พอไปถึงบ�านนางสาวสวย นายหน)อง กลับใช�มีดแทง
นางสาวสวยตาย ถามว)า นายหนิง และนายหน)อง มีความรับผิดทางอาญา หรือไม) อย)างไร 

14. นางสาวดําว)าจ�างนายขาวให�ไปฆ)านายแดง โดยตกลงค)าจ�างกันเป6นเงิน 20,000 บาท  
เม่ือนายขาวเดินทางไปถึงบ�านของนายแดง เห็นว)านายแดงแก)มากแล�วจึงเปลี่ยนใจไม)ฆ)า 
นายแดง ถามว)า นางสาวดํา และนายขาวมีความรับผิดทางอาญา หรือไม) อย)างไร 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 6 
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 
จุดประสงค�เชิงพฤติกรรม 
 1. เพ่ือให�นักศึกษาบอกความหมายของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตลอดจนบุคคล 
ท่ีเก่ียวข�องได� 
 2. เพ่ือให�นักศึกษาสามารถวิเคราะห*ได�ว+าการจับโดยราษฎรและเจ�าพนักงานต+างกันอย+างไร 
 3. เพ่ือให�นักศึกษาเปรียบเทียบความแตกต+างระหว+างการสืบสวนและการสอบสวนได� 
 4. เพ่ือให�นักศึกษาสามารถอธิบายกระบวนการในการออกหมายอาญาได� 
 5. เพ่ือให�นักศึกษาสามารถนําความรู�ในเรื่องหลักทรัพย*ในการประกันตัวผู�ต�องหาหรือจําเลยไป ใช�ใน
ชีวิตประจําวันได� 
 
เนื้อหาสาระ 
           เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด�วย 

1. ความหมายของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
2. บุคคลท่ีเก่ียวข�องกับกระบวนกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
3. ข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
4. หมายอาญา 
5. ประเภทของหมายอาญา 
6. การฟ;องคดีอาญา 
7. ศาลยุติธรรม 
8. การดําเนินคดีอาญา 
9. การบังคับตามคําพิพากษา 
10. กรมคุมประพฤติ 
11. กรมราชทัณฑ* 

 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. นักศึกษารับฟCงการบรรยายสรุปเนื้อหาสาระของบทเรียนด�วยโปรแกรมการนําเสนอ 
Power point พร�อมตอบคําถามระหว+างการบรรยาย 
 2. นักศึกษาร+วมกันอภิปรายสรุปเนื้อหาบทเรียนท่ีสําคัญ โดยค�นคว�าจากเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 
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ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนและโปรแกรมการนําเสนอ Power point  

2. แบบฝNกหัดท�ายบท 

3. สื่อสิ่งพิมพ* 

 

การวัดผลและประเมินผล 
1. ตรวจใบงานท่ีมอบหมาย 

2. ตรวจแบบฝNกหัดท�ายบท 

3. การตอบคําถามในชั้นเรียน 

4. การทํารายงานตามหัวข�อท่ีกําหนด 

5. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
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บทที่ 6 
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 
 ในการดําเนินคดีกับผู�กระทําความผิดทางอาญาจําเปOนต�องอาศัยความร+วมมือจากหน+วยงาน
ของรัฐ อาทิ ตํารวจ อัยการ ศาล กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ* รวมไปถึงการขอความร+วมมือจาก
ประชาชนในการรักษาความปลอดภัยให�กับตนเองและสังคมส+วนรวมด�วย ท้ังนี้ เห็นได�จากการท่ีให�
อํานาจแก+ราษฎรในการจับบุคคลได�แต+ต�องปฏิบั ติตามเง่ือนไขของกฎหมาย ซ่ึงในเรื่องของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้น เปOนวิธีการในทางปฏิบัติในการท่ีจะบังคับใช�กฎหมายสารบัญญัติ
ให�เกิดประสิทธิผล ดังนั้น การทําความเข�าใจกับความหมายของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และ
บุคคลท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจนบทบาท และหน�าท่ีขององค*กรหรือหน+วยงานของรัฐ ท้ังนี้เพ่ือการปฏิบัติได�
อย+างถูกต�องตามข้ันตอนของกฎหมายต+อไป 
 

ความหมายของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
  
 มีผู�ให�ความหมายของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ดังนี้ 

เกียรติขจร  วัจนะสวัสด์ิ (2551 : 1) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คือ กฎหมายท่ีว+าด�วย
การนําตัวผู�กระทําความผิดมาลงโทษ เริ่มต้ังแต+การจับ การค�น การควบคุมผู�ถูกจับ การสอบสวน  
การฟ;องคดีต+อศาล การพิจาณาและพิพากษาคดี 

กุลพล  พลวัน (2543 : 59 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) เปOนกฎหมายท่ีบัญญัติเก่ียวกับ
การนําตัวผู�กระทําความผิดมาลงโทษ การดําเนินการตามประมวลกฎหมายนี้ก็มีหน+วยงานท่ีเก่ียวข�อง
หลายฝXาย คือ ศาล ผู�พิพากษา พนักงานอัยการ พนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจ 

มานิตย*  จุมปา, ชิตาพร  พิศลยบุตร โตZะวิเศษกุล และกัณฑิมา  ช+างทํา (2556:690) กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา คือ กระบวนการสําหรับดําเนินคดีอาญา เม่ือมีการกระทําความผิดเกิดข้ึน การนํา
ตัวผู�กระทําความผิดมาลงโทษจะต�องทําตามข้ันตอนอย+างไร  

โดยสรุป กระบวนการยุติธรรมทางอาญา คือ กระบวนการในการจะนําตัวผู�กระทําความผิดมา
ลงโทษ โดยเริ่มต้ังแต+มีการกระทําความผิดเกิดข้ึน การนําตัวผู�กระทําความผิดมาลงโทษ โดยใช�วิธีการจับ  
การค�น การควบคุมผู�ถูกจับ การฟ;องคดี และการพิพากษาลงโทษผู�กระทําความผิด 
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บุคคลที่เกี่ยวข)องกับกระบวนกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 
 บุคคลท่ีเก่ียวข�องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อาจเข�ามาเก่ียวข�องในฐานะเปOน 
ผู�ต�องหา ผู�เสียหาย โจกท* จําเลย พนักงานสอบสวน พนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจ พนักงาน
อัยการ ศาล หรือ ราชทัณฑ* (รูปท่ี 6.1) ดังจะได�อธิบายรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.1 บุคคลท่ีเก่ียวข�องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 

1. ผู)กระทําความผิด  
1.1 ผู)ต)องหา  

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2 (2) บัญญัติว+า บุคคลท่ีถูกกล+าวหา
ว+าได�กระทําความผิด แต+ยังไม+ได�ถูกฟ;องต+อศาล บทบัญญัติดังกล+าวแสดงให�เห็นว+า ผู�กระทําความผิด
จะตกเปOนผู�ต�องหาเม่ือมีการกล+าวหาว+าได�กระทําความผิดต+อเจ�าพนักงาน กล+าวคือ เม่ือมีการแจ�ง
ความร�องทุกข* 

 

บุคคลท่ีเก่ียวข�องกับ
กระบวนการยตุิธรรม

ทางอาญา 

ผู�ต�องหา 

จําเลย 

ผู�เสยีหาย 

พนักงายอัยการ 

พนักงานสอบสวน 

พนักงานฝXายปกครอง/ตํารวจ 

ศาล 

โจทก* 

เจ�าหน�าท่ีราชทัณฑ* 
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1.2 จําเลย  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (2) บัญญัติว+า จําเลย 

หมายถึงบุคคลซ่ึงถูกฟ;องยังศาลแล�วโดยข�อหาว+าได�กระทําความผิด ผู�กระทําความผิดย+อมตกอยู+ใน
ฐานะจําเลยเม่ือถูกฟ;องต+อศาลแล�ว คําจํากัดความนี้ใช�เฉพาะพนักงานอัยการเปOนผู�ฟ;องเท+านั้น  
หากเปOนกรณีท่ีผู�เสียหายฟ;องคดีเองจําเลยจะมีฐานะเปOนจําเลยต+อเม่ือศาลได�ประทับรับฟ;องไว�
พิจารณาแล�ว 

2. ผู)เสียหาย  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) บัญญัติว+า ผู�เสียหายหมายถึง 

บุคคลผู�ได�รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําความผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมท้ังบุคคลอ่ืนท่ีมีอํานาจ
จัดการแทนได� ดังบัญญัติไว�ในมาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 6 ผู�เสียหายมี 2 ประเภท คือ 

2.1 ผู)เสียหายท่ีแท)จริง  
คือ บุคคลนั้นเปOนผู�ได�รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําความผิดนั้นโดยตรงเช+น 

นาย ก. ถูกนาย ข. ใช�ไม�ตีหัว ดังนี้นาย ก. เปOนผู�เสียหายโดยตรง 
2.2 ผู)มีอํานาจจัดการแทนผู)เสียหายท่ีแท)จริง  

(1) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 4 วรรคสอง กล+าวคือ สามีมี
สิทธิฟ;องคดีแทนภริยาได� ต+อเม่ือได�รับอนุญาตโดยชัดแจ�งจากภริยา 

(2) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5(1) ผู�แทนโดยชอบธรรมหรือ
ผู�อนุบาล เฉพาะแต+ในความผิดซ่ึงได�กระทําต+อผู�เยาว* หรือผู�ไร�ความสามารถซ่ึงอยู+ในความดูแล 

(3) ผู�บุพการี ผู�สืบสันดาน สามีหรือภริยาเฉพาะแต+ในความผิดอาญา ซ่ึงผู�เสียหายถูกทํา
ร�ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม+สามารถจะจัดการเองได� 

(4) ผู�จัดการหรือผู�แทนอ่ืน ๆ ของนิติบุคคล เฉพาะความผิดซ่ึงกระทําลงแก+นิติบุคคลนั้น 
3. พนักงานอัยการ  

หมายความถึง เจ�าพนักงานผู�มีหน�าท่ีฟ;องผู�ต�องหาต+อศาล ท้ังนี้จะเปOนข�าราชการใน 
กรมอัยการหรือเจ�าพนักงานอ่ืนผู�มีอํานาจเช+นนั้นก็ได� 

4. พนักงานสอบสวน  
หมายความถึง เจ�าพนักงานซ่ึงกฎหมายให�มีอํานาจและหน�าท่ีในการสอบสวน 

5. พนักงานฝ2ายปกครองหรือตํารวจ  
หมายความถึงเจ�าพนักงานซ่ึงกฎหมายให�มีอํานาจและหน�าท่ีรักษาความสงบเรียบร�อยของ

ประชาชน ให�รวมท้ังพัศดี เจ�าพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจ�าท+า พนักงานตรวจคนเข�าเมือง 
และเจ�าพนักงานอ่ืนๆ ในเม่ือทําการอันเก่ียวกับการจับกุมปราบปรามผู�กระทําผิดกฎหมาย ซ่ึงตนมี
หน�าท่ีต�องจับกุมหรือปราบปราม 

 



240 

 

 

6. โจทก�  
หมายความถึงพนักงานอัยการ หรือผู�เสียหายซ่ึงฟ;องคดีต+อศาล หรือท้ังคู+ในเม่ือพนักงานอัยการ

หรือผู�เสียหายเปOนโจทก*ร+วมกัน 
 

7. ศาล  
เปOนผู�มีอํานาจพิจารณาพิพากษาอรรคดีต+างๆ ท่ีผู�เสียหายหรือพนักงานอัยการเปOนโจทก*

ฟ;องคดี ศาลในท่ีนี้หมายถึงศาลยุติธรรมหรือผู�พิพากษาท่ีมีอํานาจในการดําเนินคดีอาญา แบ+งออกเปOน 
3 ชั้นศาล คือ ศาลชั้นต�น ศาลอุทธรณ* และศาลฎีกา (รูปท่ี 6.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                      รูปท่ี 6.2 ศาล 
 

8. เจ)าหน)าท่ีฝ2ายราชทัณฑ�  
เปOนเจ�าหน�าท่ีของรัฐในกระบวนการยุติธรรม สังกัดกรมราชทัณฑ* กระทรวงมหาดไทย ได�แก+ 

เจ�าหน�าท่ีสถานพินิจและคุ�มครองเด็ก เปOนต�น 
 

ข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาแบ+งออกเปOน 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนก+อนคดีข้ึนสู+ศาล ข้ันตอน
ในชั้ นศาล ข้ันตอนภายหลั งศาลพิพากษาคดี  สามารถแยกอธิบายได� ดั งนี้  (มานิ ตย*  จุ มปา,  
ชิตาพร พิศลยบุตร โตZะวิเศษกุล และกัณฑิมา  ช+างทํา, 2556) 
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1. ข้ันตอนก9อนคดีข้ึนสู9ศาล 
เปOนข้ันตอนแรกในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซ่ึงเปOนข้ันตอนการทํางานของพนักงาน

ฝXายปกครอง ตํารวจ และพนักงานอัยการ ซ่ึงเริ่มต้ังแต+มีการกระทําความผิดอาญาเกิดข้ึน มีผู�เสียหาย
จากการกระทําความผิดนั้น มีการร�องทุกข* หรือการกล+าวโทษ มีการสืบสวน การสอบสวน การออก
หมายอาญาและผู�มีอํานาจในการออกหมาย ซ่ึงอธิบายได� ดังนี้ 

 
1.1 มีการกระทําความผิดอาญาเกิดข้ึน  

กล+าวคือ มีการกระทําความผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่งเกิดข้ึน เช+น นายดําใช�ป^นยิงหัว
นายแดง กรณีอย+างนี้ถือว+ามีการกระทําความผิดอาญาฐานฆ+าคนตายเกิดข้ึนแล�ว 

1.2 มีผู)เสียหายจากการกระทําความผิดทางอาญา  
กล+าวคือ เม่ือมีการกระทําความผิดอาญาเกิดข้ึนแล�ว บุคคลท่ีได�รับความเสียหายจาก

การกระทําความผิดดังกล+าวถือว+าเปOนผู�เสียหาย แต+ท้ังนี้ต�องเปOนผู�เสียหายโดยนิตินัยนั้น หมายความว+า  
ไม+มีส+วนในการกระทําความผิด ซ่ึงจากตัวอย+างท่ีกล+าวมาในหัวข�อท่ี 1.1 ผู�เสียหายคือ นายแดง 

1.3 มีการร)องทุกข� 
กล+าวคือ การร�องทุกข*เปOนเหตุการณ*หลังจากท่ีผู�เสียหายได�รับความเสียหายทาง

อาญาแล�ว และประสงค*จะได�ตัวผู�กระทําความผิดมาลงโทษจึงได�กล+าวต+อเจ�าหน�าท่ีตามบทบัญญัติของ
กฎหมายแห+งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว+ามีผู�กระทําความผิด โดยจะรู�ตัวผู�กระทํา
ความผิดหรือไม+ก็ตาม ซ่ึงการกระทํานั้นทําให�เกิดความเสียหายแก+ผู�เสียหายและการกล+าวเช+นนั้น ได�
กล+าวโดยมีเจตนาจะให�ผู�กระทําความผิดได�รับโทษ ท้ังนี้ เปOนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 2 (7) ซ่ึงมีหลักเกณฑ*ในการพิจารณาคําร�องทุกข* ดังนี้ 

1.3.1 ผู� มีอํานาจรับคําร�องทุกข* คือ พนักงานสอบสวน และพนักงานฝXายปกครอง 
หรือตํารวจ  

1.3.2 ข�อความของการร�องทุกข* 
 1) ชื่อและท่ีอยู+ของผู�ร�องทุกข* 
 2) ลักษณะแห+งความผิด 
 3) พฤติการณ*ต+างๆ ท่ีความผิดนั้นได�กระทําลง 
 4) ความเสียหายท่ีได�รับ 
 5) ชื่อหรือรูปพรรณของผู�กระทําความผิดเท+าท่ีจะบอกได� 

1.3.3 คําร�องทุกข*ประกอบด�วย 
 1) ผู�ร�องทุกข*ต�องมีอํานาจร�องทุกข* 
 2) ต�องร�องทุกข*ต+อเจ�าหน�าท่ีท่ีมีอํานาจรับคําร�องทุกข* 
 3) ต�องร�องทุกข*โดยมีเจตนาจะให�ผู�กระทําความผิดได�รับโทษ 
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 4) ต�องร�องทุกข*ตามแบบวิธีการร�องทุกข* 
 5) ต�องร�องทุกข*ภายในกําหนดอายุความร�องทุกข*ซ่ึงระยะเวลาในการร�องทุกข* 

ซ่ึงปรากฏในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 ท่ีกําหนดให�ผู�เสียหายร�องทุกข*ภายในสามเดือนนับแต+
วันท่ีรู�เรื่องความผิด และรู�ตัวผู�กระทําความผิด เฉพาะความผิดต+อส+วนตัวเท+านั้น 

1.3.4 การมอบอํานาจให�ร�องทุกข* หมายถึง การท่ีผู�เสียหายซ่ึงมีอํานาจร�องทุกข*ตาม
กฎหมายได�มอบหมายให�บุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช+ผู�เสียหายมาร�องทุกข*แทน อํานาจของผู�รับมอบอํานาจจํากัด
เฉพาะตามหนังสือมอบอํานาจเท+านั้น 

1.3.5 การถอนคําร�องทุกข* หมายถึง การไม+ติดใจดําเนินคดีท่ีได�ร�องทุกข*ไว� 
ท้ังเรื่องหรือเฉพาะการกระทําผิดฐานใดฐานหนึ่ง การถอนคําร�องทุกข*ให�กระทําโดยชัดแจ�งต+อ 
เจ�าพนักงานหรือศาล เม่ือได�มีการถอนคําร�องทุกข*แล�ว ในคดีความผิดต+อส+วนตัวให�คดีอาญาระงับไป 
ส+วนคดีอาญาแผ+นดินไม+ตัดอํานาจของพนักงานสอบสวนท่ีจะสอบสวนคดีนั้นหรือพนักงานอัยการท่ีจะ
ฟ;องคดีนั้นต+อไป 

1.3.6 อายุความในการ�องทุกข* กรณีความผิดต+อส+วนตัวให�มีการร�องทุกข*เสมอและ
ต�องร�องภายในอายุความสามเดือน นับแต+วันท่ีรู�เรื่องและรู�ตัวผู�กระทําความผิด 

1.4 มีการกล9าวโทษ  
การกล+าวโทษจะมีลักษณะคล�ายกับการร�องทุกข* เพียงแต+ผู�กล+าวโทษต+อพนักงาน

เจ�าหน�าท่ีนั้นไม+ใช�ผู�เสียหาย แต+เปOนบุคคลอ่ืนท่ัวไปท่ีประสบเหตุการณ*การกระทําความผิดเกิดข้ึน  
หรืออาจกล+าวได�ว+า เปOนพลเมืองดีผู�เห็นเหตุการณ*แล�วแจ�งเรื่องต+อพนักงานสอบสวน โดยวัตถุประสงค*
ในการกล+าวโทษนั้นเพ่ือให�ทราบมีเหตุการณ*เกิดข้ึน 

จากท่ีกล+าวมาแล�วข�างต�น เปOนกระบวนการเริ่มต�นเข�าสู+การใช�บริการกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา โดยเริ่มจากมีการกระทําความผิดทางอาญาเกิดข้ึน และมีผู�เสียหายจากการกระทํา
ความผิดนั้น เม่ือได�รับความเสียหายแล�วจึงได�นําเรื่องมาร�องทุกข*ต+อพนักงานสอบสวน ซ่ึงในการร�องทุกข*นั้น 
สามารถมอบอํานาจให�ร�องทุกข*แทนกันได� แต+หากผู�เสียหายไปร�องทุกข*ไว�แล�วต+อมาไม+ติดใจท่ีจะ
ดําเนินคดีต+อไป อาจเปOนเพราะมีการตกลงระหว+างกันได� หรือกลัวจะเสียเวลาในการดําเนินคดี  
ก็สามารถถอนคําร�องทุกข*ได� และเม่ือมีการถอนคําร�องทุกข*แล�ว หากเปOนความผิดอันยอมความได�ย+อม
มีผลให�คดีอาญาเปOนอันระงับไป แต+ถ�าหากเปOนความผิดอาญาแผ+นดิน ไม+ตัดอํานาจพนักงานสอบสวน
ในการท่ีจะสอบสวนคดีนั้นต+อไป มีผลให�พนักงานอัยการมีอํานาจฟ;องคดีต+อศาล ในหัวข�อต+อไปจะ
กล+าวถึง การสืบสวนและการสอบสวนคดีอาญาซ่ึงเปOนข้ันตอนท่ีอยู+ในอํานาจของพนักงานสอบสวน 

1.5 มีการสืบสวน การสอบสวน  
                    การสืบสวนและการสอบสวนเปOนข้ันตอนต+อจากการร�องทุกข*หรือการกล+าวโทษจาก
ผู�เสียหายหรือจากพลเมืองดีท่ีเห็นเหตุการณ* เม่ือได�รับการร�องทุกข*หรือกล+าวโทษแล�ว พนักงานสอบสวนจะ
ทําการสืบสวนเพ่ือให�ทราบรายละเอียดในการกระทําความผิด หลังจากนั้นจะทําการรวบรวม
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พยานหลักฐานเพ่ือส+งต+อสํานวนให�กับพนักงานอัยการต+อไป ซ่ึงกระบวนการนี้เรียกว+าการสอบสวน  
ในเบื้องต�นนี้ให�ทําความเข�าใจกับความหมายของการสืบสวนและการสอบสวน ดังนี้ 

1.5.1 การสืบสวน เปOนการแสวงหาข�อเท็จจริงและหลักฐาน ซ่ึงพนักงานฝXายปกครองหรือ
ตํารวจได�ปฏิบัติไปตามอํานาจหน�าท่ี เพ่ือรักษาความสงบเรียบร�อยของประชาชน เช+น การต้ังจุดตรวจ
การตรวจดูความสงบเรียบร�อยในบริเวณสุ+มเสี่ยง การตรวจปCสสาวะหาสารเสพติดในร+างกายก+อนการ
เข�าจับกุม เปOนต�น ซ่ึงวิธีการสืบสวนเพ่ือท่ีจะทราบรายละเอียดแห+งความผิด พนักงานฝXายปกครอง
หรือตํารวจอาจใช�วิธีการร�องขอต+อศาลเพ่ือให�ออกหมายค�น หมายจับ (ประโมทย*  จารุนิล, 2553: 185)  
ซ่ึงการสืบสวนสามารถเกิดได�ท้ังก+อนท่ีความผิดทางอาญาจะเกิดข้ึนและหลังจากท่ีความผิดอาญาได�
เกิดข้ึนแล�ว 

1.5.2 การสอบสวน เปOนการกระทําของพนักงานสอบสวน ภายหลังท่ีความผิดทาง
อาญาได�เกิดข้ึนแล�ว ได�แก+ การรวบรวมพยานหลักฐานต+างๆ อาจเปOนพยานบุคคล พยานวัตถุ พยานเอกสาร 
การสอบปากคําผู�ต�องหา การควบคุมผู�ต�องหา การฝากขังผู�ต�องหาต+อศาล ท้ังนี้เพ่ือให�ทราบข�อเท็จจริง
หรือพิสูจน*ความผิด และเพ่ือจะเอาตัวผู�กระทําความผิดมาฟ;องลงโทษ (ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 2 (11) 

1.5.3 บุคคลท่ีมีอํานาจในการสืบสวนและสอบสวน ได�แก+ พนักงานฝXายปกครองหรือ
ตํารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (16) พนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจ 
หมายความถึง เจ�าพนักงานซ่ึงกฎหมายให�มีอํานาจและหน�าท่ีรักษาความสงบเรียบร�อยของประชาชน 
รวมไปถึงพัศดี เจ�าพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจ�าท+า พนักงานตรวจคนเข�าเมือง และ
เจ�าพนักงานอ่ืนๆ ในเม่ือทําการเก่ียวกับการจับกุม ปราบปรามผู�กระทําผิดกฎหมาย ซ่ึงมีหน�าท่ีต�อง
จับกุม หรือปราบปราม ท้ังนี้ ในเรื่องการสืบสวนกฎหมายไม+ได�มีข�อจํากัดในเรื่องของตําแหน+งของ
พนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจ แต+หากเปOนการสอบสวนต�องเปOนไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 18 ซ่ึงบัญญัติว+า “ในจังหวัดอ่ืนนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัด 
ธนบุรี พนักงานฝXายปกครอง หรือตํารวจชั้นผู�ใหญ+ ปลัดอําเภอ และข�าราชการตํารวจซ่ึงมียศต้ังแต+ชั้น
นายร�อยตํารวจตรีหรือเทียบเท+า นายร�อยตํารวจตรีข้ึนไป มีอํานาจสอบสวนความผิดอาญาซ่ึงได�เกิด 
หรืออ�าง หรือเชื่อว+าได�เกิดภายในเขตอํานาจของตน หรือผู�ต�องหามีท่ีอยู+ หรือถูกจับภายในเขตอํานาจ
ของตนได� สําหรับในจังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี ให�ข�าราชการตํารวจ ซ่ึงมียศต้ังแต+ชั้นนายร�อย
ตํารวจตรี หรือเทียบเท+านายร�อยตํารวจตรีข้ึนไป มีอํานาจสอบสวนความผิดอาญาซ่ึงได�เกิดหรืออ�าง
หรือเชื่อว+าได�เกิดภายในเขตอํานาจของตน หรือผู�ต�องหามีท่ีอยู+ หรือถูกจับภายในเขตอํานาจของตนได� 
ภายใต�บังคับแห+งบทบัญญัติในมาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 21 ความผิดอาญาได�เกิดในเขต
อํานาจพนักงานสอบสวนคนใดโดยปกติให�เปOนหน�าท่ีพนักงานสอบสวนผู�นั้นเปOนผู�รับผิดชอบในการ
สอบสวนความผิดนั้นๆ เพ่ือดําเนินคดี เว�นแต+เม่ือมีเหตุจําเปOนหรือเพ่ือความสะดวก จึงให�พนักงาน
สอบสวนแห+งท�องท่ีท่ีผู�ต�องหามีท่ี อยู+หรือถูกจับ เปOนผู�รับผิดชอบดําเนินการสอบสวนในเขตท�องท่ีใดมี
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พนักงานสอบสวนหลายคน การดําเนินการสอบสวนให�อยู+ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวน 
ผู�เปOนหัวหน�าในท�องท่ีนั้นหรือผู�รักษาการแทน 

จากบทบัญญัติดังกล+าวอธิบายได�ว+าหากเปOนจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร  
ผู�มีอํานาจสอบสวนคือ พนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจชั้นผู�ใหญ+ ปลัดอําเภอ ตํารวจซ่ึงมียศต้ังแต+ 
ชั้นร�อยตํารวจตรีหรือเทียบเท+า หากในกรุงเทพมหานครให�อํานาจเฉพาะตํารวจซ่ึงมียศต้ังแต+ชั้น 
ร�อยตํารวจตรีหรือเทียบเท+า พนักงานฝXายปกครองไม+มีอํานาจสอบสวนเหมือนดังเช+นในต+างจังหวัด 
และในส+วนของพนักงานฝXายปกครองจะใช�อํานาจในการสอบสวนและสืบสวนได�เฉพาะในเขตท่ีตนเอง
รับผิดชอบเท+านั้น แต+ถ�าเปOนตํารวจ หากเปOนการสืบสวนสามารถสืบสวนได�ท่ัวราชอาณาจักร แต+ถ�า
เปOนการสอบสวนจํากัดให�สอบสวนได�เฉพาะความผิดในท�องท่ีความผิดเกิด อ�างหรือเชื่อว+าเกิด ท้ังนี้
เปOนไปตามมาตรา 19 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซ่ึงบัญญัติว+า“ในกรณีดั่งต+อไปนี้ 

(1) เปOนการไม+แน+ว+าการกระทําผิดอาญาได�กระทําในท�องท่ีใดในระหว+างหลายท�องท่ี 
(2) เม่ือความผิดส+วนหนึ่งกระทําในท�องท่ีหนึ่งแต+มีอีกส+วนหนึ่งในอีกท�องท่ีหนึ่ง 
(3) เม่ือความผิดนั้นเปOนความผิดต+อเนื่องและกระทําต+อเนื่องกันในท�องท่ีต+างๆ เกินกว+า

ท�องท่ีหนึ่งข้ึนไป 

(4) เม่ือเปOนความผิดซ่ึงมีหลายกรรมกระทําลงในท�องท่ีต+างๆ กัน  
(5) เม่ือความผิดเกิดข้ึนขณะผู�ต�องหากําลังเดินทาง 

(6) เม่ือความผิดเกิดข้ึนขณะผู�เสียหายกําลังเดินทาง 
พนักงานสอบสวนในท�องท่ีหนึ่งท�องท่ีใดท่ีเก่ียวข�องมีอํานาจสอบสวนได�ในกรณี

ข�างต�นพนักงานสอบสวนต+อไปนี้เปOนผู�รับผิดชอบในการสอบสวน 

(ก) ถ�าจับผู�ต�องหาได�แล�วคือพนักงานสอบสวนซ่ึงท�องท่ีท่ีจับได�อยู+ในเขตอํานาจ 

(ข) ถ�าจับผู�ต�องหายังไม+ได� คือพนักงานสอบสวนซ่ึงท�องท่ีท่ีพบการ กระทําผิดก+อนอยู+
ในเขตอํานาจ” 

  ตารางท่ี 6.1 เปรียบเทียบการสืบสวนและการสอบสวน 
 

เรื่อง การสืบสวน การสอบสวน 
ความหมาย การแสวงหาข�อเท็จจริงและหลักฐาน เช+น 

การต้ังจุดตรวจตรวจ 
การรวบรวมพยานหลักฐาน 
เช+น การสอบปากคํา 

วัตถุประสงค� เพ่ือรักษาความสงบเรียบร�อยของประชาชน 
และเพ่ือท่ีจะทราบรายละเอียดแห+งความผิด 

เพ่ือท่ีจะทราบข�อเท็จจริงหรือ
พิสูจน*ความผิดและเพ่ือท่ีจะ
นําเอาตัวผู�กระทําความผิดมา
ฟ;องลงโทษ 
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  ตารางท่ี 6.1 เปรียบเทียบการสืบสวนและการสอบสวน (ต+อ) 
 

เรื่อง การสืบสวน การสอบสวน 
ผู)มีอํานาจ พนักงานฝXายปกครอง/ตํารวจ/พนักงาน

สอบสวน 
พนักงานสอบสวน 

เวลา กระทําได�ท้ังก+อนและหลังการกระทํา
ความผิด 

กระทําหลังจากความผิดได�
เกิดข้ึนแล�ว 

เขตอํานาจ กรณีตํารวจ = ท่ัวราชอาณาจักร 
พนักงานฝXายปกครอง = เฉพาะในเขต
รับผิดชอบของตน 

- ท�องท่ีความผิดเกิด 
- อ�างหรือเชื่อว+าเกิด 
- ท�องท่ีท่ีผู�ต�องหาถูกจับ 

 
    ท่ีมา : ประยุกต*ข�อมูลจาก ประโมทย*  จารุนิล, 2550: 5 – 17 
 

จากท่ีกล+าวมาแล�วเรื่องการสืบสวน และการสอบสวน ถือเปOนวิธีการให�ได�มาซ่ึง
ข�อเท็จจริงเพ่ือนํามาพิสูจน*ความผิดของผู�ต�องหาหรือจําเลย กฎหมายจึงได�กําหนดให�พนักงาน
สอบสวนอาจใช�วิธีการร�องขอต+อศาลเพ่ือให�ออกหมายอาญาซ่ึง ได�แก+ หมายจับ หมายค�น หมายจําคุก 
หมายขัง และหมายปล+อย ท้ังนี้เพ่ือให�ได�มาซ่ึงพยานหลักฐาน และให�ได�ตัวผู�กระทําความผิดมาลงโทษ 
ดังจะกล+าวรายละเอียดของหมายอาญาในหัวข�อต+อไป 

 
หมายอาญา 
 

1. ความหมายของหมายอาญา 
    หมายอาญา หมายความถึง หนังสือบงการภายใต�บังคับท่ีออกตามบทบัญญัติแห+งประมวล

กฎหมายนี้ สั่งให�เจ�าหน�าท่ีทําการจับ ขัง จําคุก หรือปล+อยผู�ต�องหา จําเลย หรือนักโทษหรือให�ทําการค�น 
รวมท้ังสําเนาหมายจับหรือหมายค�นอันได�รับรองว+าถูกต�องแล�ว และคําบอกกล+าวทางโทรเลขว+า 
ได�ออกหมายจับหมายค�นแล�ว ตลอดจนสําเนาหมายจับหรือหมายค�นท่ีได�ส+งทางโทรสาร (Fax)  
สื่ออิเล็กทรอนิกส* หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืน (รูปท่ี 6.2) เช+น e-mail ท้ังนี้ ตามท่ีบัญญัติไว�ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 77 (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 2(9) ซ่ึงในการค�น การจับ การจําคุก หรือการปล+อยชั่วคราวต�องมีหมายอาญาสําหรับการนั้น 
(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 57) แต+เปOนท่ีสังเกตได�ว+า หมายอาญามีเพียง  
5 ประเภทเท+านั้น ไม+รวมหมายเรียกเข�าไปด�วย 
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    สรุปได�ว+าหมายอาญา คือ หนังสือท่ีสั่งเจ�าหน�าท่ีทําการ จับ ขัง จําคุก หรือปล+อยผู�ต�องหา 
จําเลย หรือนักโทษ และให�หมายความรวมถึงสําเนาหมายท่ีได�มีการรับรองว+าถูกต�องและคําบอกกล+าว
ทางโทรเลขว+าได�ออกหมายแล�ว โดยหมายอาญามี 5 ประเภท คือ หมายจับ หมายค�น หมายขัง หมายจําคุก 
และหมายปล+อย 

2. การออกหมายอาญา 
หลักเกณฑ*ในการออกหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 58 

บัญญัติว+า “ศาลมีอํานาจออกคําสั่งหรือหมายอาญาได� ภายในเขตอํานาจตามหลักเกณฑ*และวิธีการท่ี
กําหนดในข�อบังคับของประธานศาลฎีกา” 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 59 บัญญัติว+า “ศาลจะออกคําสั่งหรือ
หมายจับ หมายค�น หรือหมายขัง ตามท่ีศาลเห็นสมควรหรือโดยมีผู�ร�องขอก็ได� 

ในกรณีท่ีมีผู�ร�องขอเปOนพนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจต�องเปOนพนักงานฝXายปกครอง
ต้ังแต+ระดับสามหรือตํารวจซ่ึงมียศต้ังแต+ชั้นนายร�อยตํารวจหรือเทียบเท+าข้ึนไป” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล+าว เห็นได�ว+าการท่ีจะออกหมายอาญาได� ศาลต�องอาศัย
เหตุ 2 ประการ แสดงดังรูปท่ี 6.3 ประการแรก คือ เม่ือศาลเห็นสมควร หมายถึง การออกหมายได�
โดยลําพังไม+ต�องมีผู�ใดร�องขอ เช+น กรณีท่ีผู�ต�องหาหรือจําเลยถูกปล+อยชั่วคราวแล�ว เม่ือถึงกําหนดนัด
กลับไม+มาพบตามท่ีเจ�าพนักงานหรือศาลกําหนดดังนี้ ศาลสามารถออกหมายจับได�ทันทีโดยไม+ต�องมีผู�ร�องขอ  
หรือจําเลยจงใจขัดขืนไม+มาตามหมายเรียกของศาลโดยไม+มีข�อแก�ตัวอันสมควร ศาลออกหมายจับได�
ทันทีโดยไม+ต�องมีผู�ร�องขอ ประการท่ีสอง คือ การออกหมายอาญาโดยมีผู�ร�องขอ ในกรณีนี้  
เจ�าพนักงานหรือศาลจะต�องตรวจสอบหลักฐานก+อนว+ามีเหตุสมควรหรือมีมูลความจริงตามท่ีมีการร�องขอจริง
หรือไม+ โดยพิจารณาตามมาตรา 66 มาตรา 69 และมาตรา 71 แห+งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ซ่ึงพิจารณาจากพฤติการณ*ต+างๆ ประกอบก+อนท่ีจะออกหมายได� และบุคคลท่ีมีสิทธิร�องขอให�ศาล
ออกหมายนั้น หากเปOนพนักงานฝXายปกครอง ต�องมีตําแหน+งต้ังแต+ ระดับ 3 ข้ึนไป แต+ถ�าเปOนตํารวจ 
ต�องมียศต้ังแต+ร�อยตํารวจตรี หรือเทียบเท+าข้ึนไป 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

เหตุในการออกหมาย
อาญา 

ศาลเห็นสมควร อาทิ  
1. ผู�ต�องหา/จาํเลยหลบหนีระหว+าง

ถูกปล+อยชัวคราว 
2. ขัดขืนหมายเรียกโดยไม+มเีหตุอันควร 

มีผู)ร)องขอ อาทิ 

1. มีเหตตุามมาตรา 66 
2. มีเหตตุามมาตรา 69  
3. มีเหตตุามมาตรา 71 

รูปท่ี 6.3 การออกหมายอาญา

อาญา 
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3. บุคคลผู)มีอํานาจออกหมายอาญา 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 58 บัญญัติว+า “ศาลมีอํานาจออกคําสั่ง

และหมายอาญาได�ในเขตอํานาจตามหลักเกณฑ*และวิธีการท่ีกําหนดในข�อบังคับของประธานศาลฎีกา” 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 59 บัญญัติว+า “ศาลจะออกคําสั่งหรือ

หมายจับ หมายค�น หรือหมายขังตามท่ีศาลเห็นสมควรหรือโดยมีผู�ร�องขอก็ได� 
ในกรณีท่ีผู�ร�องขอเปOนพนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจต�องเปOนพนักงานฝXายปกครอง

ต้ังแต+ระดับสามหรือตํารวจซ่ึงมียศต้ังแต+ชั้นร�อยตํารวจตรีหรือเทียบเท+าข้ึนไป 
ในกรณีจําเปOนเร+งด+วนซ่ึงมีเหตุอันควรโดยผู�ร�องขอไม+อาจไปพบศาลได�ผู�ร�องขออาจร�องขอ

ต+อศาลทางโทรศัพท* โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส*หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืนท่ีเหมาะสม
เพ่ือขอให�ศาลออกหมายจับหรือหมายค�นก็ได�ในกรณีเช+นว+านี้เม่ือศาลสอบถามจนปรากฏว+ามีเหตุท่ีจะ
ออกหมายจับหรือหมายค�นได�ตามมาตรา 59/1 และมีคําสั่งให�ออกหมายนั้นแล�วให�จัดส+งสําเนาหมาย
เช+นว+านี้ไปยังผู�ร�องขอโดยทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส*หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืน ท้ังนี้
ตามหลักเกณฑ*และวิธีการท่ีกําหนดในข�อบังคับของประธานศาลฎีกา 

เม่ือได�มีการออกหมายตามวรรคสามแล�วให�ศาลดําเนินการให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องกับการขอหมาย
มาพบศาลเพ่ือสาบานตัวโดยไม+ชักช�าโดยจดบันทึกถ�อยคําของบุคคลดังกล+าวและลงลายมือชื่อของศาล
ผู�ออกหมายไว�หรือจะใช�เครื่องบันทึกเสียงก็ได�โดยจัดให�มีการถอดเสียงเปOนหนังสือและลงลายมือชื่อ
ของศาลผู�ออกหมายบันทึกท่ีมีการลงลายมือชื่อรับรองดังกล+าวแล�ว ให�เก็บไว�ในสารบบของศาล  
หากความปรากฏต+อศาลในภายหลังว+าได�มีการออกหมายไปโดยฝXาฝ^นต+อบทบัญญัติแห+งกฎหมาย  
ศาลอาจมีคําสั่งให�เพิกถอนหรือแก�ไขเปลี่ยนแปลงหมายเช+นว+านั้นได�ท้ังนี้ศาลจะมีคําสั่งให�ผู�ร�องขอ
จัดการแก�ไขเพ่ือเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก+บุคคลท่ีเก่ียวข�องตามท่ีเห็นสมควรก็ได�” 

จากหลักกฎหมายดังกล+าวสรุปได�ว+าศาลมีอํานาจในการออกหมายอาญา ตามหลักเกณฑ* 
และวิธีการท่ีกําหนดในข�อบังคับของประธานศาลฎีกา และในกรณีท่ีมีความจําเปOนเร+งด+วนในการขอ
ออกหมาย และผู�ขอไม+สามารถไปพบศาลได� ผู�ร�องขอสามารถขอให�ศาลออกหมายโดยใช�สื่อทาง
โทรศัพท* โทรสาร สื่ออิเล็คโทรนิค หรือสื่อประเภทอ่ืนได� ท้ังนี้เพ่ือความเหมาะสมและทันต+อเหตุการณ*ด�วย 

 
4. ศาลท่ีจะรับคําร)องขอออกหมาย 

ในการยื่นคําร�องขอออกหมาย โดยปกติแล�วต�องยื่นท่ีศาลท่ีมีอํานาจในเขตพ้ืนท่ี เช+น ศาลแขวง 
ศาลจังหวัด ยกเว�นบางกรณีท่ียื่นคําร�องต+อศาลอาญาได� ท้ังนี้ตามข�อบังคับประธานศาลฎีกา ว+าด�วย
หลักเกณฑ*และวิธีการเก่ียวกับการออกคําสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548 ข�อ 25 ข�อ 26 ได�แก+ กรณี
จําเปOนเร+งด+วนอย+างยิ่ง หรือการร�องขอต+อศาลท่ีมีอํานาจจะเกิดความล+าช�าและเสียหายอย+างร�ายแรง
ต+อการปฏิบัติหน�าท่ี เช+น กําลังจะมีการโยกย�ายยาบ�า หรือจะมีการหลบหนีออกนอกราชอาณาจักร 
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แต+ท้ังนี้ เจ�าพนักงานผู�ทีร�องขอต�องมีตําแหน+งระดับ 9 ข้ึนไป กรณีท่ีเปOนตํารวจต�องมียศพลตํารวจตรี
ข้ึนไป 

 
ประเภทของหมายอาญา 
  

มาตรา 2 “ในประมวลกฎหมายนี้ 
… (9) “หมายอาญา” หมายความถึงหนังสือบงการซ่ึงออกตามบทบัญญัติแห+งประมวล

กฎหมายนี้สั่งให�เจ�าหน�าท่ีทําการ จับ ขัง จําคุก หรือปล+อยผู�ต�องหา จําเลยหรือนักโทษ หรือให�ทําการค�น 
รวมท้ังสําเนาหมายเช+นนี้อันได�รับรองว+าถูกต�อง และคําบอกกล+าว ทางโทรเลขว+าได�ออกหมายจับแล�ว 
ตลอดจนหมายจับหรือหมายค�นท่ีได�ส+งทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส*หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทอ่ืน ท้ังนี้ ตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา 77” 

จากบทบัญญัติดังกล+าว หมายอาญา ได�แก+ หมายจับ หมายขัง หมายจําคุก หมายปล+อย และ
หมายค�น และให�รวมสําเนาหมายนั้นด�วย แต+หมายอาญาไม+ได�รวมหมายเรียกด�วย และผู�มีอํานาจใน
การออกหมายอาญาคือ ศาลเท+านั้น แสดงได�ดังรูปท่ี 6.4 ซ่ึงจะได�อธิบายหมายอาญาแยกเปOนแต+ละ
หัวข�อ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.4 ประเภทของหมายอาญา 
 

1. หมายจับ 
ในการออกหมายจับบุคคล ถือว+าเปOนการจํากัดสิทธิ เสรีภาพส+วนบุคคล ดังนั้น ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงมีบทบัญญัติกําหนดให� การจับบุคคลต�องมีเหตุในการจับ และใน
การจับต�องมีหมายจับจากศาล ท้ังนี้เปOนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห+งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ในมาตรา 32 วรรคหนึ่งและวรรคสาม กล+าวไว�ว+า การจะจับหรือคุมขังบุคคลใดจะ
กระทํามิได� เว�นแต+มีคําสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ดังนั้น ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงได�บัญญัติรองรับไว�ในมาตรา 66 และมาตรา 78 แสดงดังรูปท่ี 6.5  

 

หมายอาญา 

หมายจับ หมายขัง หมายค�น หมายจําคุก หมายปล+อย 
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รูปท่ี 6.5 เหตุในการออกหมายจับ 
 

1.1 เหตุในการออกหมายจับ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 66 บัญญัติว+า “เหตุท่ีจะออก

หมายจับได�มี ดังต+อไปนี้ 
(1) เม่ือมีหลักฐานตามสมควรว+าบุคคลใดน+าจะได�กระทําความผิดอาญา ซ่ึงมีอัตรา

โทษจําคุกอย+างสูงเกินสามปkหรือ 
(2) เม่ือมีหลักฐานตามสมควรว+าบุคคลใดน+าจะได�กระทําความผิดอาญาและมีเหตุ 

อันควรเชื่อว+าจะหลบหนีหรือจะไปยุ+งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก+อเหตุอันตรายประการอ่ืน 
ถ�าบุคคลนั้นไม+มีท่ีอยู+เปOนหลักแหล+ง หรือไม+มาตามหมายเรียก หรือตามนัดโดยไม+มี

ข�อแก�ตัวอันควรให�สันนิษฐานว+าบุคคลนั้นจะหลบหนี” 
การออกหมายจับตามมาตรา 66 (1) มีหลักการสําคัญว+า เม่ือมีหลักฐานตามสมควร

ว+าบุคคลใดน+าจะได�กระทําความผิดซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกอย+างสูงเกิน 3 ปk บทบัญญัติดังกล+าวพิจารณา
อัตราโทษท่ีกฎหมายกําหนดไว�เปOนหลัก เช+น นายดําก+อคดีลักทรัพย* เห็นได�ว+าโทษของความผิดฐานลัก
ทรัพย*มีอัตราโทษจําคุกไม+เกิน 3 ปk เปOนเหตุในการออกหมายจับโดยไม+พิจารณาอัตราโทษท่ีศาลจะ
ลงโทษ ท้ังนี้ผู�ขอออกหมายจะต�องเสนอหลักฐานพร�อมคําร�องของให�ออกหมายด�วย ส+วนมาตรา 66 (2)  
ไม+ได�พิจารณาอัตราโทษเปOนเกณฑ*ในการออกหมาย หากแต+พิจารณาว+าผู�นั้นจะหลบหนีหรือไปยุ+งเหยิง
กับพยานหลักฐานหรือก+อเหตุอันตรายประการหรือไม+ ถ�าบุคคลนั้นไม+มี ท่ีอยู+ เปOนหลักแหล+ง  
หรือไม+มาตามหมายเรียกหรือตามนัด โดยไม+มีข�อแก�ตัว ให�สันนิษฐานไว�ก+อนว+าบุคคลนั้นจะหลบหนี  
เช+นนายดําก+อคดีลักทรัพย* และกําลังจะหลบหนีไปฝClงประเทศลาวกรณีอย+างนี้ถือเปOนเหตุในการออก
หมายจับได� โดยไม+ต�องสนใจว+าอัตราโทษท่ีศาลจะลงโทษนั้นจําคุกอย+างสูงก่ีปk เพียงแต+ให�ได�ความตามท่ี
กฎหมายกําหนดไว�เท+านั้น  

หมายจับ 

มีพยานหลักฐานตามสมควรว+าน+าจะกระทํา
ความผดิอาญา และมเีหตุอันควรเช่ือว+าจะหลบหนี 

/ไปยุ+งเหยิงกับพยานหลักฐาน/ก+ออันตราย
ประการอ่ืน/ไม+มีท่ีอยู+เปOนหลักแหล+ง 

เหตุในการออกหมายจับ 

มีหลักฐานตามสมควรว+าน+าจะได�
กระทําผดิอาญา (อัตราโทษจําคุก
อย+างสูงเกิน 3 ปk) 

 



250 

 

ส+วนบทบัญญัติในมาตรา 78 เปOนเรื่องของการจับท่ีไม+ต�องมีหมายจับ เพราะหากรอ
ให�ออกหมายก+อนย+อมไม+ทันการณ* ผู�ร�ายอาจหลบหนีไปก+อนได� ดังนั้น จึงให�อํานาจพนักงานฝXาย
ปกครองหรือตํารวจสามารถจับได�โดยไม+ต�องมีหมายจับ อาทิ การกระทําความผิดซ่ึงหน�า หรือเปOนการ
จับบุคคลท่ีหลบหนีสัญญาประกัน เปOนต�น 

1.2 อายุของหมายจับ 
ในการออกหมายจับกฎหมายกําหนดอายุของหมายจับไว�ดังต+อไปนี้ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 77 บัญญัติว+า “หมายจับใช�ได�ท่ัว

ราชอาณาจักร...” หมายความว+า หมายจับนั้นย+อมใช�จับผู�ต�องหาหรือจําเลยได�ท่ัวราชอาณาจักร เช+น 
ออกหมายจับท่ีกรุงเทพฯ สามารถใช�จับผู�ต�องหาหรือจําเลยซ่ึงหลบหนีไปซ+อนตัวท่ีจังหวัดบึงกาฬได� 
เปOนต�น เหตุท่ีกฎหมายบัญญัติไว�เช+นนี้ก็เพ่ือประโยชน*ในการติดตามจับกุมผู�กระทําผิด ท้ังนี้ เพ่ือมิให�
เกิดความยุ+งยากในการจับกุมข้ึนในกรณีท่ีผู�ต�องหาหรือจําเลยจะหลบหนีไปก+อน 

ในส+วนอายุความของหมายจับ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 68 
บัญญัติว+า “หมายจับคงใช�ได�อยู+จนกว+าจะจับได� เว�นแต+ความผิดอาญาตามหมายนั้นขาดอายุความหรือ
ศาลผู�ออกหมายนั้นได�ถอนหมายคืน” จากบทบัญญัติดังกล+าวอธิบายได�ว+า หมายจับนั้นเม่ือออก
มาแล�วย+อมใช�ได�ตลอดไปจนกว+าจะจับตัวได�โดยไม+ต�องขอออกหมายจับใหม+อีก แต+มีข�อยกเว�นอยู+  
2 กรณี กรณีแรก คดีตามหมายจับขาดอายุความ เช+น คดีความผิดฐานฆ+าผู� อ่ืนตายโดยเจตนา  
ต�องระวางโทษประหารชีวิต อัตราโทษในคดีดังกล+าวมีอายุความ 20 ปk ในการท่ีจะนําตัวผู�กระทํา
ความผิดมาฟ;องลงโทษ มิฉะนั้นคดีดังกลาวจะขาดอายุความ และเม่ือคดีขาดอายุความแล�วย+อมฟ;อง
กันไม+ได� หรือกรณีท่ีสอง ศาลถอนหมายจับนั้นอาจเนื่องมาจาก มีการยอมกัน หรืออัยการสั่งไม+ฟ;อง 
เปOนต�น 

เม่ือทราบถึงเหตุในการออกหมายจับและอายุความของหมายจับแล�ว หัวข�อต+อไปจะ
กล+าวถึง การจับโดยเจ�าพนักงานและการจับโดยราษฎร รวมถึงหลักปฏิบัติในการจับโดยเจ�าพนักงาน
และราษฎร 

1.3 การจับโดยเจ)าพนักงาน 
คําว+า “เจ�าพนักงาน”นั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2 (16) 

บัญญัติว+า พนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจ หมายถึงเจ�าพนักงานซ่ึงกฎหมายให�มีอํานาจและหน�าท่ี
รักษาความสงบเรียบร�อยของประชาชน ให�รวมท้ังพัศดี เจ�าพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร 
กรมเจ�าท+า เจ�าพนักงานตรวจคนเข�าเมือง และเจ�าพนักงานอ่ืน ในเม่ือทําการจับเก่ียวกับการจับกุม 
ปราบปรามผู�กระทําผิดกฎหมาย ซ่ึงตนมีหน�าท่ีต�องจับกุมหรือปราบปราม มีต้ังแต+พนักงานฝXาย
ปกครองหรือตํารวจชั้นผู�น�อย ไปจนถึงชั้นผู�ใหญ+ พนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจชั้นผู�ใหญ+ ได�แก+ 
ตําแหน+งต้ังแต+ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงมาจนถึงปลัดอําเภอผู�เปOนหัวหน�าประจําก่ิงอําเภอ และ
อธิบดีกรมตํารวจลงมาถึงหัวหน�าก่ิงสถานีตํารวจซ่ึงมียศต้ังแต+ชั้นนายร�อยตํารวจตรีหรือเทียบเท+า 
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นายร�อยตํารวจตรีข้ึนไป ดังนั้นถ�าเจ�าพนักงานท่ีมีตําแหน+งตํ่าไปจากท่ีกล+าวมานี้จึงไม+ใช+พนักงานฝXาย
ปกครองหรือตํารวจชั้นผู�ใหญ+ 

ส+วนพนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจชั้นผู�น�อย ได�แก+ ปลัดอําเภอซ่ึงไม+ใช+ผู�เปOน
หัวหน�าประจําก่ิงอําเภอ ส+วนกํานัน ผู�ใหญ+บ�าน ถือว+าเปOนพนักงานฝXายปกครองชั้นผู�น�อย สําหรับ
พนักงานตํารวจชั้นผู�น�อย ได�แก+ ผู�มีตําแหน+งตํ่ากว+าหัวหน�าสถานีตํารวจ หรือหัวหน�าก่ิงสถานีตํารวจ 
ถึงแม�จะมียศเปOนร�อยตํารวจตรีหรือเทียบเท+าร�อยร�อยตรีข้ึนไปก็เปOนพนักงานตํารวจชั้นผู�น�อย ท้ังนี้
รวมถึงพนักงานตํารวจชั้นยศอ่ืนด�วย ได�แก+นายดาบตํารวจ จ+าตํารวจ นายสิบตํารวจ และพลตํารวจด�วย 

เม่ือทราบถึงความหมายของพนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจผู�เปOนเจ�าพนักงานท่ีมี
หน�าท่ีในการจับแล�ว ประการต+อมาจะขอกล+าวถึงหลักเกณฑ*ในการจับของพนักงานฝXายปกครองหรือ
ตํารวจ 

1.4 การจับของพนักงานฝ2ายปกครองหรือตํารวจ 
โดยหลักแล�วพนักงานฝXายปกครอง หรือตํารวจจะจับผู�ใดโดยไม+มีหมายจับหรือ 

คําสั่งศาลนั้นไม+ได� ท้ังนี้ เปOนไปตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 
(1) เม่ือบุคคลนั้นได�กระทําความผิดซ่ึงหน�า ดังบัญญัติไว�ในประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 80 
(2) เม่ือพบบุคคลโดยมีพฤติการณ*อันควรสงสัยว+า ผู�นั้นน+าจะก+อเหตุร�ายให�เกิด

ภยันตรายแก+บุคคลหรือทรัพย*สินของผู�อ่ืนโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย+างอ่ืนอันสามารถใช�ในการ
กระทําความผิด 

(3) เม่ือมีเหตุท่ีจะออกหมายจับบุคคลนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 66 (2) แต+มีความจําเปOนเร+งด+วนท่ีไม+อาจขอให�ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได� 

(4) เปOนการจับผู�ต�องหา หรือจําเลยท่ีหนี หรือจะหลบหนีในระหว+างถูกปล+อยชั่วคราว 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 117 

     จากบทบัญญัติดังกล+าวเห็นได�ว+า การท่ีพนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจจะจับ
ผู�ต�องหาหรือจําเลยได�จะต�องมีหมายจับจากศาลเสมอ ท้ังนี้เพ่ือเปOนการคุ�มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน แต+มีข�อยกเว�นท่ีพนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจสามารถจับได�โดยไม+ต�องมีหมาย เช+น 
กรณีท่ีบุคคลนั้นได�กระทําความผิดซ่ึงหน�าดังบัญญัติไว�ในมาตรา 80 ท่ีเรียกว+า ความผิดซ่ึงหน�า ได�แก+
ความผิดซ่ึงเห็นกําลังกระทํา หรือพบในอาการใดซ่ึงแทบจะไม+มีความสงสัยเลยว+าเขาได�กระทําผิด
มาแล�วสดๆ และให�รวมไปถึงความผิดอาญาดังระบุไว�ในบัญชีท�ายประมวลกฎหมายนี้ ให�ถือว+า
ความผิดนั้นเปOนความผิดซ่ึงหน�าเหมือนกัน กล+าวคือ 

(1) เม่ือบุคคลหนึ่งถูกไล+จับดัง ผู�กระทําโดยมีเสียงร�องเอะอะหรือ 
(2) เม่ือพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจากการกระทําผิด ในถ่ินแถวใกล�เคียง

กับท่ีเกิดเหตุนั้นและมีสิ่งของท่ีได�มาจากการ กระทําผิดหรือมีเครื่องมือ อาวุธหรือวัตถุอย+างอ่ืนอัน
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สันนิษฐานได�ว+า ได�ใช�ในการกระทําผิด หรือมีร+องรอยพิรุธเปOนประจักษ*ท่ีเสื้อผ�า หรือเนื้อตัวของ 
ผู�นั้นเอง  

จากบทบัญญัติของกฎหมาย อธิบายเปOนหลักเกณฑ*ความผิดซ่ึงหน�าแยกเปOนแต+ละ
หัวข�อ ได�ดังนี้ 

(1) ความผิดซ่ึงเห็นกําลังกระทําไม+ว+าจะด�วยความบังเอิญหรือต้ังใจไปพบการกระทํา
ความผิด (สุรศักด์ิ  ลิขสิทธิ์วัฒนากุล, 2555:149) หรือพบในอาการใดซ่ึงแทบจะไม+มีความสงสัยเลยว+า
เขาได�กระทําผิดมาแล�วสดๆ หมายถึงความผิดประเภทใดก็ได�ทุกประเภทถ�าพนักงานฝXายปกครองหรือ
ตํารวจพบเห็นการกระทําความผิด ย+อมจับได�โดยไม+ต�องมีหมายจับ เช+น ร�อยตํารวจเอกแดงเห็นนาย
หมีใช�มีดฟCนท่ีหัวนายอ่ึง หรือเห็นนายหมีวิ่งออกมาจากบ�านหลังหนึ่งพร�อมถือมีดเป^pอนเลือด และได�
ยินเสียงร�องด�วยความเจ็บปวดดังออกมาจากตัวบ�านหลังดังกล+าว เปOนต�น 

(2) ความผิดอาญาท่ีระบุไว�ในบัญชีท�ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
ซ่ึงเปOนความผิดท่ีปรากฏโดยไม+ชัดเจน แต+กฎหมายให�ถือว+าเปOนความผิดซ่ึงหน�าถ�ามีเหตุการณ*
ดังต+อไปนี้คือ 

(ก) เม่ือบุคคลหนึ่งถูกไล+จับดังผู�กระทําผิดโดยมีเสียงร�องเอะอะ เช+น ตํารวจ
กําลังข่ีจักรยานยนต*เข�าตรวจตราดูความสงบเรียบร�อยในเขตหมู+บ�านจัดสรรแห+งหนึ่ง ในขณะนั้นได�ยิน
เสียงร�องตะโกนขอความช+วยเหลือว+า “ช+วยด�วยๆ” เปOนต�น 

(ข) เม่ือพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจากการกระทําผิดในถ่ินแถว
ใกล�เคียงและมีสิ่งของท่ีได�มาจากการกระทําผิด หรือมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย+างอ่ืนอันสันนิษฐาน
ได�ว+าได�ใช�ในการกระทําผิด หรือมีร+องรอยพิรุธเห็นประจักษ*ท่ีเสื้อผ�าหรือเนื้อตัวของผู�นั้น เช+น มีคน
ตะโกนออกมาจากบ�านว+า “ขโมย ขโมย” จากนั้นเห็นคนจูงรถจักรยานยนต*วิ่งออกมาจากบ�านหลัง
ดังกล+าว ดังนี้ ย+อมแสดงให�เห็นได�ว+าบุคคลดังกล+าวเปOนคนร�ายลักทรัพย*ได� ตํารวจย+อมมีอํานาจท่ีจะ
จับได�โดยไม+ต�องมีหมายจับ  

(3) เม่ือพบบุคคลโดยมีพฤติการณ*อันควรสงสัยว+า ผู�นั้นน+าจะก+อเหตุร�ายให�เกิด
ภยันตรายแก+บุคคลหรือทรัพย*สินของผู�อ่ืนโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย+างอ่ืนอันสามารถใช�ในการ
กระทําความผิด เช+น ตํารวจเห็นคนถือถังน้ํามันเดินวนเวียนบริเวณลาดจอดรถของห�างสรรพสินค�า
แห+งหนึ่ง ดังนี้ถือเปOนพฤติการณ*อันควรสงสัยว+าบุคคลนั้นจะก+อเหตุร�ายได� ตํารวจจึงจับมีอํานาจจับได�
โดยไม+ต�องมีหมายจับ 

(4) เม่ือมีเหตุท่ีจะออกหมายจับบุคคลนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 66 (2) แต+มีความจําเปOนเร+งด+วนท่ีไม+อาจขอให�ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได� บทบัญญัติ
ดังกล+าวต�องเปOนกรณีท่ีมีพยานหลักฐานตามสมควรด�วยว+าบุคคลนั้นน+าจะได�กระทําความผิดอาญา 
และมีเหตุอันควรต+าง ๆ ตามท่ีกําหนดไว� 
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(5) เปOนการจับผู�ต�องหาหรือจําเลยท่ีจะหนีหรือจะหลบหนีในระหว+างถูกปล+อย
ชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 117  

สรุปได�ว+า การจับโดยเจ�าพนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจนั้น โดยหลักจะต�องมี
หมายจับหรือคําสั่งของศาลเสมอมิฉะนั้นจะถือว+าเปOนการจับท่ีไม+ชอบด�วยกฎหมาย แต+มีบางกรณีท่ี
กฎหมายอนุญาตให�จับได�โดยไม+ต�องมีหมายจับหรือคําสั่งจากศาล อาทิ ความผิดซ่ึงหน�า หรือมีเหตุ
ตามมาตรา 66 (2) หรือเปOนการจับผู�ต�องหาหรือจําเลยของนายประกัน ดังท่ีกล+าวมาแล�วข�างต�น 
ประการต+อไปจะกล+าวถึงการจับโดยราษฎร ซ่ึงถือเปOนข�อยกเว�นของกฎหมายท่ีให�อํานาจราษฎรในการจับได� 

1.5 การจับโดยราษฎร 
เม่ือมีการกระทําผิดเกิดข้ึน โดยหลักแล�ว การจับกุมบุคคลเปOนอํานาจหน�าท่ีของรัฐ 

ในการรักษาความสงบเรียบร�อยในบ�านเมือง แต+การท่ีจะปราบปรามการกระทําความผิด กฎหมายต�อง
อาศัยความร+วมมือจากราษฎร เพ่ือไม+ให�บุคคลท่ีกระทําผิดหลบหนีไปได�ดังนั้น กฎหมายจึงเปqดโอกาส
ให�ราษฎรสามารถจับบุคคลได� ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 79 และมาตรา 117  

1.6 หลักเกณฑ�ในการจับโดยราษฎร  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 79 บัญญัติว+า “ราษฎรจะจับ

ผู�อ่ืนไม+ได�เว�นแต+จะเข�าอยู+ในเกณฑ*แห+งมาตรา 82 หรือเม่ือผู�นั้นกระทําความผิดซ่ึงหน�า และความผิดนั้น 
ได�ระบุไว�ในบัญชีท�ายประมวลกฎหมายนี้ด�วย” จากบทบัญญัติดังกล+าวสรุปได�ว+า โดยหลักแล�วราษฎร
ไม+มีอํานาจในการจับบุคคล เว�นแต+เข�าข�อยกเว�นของกฎหมาย กล+าวคือ เม่ือผู�นั้นกระทําความผิดซ่ึงหน�า  
และความผิดนั้นได�ระบุไว�ในบัญชีท�ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อาทิ ความผิดฐาน 
ลักทรัพย* วิ่งราวทรัพย* ชิงทรัพย* ปล�นทรัพย* เปOนตัน (แสดงดังตารางท่ี 6.2) แต+ท้ังนี้ การท่ีราษฎรจะ
จับผู�กระทําผิดด�วยตนเองจึงต�องใช�ความระมัดระวังโดยคํานึงถึงเรื่องอํานาจในการจับตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไว�อย+างเคร+งครัด เพราะถ�าราษฎรผู�ใดจับผู�กระทําผิดโดยไม+มีอํานาจราษฎรอาจมีความผิด 
ฐานทําร�ายร+างกาย หน+วงเหนี่ยวกักขัง หรือทําให�เสื่อมเสียเสรีภาพได�  

ส+วนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 82 บัญญัติว+า “เจ�าพนักงาน
ผู�จัดการตามหมายจับ จะขอความช+วยเหลือจากบุคคลใกล�เคียงเพ่ือจัดการตามหมายนั้นก็ได� แต+จะ
บังคับให�ผู�ใดช+วยโดยอาจเกิดอันตรายแก+เขานั้นไม+ได�” 

บทบัญญัติในมาตราดังกล+าว เปOนข�อยกเว�นท่ีให�อํานาจแก+ราษฎรในการจับได� 
นอกเหนือจากการจับตามาตรา 79 แล�ว แต+หากราษฎรเห็นว+าจะเกิดอันตรายแก+ตนก็ไม+ปฏิบัติตาม 
ก็ได�และเจ�าพนักงานไม+สามารถบังคับให�ช+วยได�หากจะก+อให�เกิดอันตรายข้ึน นอกจากนั้นแล�ว ยังให�
ราษฎรท่ีเปOนนายประกันสามารถจับผู�ต�องหาหรือจําเลยซ่ึงตนประกันตัวไว�และบุคคลนั้นกําลังจะ
หลบหนี แต+ท้ังนี้ต�องเปOนไปตามหลักเกณฑ*ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 117 
กล+าวคือ เม่ือผู�ต�องหาหรือจําเลยหนีหรือจะหลบหนี ให�พนักงานฝXาย ปกครองหรือตํารวจท่ีพบการ
กระทําดังกล+าวมีอํานาจจับผู�ต�องหาหรือจําเลยนั้นได� แต+ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงทําสัญญาประกันหรือเปOน
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หลักประกันเปOนผู�พบเห็นการกระทําดังกล+าว อาจขอให�พนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจท่ีใกล�ท่ีสุด 
จับผู�ต�องหาหรือจําเลยได� ถ�าไม+สามารถขอความช+วยเหลือจากเจ�าพนักงานได�ทันท+วงที ก็ให�มีอํานาจ
จับผู�ต�องหาหรือจําเลยได�เอง แล�วส+งไปยังพนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจท่ีใกล�ท่ีสุด และให�เจ�าพนักงานนั้น
รีบจัดส+งผู�ต�องหาหรือจําเลยไปยังเจ�าพนักงานหรือศาล โดยคิดค+าพาหนะจากบุคคลซ่ึงทําสัญญา
ประกันหรือเปOนหลักประกันนั้น  ในเรื่องการจับโดยราษฎร สามารถสรุปหลักเกณฑ*และข�อยกเว�น
ดังกล+าวได�ดังตารางท่ี 6.2 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 6.2 การจับโดยราษฎร 
 

 
 

หลักเกณฑ� ข)อยกเว)น 
ราษฎรจะจับบุคคลใดๆ ไม+ได� 
 

1.เจ�าพนักงานผู�จัดการตามหมายจับขอร�องให�ช+วยจับ 
2.เปOนความผิดซึ่งหน�าท่ีบัญญัติไว�ท�ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
 ความอาญา ได�แก+ 

    2.1 ประทุษร�ายต+อพระบรมราชตระกูล  
2.2 ขบถภายในราชอาณาจักร 
2.3 ความผิดต+อทางพระราชไมตรีกับต+างประเทศ  
2.4 ทําอันตรายแก+ธง หรือเครื่องหมายของต+างประเทศ  
2.5 หลบหนีจากท่ีคุมขัง  
2.6 ความผิดต+อศาสนา  
2.7 ก+อการจลาจล 
2.8 กระทําให�เกิดภยันตรายแก+สาธารณชน กระทําให�สาธารณชน

ปราศจากความสะดวกในการไปมาและการส+งข+าวและของถึงกัน 
และกระทําให�สาธารณชนปราศจากความสุขสบาย 

2.9 ปลอมแปลงเงินตรา 
2.10 ข+มขืนกระทําชําเรา 
2.11 ประทุษร�ายแก+ชีวิต 
2.12 ประทุษร�ายแก+ร+างกาย 
2.13 ความผิดฐานกระทําให�เสื่อมเสียอิสรภาพ  
2.14 ลักทรัพย*  
2.15 ว่ิงราว ชิงทรัพย* ปล�นทรัพย* และโจรสลัด  
2.16 กรรโชกทรัพย* 
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เม่ือทราบถึงหลักเกณฑ*การจับโดยเจ�าพนักงานและการจับโดยราษฎรแล�ว ประการ
ต+อไปจะกล+าวถึงสถานท่ีในการจับ อีกท้ังข�อปฏิบัติในการจับในสถานท่ีดังกล+าว 

1.7 การจับในท่ีรโหฐาน 
การจับบุคคลถือเปOนเรื่องสําคัญเพราะเก่ียวข�องกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลตาม

รัฐธรรมนูญ ดังนั้น เจ�าพนักงานจะจับในสถานท่ีใดๆ ต�องคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพด�วย ดังเช+น การจับใน 
ท่ีรโหฐานหรือในพระราชวัง ต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑ*ของกฎหมาย จะกระทําตามอําเภอใจของตน
ไม+ได� ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 81 บัญญัติว+า ไม+ว+าจะมีหมายจับหรือไม+ก็ตาม
ห�ามมิให�จับในท่ีรโหฐาน เว�นแต+จะได�ทําตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้ว+าด�วยการค�นในท่ี
รโหฐานและมาตรา 81/1 ไม+ว+าจะมีหมายจับหรือไม+ก็ตามห�ามมิให�จับในพระบรมราชวังพระราชวัง  
วังของพระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศ*ต้ังแต+สมเด็จเจ�าฟ;าข้ึนไป พระราชนิเวศน* พระตําหนัก  
หรือในท่ีซ่ึงพระมหากษัตริย* พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศ*ต้ังแต+สมเด็จเจ�าฟ;าข้ึนไป  
หรือผู�สําเร็จราชการแทนพระองค* ประทับหรือพํานัก เว�นแต+ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543: 
152 - 153) 

(1) นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย อนุญาตให�จับ และได�แจ�ง
เลขาธิการพระราชวัง หรือ สมุหราชองค*รักษ*รับทราบแล�ว 

(2) เจ�าพนักงานผู�ถวายหรือให�ความปลอดภัยแด+พระมหากษัตริย* พระราชินี พระรัชทายาท 
พระบรมวงศ*ตั้งแต+สมเด็จเจ�าฟ;าข้ึนไป หรือผู�สําเร็จราชการแทนพระองค* เปOนผู�จับตามกฎหมายว+าด�วย
ราชองครักษ* หรือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการให�ความปลอดภัย  

จากบทบัญญัติดังกล+าวสามารถอธิบายท่ีรโหฐานได�ดังนี้ ท่ีรโหฐาน หมายความถึง  
ท่ีต+างๆ ซ่ึงมิใช+ท่ีสาธารณสถานดังบัญญัติไว�ในกฎหมายลักษณะอาญา ซ่ึงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 1 (3) บัญญัติว+า สาธารณสถาน หมายความว+า สถานท่ีใดๆ ซ่ึงประชาชน
มีความชอบธรรมท่ีจะเข�าไปได� ดังนั้นท่ีรโหฐานจึงเปOนสถานท่ีใดๆ ท่ีประชาชนไม+มีความชอบธรรมท่ี
จะเข�าไปได� หากไม+ได�รับอนุญาตจากเจ�าของเสียก+อน เช+น บ�านเรือน ห�องนอน ห�องน้ําในตัวบ�าน เปOนต�น  
แต+ร�านขายกrวยเต๋ียวท่ีเปqดให�บริการไม+ใช+ท่ีรโหฐาน แต+เปOนท่ีสาธารณสถาน (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 
3351/2551) ห�องโถงในสถานท่ีการค�าประเวณีรับแขกมาเท่ียว ถือเปOนท่ีสาธารณสถาน (คําพิพากษา
ศาลฎีกาท่ี 883/2520) 

     เม่ือทราบความหมายของท่ีรโหฐานแล�ว ต+อไปจะกล+าวถึงหลักเกณฑ*การจับ 
ในท่ีรโหฐาน เห็นได�ว+ากฎหมายได�กําหนดห�ามมิให�จับในท่ีรโหฐานไม+ว+าจะมีหมายจับหรือไม+ก็ตาม  
เว�นแต+เจ�าพนักงานจะต�องดําเนินการตามข้ันตอนแห+งบทบัญญัติของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ว+าด�วยการค�นในท่ีรโหฐานอธิบายได�ดังนี้ การจะจับบุคคลในท่ีรโหฐานจะต�องมีหมายค�นด�วย เว�นแต+
เข�าข�อยกเว�นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92 ดังนั้น กฎหมายจึงวางหลัก
เก่ียวกับการจับในท่ีรโหฐานไว�ว+า ต�องมีหมายค�นควบคู+ไปด�วยเสมอ เพราะหากสถานท่ีนั้น 
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เปOนท่ีรโหฐาน จะมีผลต+ออํานาจเจ�าพนักงานในการค�น เพราะหากไม+ปฏิบัติตามหลักเกณฑ*ดังกล+าว
เจ�าพนักงานผู�นั้นอาจมีความผิดได� เช+น กํานันเข�าค�นบ�านโจทก*ในเวลากลางคืนโดยไม+ปรากฏว+า 
มีผู�กระทําความผิด กํานันมีความผิดฐานบุกรุก (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 754/2498) ดังนี้ ผู�ถูกจับอาจ
ใช�สิทธิป;องกันหรือต+อสู�ขัดขวางได� 

        ในส+วนของราษฎร เนื่องจากราษฎรไม+มีอํานาจค�นในท่ีรโหฐานเพราะกฎหมายมิได� 
ให�อํานาจไว� ดังนั้นเม่ือราษฎรไม+มีอํานาจค�นจึงไม+มีอํานาจเข�าไปจับผู�กระทําผิดในท่ีรโหฐานได�  
ส+วนการจับในพระราชวัง หรือท่ีพระมหากษัตริย* พระราชินี หรือผู�สําเร็จราชการแทนพระองค*ประทับอยู+ 
การจับจะต�องได�รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว+าการกระทรวงหมาดไทยก+อนเสมอ ไม+ว+าในขณะนั้น 
พระมหากษัตริย* พระราชินี หรือผู�สําเร็จราชการแทนพระองค*จะประทับอยู+หรือไม+ก็ตาม ท้ังนี้ 
เพ่ือรักษาไว�ซ่ึงความเคารพสักการะแด+พระผู�เปOนประมุขของประเทศ แต+ถ�าเปOนสถานท่ีอ่ืนท่ีมิใช+ 
ในพระราชวัง จะต�องเปOนกรณีท่ีพระมหากษัตริย* พระราชินี หรือผู�สําเร็จราชการแทนพระองค*ประทับ
อยู+ในขณะนั้นด�วย จึงจะต�องได�รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว+าการกระทรวงมหาดไทย ถ�ามิได�ประทับอยู+ใน
ขณะนั้นแล�วก็ไม+ต�องได�รับอนุญาต (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543: 152 - 153) 

กล+าวโดยสรุป การจับในปCจจุบันแม�จะมีหมายจับหรือไม+ก็ตามห�ามมิให�จับใน 2 กรณี คือ 
ห�ามมิให�จับในท่ีรโหฐานไม+ว+ าจะมีหมายจับหรือไม+ ก็ตาม เว�นแต+  จะได� ทําตามบทบัญญัติ 
ว+าด�วยการค�นในท่ีรโหฐาน กล+าวคือ ต�องมีหมายค�นควบคู+ไปด�วย เว�นแต+ เปOนความผิดซ่ึงหน�า หรือ มีเสียง
ร�องให�ช+วยมาจากข�างในท่ีรโหฐาน ท้ังนี้เปOนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 92 
กล+าวคือ พนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจเปOนผู�ค�น และในกรณีดังต+อไปนี้ 

(1) เม่ือมีเสียงร�องให�ช+วยมาจากข�างในท่ีรโหฐาน หรือมีเสียงหรือพฤติการณ*อ่ืนใด อันแสดงได�ว+า
มีเหตุร�ายเกิดข้ึนในท่ีรโหฐานนั้น 

(2) เม่ือปรากฏความผิดซ่ึงหน�ากําลังกระทําลงในท่ีรโหฐาน 
(3) เม่ือบุคคลท่ีได�กระทําความผิดซ่ึงหน�าขณะท่ีถูกไล+จับหนีเข�าไป หรือมีเหตุอันแน+นแฟ;น  

ควรสงสัยว+าได�เข�าไปซุกซ+อนตัวอยู+ในท่ีรโหฐานนั้น 
(4) เม่ือมีพยานหลักฐานตามสมควรว+าสิ่งของท่ีมีไว�เปOนความผิดหรือได�มาโดยการกระทํา

ความผิด หรือได�ใช�หรือมีไว�เพ่ือจะใช�ในการกระทําความผิด หรืออาจเปOนพยานหลักฐานพิสูจน*การ
กระทําความผิดได�ซ+อนหรืออยู+ในนั้น ประกอบท้ังต�องมีเหตุอันควรเชื่อว+าเนื่องจากการเนิ่นช�ากว+าจะ
เอาหมายค�นมาได�สิ่งของนั้นจะถูกโยกย�ายหรือทําลายเสียก+อน 

(5) เม่ือท่ีรโหฐานนั้นผู�จะต�องถูกจับเปOนเจ�าบ�าน และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตาม
มาตรา 78 และมาตรา 96 กล+าวคือ ต�องทําการค�นกระทําระหว+างพระอาทิตย*ข้ึนและตก แต+มี
ข�อยกเว�นดังนี้ 

1) เม่ือลงมือค�นแต+ในเวลากลางวัน ถ�ายังไม+เสร็จจะค�นต+อไปในเวลากลางคืนก็ได�  
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2) ในกรณีฉุกเฉินอย+างยิ่ง หรือซ่ึงมีกฎหมายอ่ืนบัญญัติให�ค�นได�เปOนพิเศษ จะทําการ
ค�นในเวลากลางคืนก็ได�  

3) การค�นเพ่ือจับผู�ดุร�ายหรือผู�ร�ายสําคัญ จะทําในเวลากลางคืนก็ได� แต+ต�องได�รับอนุญาต
พิเศษจากศาล ตามหลักเกณฑ*และวิธีการท่ีกําหนด ในข�อบังคับของประธานศาลฎีกาเปOนต�น ส+วนการจับใน
พระบรมราชวัง การจับไม+ว+าจะมีหมายจับหรือไม+ห�ามมิให�จับในพระบรมราชวัง… เว�นแต+เข�ายกเว�น
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 81/1 (1) (2) ดังกล+าวมาแล�ว 

1.8 หลักปฏิบัติในการจับ ณ สถานท่ีจับ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 ได�กําหนดหลักปฏิบัติให�พนักงาน 

ฝXายปกครองหรือตํารวจหรือราษฎรผู�จับต�องปฏิบัติเพ่ือคุ�มครองเสรีภาพของบุคคล โดยบัญญัติว+า  
ในการจับนั้นเจ�าพนักงานหรือราษฎรซ่ึงทําการจับต�องแจ�งแก+ผู�จะถูกจับนั้นว+าเขาต�องถูกจับแล�วสั่งให�
ผู�ถูกจับไปท่ีทําการของพนักงานสอบสวนแห+งท�องท่ีท่ีถูกจับพร�อมด�วยผู�จับเว�นแต+สามารถนําไปท่ีทํา
การของพนักงานสอบสวนผู�รับผิดชอบได�ในขณะนั้นให�นําไปท่ีทําการของพนักงานสอบสวน
ผู�รับผิดชอบดังกล+าวแต+ถ�าจําเปOนก็ให�จับตัวไป 

ในกรณีท่ีเจ�าพนักงานเปOนผู�จับ ต�องแจ�งข�อกล+าวหาให�ผู�ถูกจับทราบ หากมีหมายจับ
ให�แสดงต+อผู�ถูกจับ พร�อมท้ังแจ�งด�วยว+าผู�ถูกจับมีสิทธิจะให�การหรือไม+ให�การก็ได� และถ�อยคําของ 
ผู�ถูกจับนั้นอาจใช�เปOนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได� ผู� ถูกจับมีสิทธิท่ีจะพบและปรึกษา
ทนายความหรือผู�ซึ่งจะเปOนทนายความ ถ�าผู�ถูกจับประสงค*จะแจ�งให�ญาติหรือผู�ซ่ึงตนไว�วางใจทราบถึง
การจับกุมท่ีสามารถดําเนินการได�โดยสะดวกและไม+เปOนการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผู�ถูกจับ
หรือทําให�เกิดความไม+ปลอดภัยแก+บุคคลหนึ่งบุคคลใด ก็ให�เจ�าพนักงานอนุญาตให�ผู�ถูกจับดําเนินการ
ได�ตามสมควรแก+กรณี ในการนี้ให�เจ�าพนักงานผู�จับนั้นบันทึกการจับดังกล+าวไว�ด�วย 

ถ�าบุคคลซ่ึงจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนี หรือพยายามจะ
หลบหนีผู�ทําการจับมีอํานาจใช�วิธีหรือการป;องกันท้ังหลายเท+าท่ีเหมาะสมแก+พฤติการณ*แห+งเรื่องใน
การจับนั้น 

จากบทบัญญัติในมาตรา 83 สามารถสรุปหลักเกณฑ*การจับในท่ีรโหฐานได� ดังนี้ 
(1) ให�เจ�าพนักงานผู�จับสั่งให�ผู�ถูกจับไปยังท่ีทําการของพนักงานสอบสวนแห+งท�องท่ีท่ี

ถูกจับพร�อมด�วยผู�จับเว�นแต+ในกรณีท่ีสามารถนําไปท่ีทําการของพนักงานสอบสวนผู�รับผิดชอบได�ใน
ขณะนั้นก็ให�นําไปท่ีทําการของพนักงานสอบสวนผู�รับผิดชอบพนักงานสอบสวนผู�รับผิดชอบ แต+หากมี
กรณีจําเปOน เช+น มีการขัดขืนหรือจะหลบหนีก็ให�จับตัวไป (สุรศักด์ิ  สิทธิวิวัฒนากุล, 2555: 154) ท้ังนี้ 
เพ่ือให�มีการสอบสวนผู�ต�องหาโดยความรวดเร็วตามท่ีกําหนดไว�ในรัฐธรรมนูญแห+งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห+งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

(2) กรณีเจ�าพนักงานเปOนผู�จับ ต�องปฏิบัติ ดังนี้ 
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(ก) ต�องแจ�งข�อกล+าวหาให�ผู�ถูกจับทราบ หากมีหมายจับให�แสดงต+อผู�ถูกจับ พร�อม
ท้ังแจ�งด�วยว+า ผู�ถูกจับมีสิทธิจะไม+ให�การหรือให�การก็ได�และถ�อยคําของผู�ถูกจับนั้นอาจใช�เปOน
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได� 

(ข) แจ�งผู�ถูกจับให�ทราบว+ามีสิทธิจะพบทนายและปรึกษาทนายความหรือ 
ผู�ซึ่งจะเปOนทนายความ 

(ค) เจ�าพนักงานผู�จับต�องอนุญาตให�ผู�ถูกจับแจ�งให�ญาติหรือผู�ซ่ึงตนไว�วางใจ
ทราบถึงการจับกุมหากผู�ถูกจับประสงค*เช+นนั้น เว�นแต+ไม+สามารถดําเนินการได�โดยสะดวก หรือเปOน
การขัดขวางการจับหรือการควบคุมผู�ถูกจับหรือทําให�เกิดความไม+ปลอดภัยแก+บุคคลหนึ่งบุคคลใด 

กล+าวโดยสรุปแล�ว หลักปฏิบัติในการจับตามมาตรา 83 ใช�กับการจับทุกกรณี 
ไม+ว+าจะเปOนการจับโดยมีหมายจับหรือโดยไม+มีหมายจับ อันถือเปOนข้ันตอนขณะถูกจับ ณ สถานท่ีจับกุม 

1.9 หลักปฏิบัติในการจับ ณ ท่ีทําการของพนักงานสอบสวน 
หลักการดังกล+าวนี้ เ กิดข้ึนหลังจากท่ีมีการจับกุมแล�ว กฎหมายได�กําหนดให� 

เจ�าพนักงานหรือราษฎรท่ีทําการจับกุมต�องเอาตัวผู�ถูกจับไปยังท่ีทําการของพนักงานสอบสวนเพ่ือ
ดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 84 ซ่ึงบัญญัติว+า เจ�าพนักงานหรือ
ราษฎรผู�ทําการจับต�องเอาตัวผู�ถูกจับไปยังท่ีทําการของพนักงานสอบสวน ตามมาตรา 83 โดยทันที
และเม่ือถึงท่ีนั้นแล�วให�ส+งผู�ถูกจับแก+พนักงานฝXายปกครอง หรือตํารวจของท่ีทําการของพนักงาน
สอบสวนดังกล+าวเพ่ือดําเนินการดังต+อไปนี้ 

ในกรณีท่ีเจ�าพนักงานเปOนผู�จับ ให�เจ�าพนักงานผู�จับนั้น แจ�งข�อกล+าวหาและ
รายละเอียดเหตุแห+งการจับให�ผู�ถูกจับทราบ ถ�ามีหมายจับให�แจ�งให�ผู�ถูกจับทราบและอ+านให�ฟCงและ
มอบสําเนาบันทึกการจับแก+ผู�ถูกจับนั้น 

ในกรณีราษฎรเปOนผู�จับ ให�พนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจซ่ึงรับมอบตัวบันทึกชื่อ 
อาชีพท่ีอยู+ของผู�จับ อีกท้ัง ข�อความและพฤติการณ*แห+งการจับนั้นไว� และให�ผู�จับลงลายมือชื่อกํากับไว�
เปOนสําคัญ เพ่ือดําเนินการแจ�งข�อกล+าวหาและรายละเอียดแห+งการจับให�ผู�ถูกจับทราบและแจ�งให� 
ผู�ถูกจับทราบด�วยว+าผู�ถูกจับมีสิทธิท่ีจะไม+ให�การหรือให�การก็ได�และถ�อยคําของผู�ถูกจับอาจใช�เปOน
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได� 

เม่ือได�ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล�ว ให�พนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจซ่ึงมีผู�นํา 
ผู�ถูกจับมาส+งแจ�งให�ผู�ถูกจับทราบถึงสิทธิตามท่ีกําหนดไว�ในมาตรา 7/1 รวมท้ังจัดให�ผู�ถูกจับสามารถติดต+อ
กับญาติหรือผู�ซ่ึงผู�ถูกจับไว�วางใจ เพ่ือแจ�งให�ทราบถึงการจับกุมและสถานท่ีท่ีถูกควบคุมได�ในโอกาส
แรกเม่ือผู�ถูกจับมาถึงท่ีทําการของพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่ง หรือถ�ากรณีผู�ถูกจับร�องขอให�
พนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจเปOนผู�แจ�งก็ให�จัดการตามคําร�องขอนั้นโดยเร็ว และให�พนักงาน 
ฝXายปกครองหรือตํารวจบันทึกไว�ในการนี้มิให�เรียกค+าใช�จ+ายใดๆ จากผู�ถูกจับ 
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ในกรณีท่ีจําเปOนเจ�าพนักงานหรือราษฎรซ่ึงทําการจับจะจัดการพยาบาลผู�ถูกจับ
เสียก+อนนําตัวไปส+งตามมาตรานี้ก็ได� 

ถ�อยคําใดๆท่ีผู�ถูกจับให�ไว�ต+อเจ�าพนักงานผู�จับหรือพนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจ
ในชั้นจับกุมหรือรับมอบตัวผู�ถูกจับถ�าถ�อยคํานั้นเปOนคํารับสารภาพของผู�ถูกจับว+าตนได�กระทําความผิด 
ห�ามมิให�รับฟCงเปOนพยานหลักฐาน แต+ถ�าเปOนถ�อยคําอ่ืนจะรับฟCงเปOนพยานหลักฐานในการพิสูจน*
ความผิดของผู�ถูกจับได� ต+อเม่ือได�มีการแจ�งสิทธิตามวรรคหนึ่งหรือตามมาตรา 83 วรรคสอง แก+ผู�ถูกจับ
แล�วแต+กรณี 

จากบทบัญญัติดังกล+าว สามารถอธิบายได�ดังนี้  
กรณีท่ีเจ�าพนักงานเปOนผู�จับและกรณีท่ีราษฎรเปOนผู�จับ (สุรศักด์ิ  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 

2555:157) 
1.9.1 กรณีเจ)าพนักงานเปEนผู)จับ เม่ือได�นําตัวผู�ถูกจับไปท่ีทําการของพนักงาน

สอบสวนและได�ส+งตัวผู�ถูกจับแก+เจ�าหน�าท่ีตํารวจของท่ีทําการของพนักงานสอบสวนแล�วให�เจ�าหน�าท่ี
ตํารวจผู�จับกุมดําเนินการดังนี้ 

1) แจ�งข�อกล+าวหาและรายละเอียดเก่ียวกับเหตุแห+งการจับให�ผู�ถูกจับทราบ 
2) ถ�ามีหมายจับให�แจ�งให�ผู�ถูกจับทราบและอ+านให�ฟCง 
3) มอบสําเนาบันทึกการจับให�ผู�ถูกจับ (สําเนาบันทึกจับกุม) และกรณีมี 

ผู�ถูกจับหลายคนต�องมอบสําเนาบันทึกจับกุมให�ผู�ถูกจับทุกคน 
หลังจากทราบหลักเกณฑ*การปฏิบัติตัวของเจ�าพนักงานผู�จับกุมแล�ว หัวข�อ

ต+อไปเปOนการปฏิบัติของเจ�าพนักงานผู�รับตัว ณ ท่ีทําการของพนักงานสอบสวน โดยเจ�าพนักงานผู�รับ
มอบตัวต�องดําเนินการต�องแจ�งสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1 ให�ผู�ถูกจับ
ทราบพร�อมลงบันทึกประจําวันไว�เปOนหลักฐาน 

1.9.2 กรณีราษฎรเปEนผู)จับ  
1) ให�พนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจซ่ึงรับมอบตัวบันทึกชื่อ ท่ีอยู+ ข�อความ 

หรือพฤติการณ*แห+งการจับ และลงลายมือชื่อกํากับไว� นอกจากนั้นต�องดําเนินการดังนี้ 
2) แจ�งให�ผู�ถูกจับทราบว+ามีสิทธิจะให�การหรือไม+ให�การก็ได� และถ�อยคําของ 

ผู�ถูกจับอาจใช�เปOนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีก็ได�  
ดังนั้น จะเห็นได�ว+าหลักปฏิบัติในการจับระหว+างราษฎรกับเจ�าพนักงานมี

ความแกตต+างกันในบางกรณี แสดงดังตารางท่ี 6.3 
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ตารางท่ี 6.3 หลักปฏิบัติในการจับ ณ ท่ีทําการของพนักงานสอบสวน 
 

หลักปฏิบัติในการจับ ณ ท่ีทําการของพนักงานสอบสวน 

การจับโดยเจ)าพนักงาน การจับโดยราษฎร 
1. ส+งตัวผู�ถูกจับแก+พนักงานฝXายปกครอง/
ตํารวจของท่ีทําการของพนักงานสอบสวน 
2. แจ�งข�อกล+าวหาและรายละเอียด
เก่ียวกับการจับกุมให�ทราบ 
3. ถ�ามีหมายจับให�แจ�งแก+ผู�ถูกจับทราบ
และอ+านให�ฟCง และมอบบันทึกการจับ
แก+ผู�ถูกจับ 
4. แจ�งสิทธิให�ผู�ถูกจับทราบ (มาตรา 7/1) 
5. จัดให�ผู�ถูกจับสามารถติดต+อกับญาติ/
ผู�ซึ่งตนไว�วางใจเพ่ือทราบถึงการจับกุม/
สถานท่ีถูกควบคุม 

1. ให�พนักงานฝXายปกครอง/ตํารวจท่ีรับมอบตัว 
บันทึก ชื่อ อาชีพ ท่ีอยู+ ของราษฎรผู�จับ 
2. สอบถามพฤติการณ*แห+งการจับ 
3. จัดทําบันทึกและให�ราษฎรผู�จับลงลายมือชื่อ
ไว�เปOนหลักฐาน 
4. แจ�งข�อกล+าวหาและรายละเอียดแห+งการจับ
ให�ผู�ถูกจับทราบ 
5. แจ�งให�ผู�ถูกจับทราบว+าผู�ถูกจับมีสิทธิจะ 
ให�การ/ไม+ให�การก็ได� และถ�อยคําของ 
ผู�ถูกจับอาจใช�เปOนพยานหลักฐานในการ
พิจารณาคดีได� 

 
1.10 ผลของการจับไม9ชอบ 

1.10.1 ผู�ท่ีจะถูกจับกระทําการโต�ตอบการจับโดยอ�างป;องกัน ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 68 ได� (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1035/2536) 

1.10.2. ผู�จะถูกจับต+อสู� ขัดขวาง ไม+มีความผิดฐานต+อสู� ขัดขวางเจ�าพนักงาน  
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา138 (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1041/2506) 

1.10.3. ผู�จับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310 ฐานหน+วงเหนี่ยว
กักขัง (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1098/2502)  

1.10.4. ผู�จับอาจมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 การปฏิบัติ
หน�าท่ีโดยมิชอบ ก+อให�เกิดความเสียหายแก+ผู�ถูกจับ (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4243/2542) 

1.10.5. ผู�จับต�องชดใช�ค+าสินไหมทดแทนในการกระทําละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ+ง
และพาณิชย* มาตรา 420 (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6301/2541) 

1.10.6. การจับโดยไม+ชอบทําให�การคุมขังต+อเนื่องจากการจับนั้น ไม+ชอบด�วยกฎหมาย
ตามไปด�วยผู�ถูกคุมขัง ฯลฯ มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห+งราชอาณาจักรไทย มาตรา 240 และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 90 ยื่นคําร�องขอให�ศาลสั่งปล+อยตัวได� (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 
466/2541) 
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2. หมายค)น 
หมายค�น เปOนหมายท่ีออกโดยศาล ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือลงโทษ

ผู�กระทําความผิด ทําให�อาจจะกระทบกระเทือนต+อสิทธิเสรีภาพของบุคคล เนื่องจากอาจมีการค�นตัวบุคคล
หรือสิ่งของในท่ีรโหฐาน ดังนั้น การออกหมายค�นจึงต�องปฏิบัติให�ถูกต�องตามท่ีกําหนดไว�ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 69 แสดงดังรูปท่ี 6.6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 6.6 หมายค�น 

 
2.1 เหตุในการออกหมายค)น 

ในการท่ีจะออกหมายค�นบุคคลได�นั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 69 บัญญัติว+า เหตุท่ีจะออกหมายค�นได�มีดั่งต+อไปนี้ 

(1) เพ่ือพบและยึดสิ่งของซ่ึงจะเปOนพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนไต+สวน 
มูลฟ;องหรือพิจารณาเช+น การตรวจค�นเพ่ืออาวุธป^นท่ีใช�ก+อคดี 

(2) เพ่ือพบและยึดสิ่งของซ่ึงมีไว�เปOนความผิด หรือได�มาโดยผิดกฎหมาย หรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว+าได�ใช�หรือต้ังใจจะใช�ในการกระทําความผิดกรณีมีไว�เปOนความผิด เช+น ป^นเถ่ือน ยาบ�า 
กัญชา หรือ ได�มาโดยผิดกฎหมาย เช+น เงินท่ีลักมา รถจักรยานยนต*ท่ีปล�นมา หรือท่ีใช�หรือได�ใช�ในการ
กระทําความผิด เช+น มีดท่ีใช�ปาดคอ ลูกเตrา ไพ+ เปOนต�น 

 

 

หมายค�น 

เพ่ือพบและยึดสิ่งของซ่ึงจะเปOนพยานหลักฐาน
ประกอบการสอบสวนไต+สวนมูลฟ;องหรือพิจารณา 

เพ่ือพบและยึดสิ่งของซ่ึงมีไว�เปOนความผิด หรือได�มา 
โดยผิดกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว+าได�ใช�หรือ
ต้ังใจจะใช�ในการกระทําความผิด 

เพ่ือพบและช+วยบุคคลซ่ึงได�ถูกหน+วงเหนี่ยวหรือกักขัง 
โดยมิชอบด�วยกฎหมาย 

เพ่ือพบบุคคลซ่ึงมีหมายให�จับ 

เพ่ือพบและยึดสิ่งของตามคําพิพากษา 
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(3) เพ่ือพบและช+วยบุคคลซ่ึงได�ถูกหน+วงเหนี่ยวหรือกักขัง โดยมิชอบด�วยกฎหมาย
ท้ังนี้เพ่ือให�บุคคลเหล+านั้นได�รับอิสรภาพโดยเร็ว เช+น มีการจับบุคคลไปเรียกค+าไถ+ หากเปOนกรณีท่ีศาล
พิพากษาให�จําคุกจะออกหมายค�นไม+ได� 

(4) เพ่ือพบบุคคลซ่ึงมีหมายให�จับเปOนกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติให�สอดคล�องกับ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 81 (1) ท่ีห�ามมิให�จับในท่ีรโหฐานเว�นแต+จะได�ทําตาม
บทบัญญัติในเรื่องการค�นในท่ีรโหฐาน กล+าวคือ มาตรา 81 (1) บังคับให�ต�องมีหมายจับและหมายค�น  
แต+การท่ีจะออกหมายจับได�ต�องเปOนไปตามมาตรา 69 (4) ซ่ึงหมายถึง การค�นเพ่ือให�พบบุคคลซ่ึงมี
หมายให�จับ ผู�จัดการตามหมายจับเม่ือเข�าทําการจับกุมจะต�องมีท้ังหมายค�นเพ่ือให�พบบุคคลซ่ึงมี
หมายให�จับ ผู�จัดการตามหมายจับเม่ือเข�าทําการจับกุมจะต�องมีท้ังหมายค�นและหมายจับ เช+น  
ออกหมายจับนางเอ้ือง ต+อมาสืบทราบว+านางเอ้ืองหลบซ+อนตัวอยู+ในบ�านนายสว+าง เจ�าพนักงาน
จะต�องออกหมายค�นบ�านนายสว+างด�วย จึงจะเข�าไปจับนางเอ้ืองได� 

(5) เพ่ือพบและยึดสิ่งของตามคําพิพากษาหรือตามคําสั่งศาล ในกรณีท่ีจะพบหรือจะ
ยึดโดยวิธีอ่ืนไม+ได�แล�ว เช+น ศาลสั่งให�ริบแผ+น CD เถ่ือนท่ีอยู+ในบ�านของนาย ก. เช+นนี้ ต�องมีหมายค�นด�วย 

2.2 อายุของหมายค)น 
หมายค�นใช�ได�เฉพาะแต+เพียงตามวันเวลาและสถานท่ีท่ีระบุในหมายค�นเท+านั้น 

(มาตรา 60 (ค)) จะใช�ค�นสถานท่ีอ่ืนไม+ได� หมายค�นจึงใช�ไม+ได�ท่ัวราชอาณาจักร ต+างจากหมายจับท่ี
พนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจ ย+อมจัดการได�เสมอ เพราะใช�จับผู�ต�องหาหรือจําเลยได�ท่ัว
ราชอาณาจักร ส+วนอายุของหมายค�นนั้น ใช�ได�เพียงครั้งเดียว เฉพาะการค�นเม่ือพบบุคคลหรือสิ่งของท่ี
ระบุในหมาย เม่ือค�นเสร็จแล�วก็เปOนอันยุติ จะใช�ค�นตลอดไปจนกว+าจะค�นบุคคลหรือสิ่งของให�พบไม+ได� 
โดยหมายค�นนั้น เจ�าพนักงานผู�มีชื่อในหมายหรือผู�รักษาการแทนเท+านั้นมีอํานาจเปOนหัวหน�าไปจัดการ
ให�เปOนไปตามหมายศาล 

2.3 การค)นในท่ีรโหฐาน 
ก+อนอ่ืนต�องทําความเข�าใจกับความหมายของ “ท่ีรโหฐาน” ก+อนว+าหมายความ

อย+างไร 
“ท่ีรโหฐาน" หมายความถึงท่ีต+างๆ ท่ีมิใช+สาธารณสถานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 2 (3) ซ่ึงสาธารณสถาน หมายความว+า “สถานท่ีใดๆ ซ่ึงประชาชนมีความชอบธรรมท่ีจะเข�าไปได�”  
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (3) ดังนั้น ท่ีรโหฐานจึงหมายถึง สถานท่ีท่ีประชาชนมีความชอบธรรม 
ท่ีจะเข�าไปได� และในการค�นในท่ีรโหฐาน อาจเปOนการค�นหาตัวบุคคลหรือค�นหาสิ่งของในท่ีรโหฐาน 
ซ่ึงถือว+าเปOนการกระทําท่ีกระทบต+อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ดังนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 92 บัญญัติว+า ห�ามมิให�ค�นในท่ีรโหฐาน โดยไม+มีหมายค�นหรือคําสั่งของศาล เว�นแต+
พนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจเปOนผู�ค�น และในกรณีดังต+อไปนี้  
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(1) เม่ือมีเสียงร�องให�ช+วยมาจากข�างในท่ีรโหฐาน หรือมีเสียงหรือมีพฤติการณ*อ่ืนใด
อันแสดงได�ว+ามีเหตุร�ายเกิดข้ึนในท่ีรโหฐานนั้น 

(2) เม่ือปรากฏความผิดซ่ึงหน�ากําลังกระทําลงในท่ีรโหฐาน 
(3) เม่ือบุคคลได�กระทําความผิดซ่ึงหน�า ขณะท่ีถูกไล+จับหนีเข�าไปซุกซ+อนตัวอยู+ใน 

ท่ีรโหฐานนั้น 
(4) เม่ือมีพยานหลักฐานตามสมควรว+าสิ่งของท่ีมีไว�เปOนความผิดหรือได�มาโดยการ

กระทําความผิดหรือได�ใช�หรือมีไว�เพ่ือจะใช�ในการกระทําความผิด หรืออาจเปOนพยานหลักฐานพิสูจน*
การกระทําความผิดได�ซ+อนหรืออยู+ในนั้น ประกอบท้ังต�องมีเหตุอันควรเชื่อว+าเนื่องจากเนิ่นช�ากว+าจะ
เอาหมายค�นมาได�สิ่งของนั้นจะถูกโยกย�ายหรือทําลายเสียก+อน 

(5) เม่ือท่ีรโหฐานนั้นผู�จะต�องถูกจับเปOนเจ�าบ�าน และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 

จากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 92 สรุปได�ว+า การค�น
ในท่ีรโหฐานทําได� 2 วิธี คือ การค�นในท่ีรโหฐานโดยมีหมายค�น และการค�นในท่ีรโหฐานโดยไม+มีหมายค�น 

1. การค�นในท่ีรโหฐานโดยมีหมายค�น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 92 บัญญัติว+า ห�ามมิให�ค�นในท่ีรโหฐานโดยไม+มีหมายค�น... หมายความว+า ตามหลักท่ัวไป  
การค�นในท่ีรโหฐานกฎหมายกําหนดให�เจ�าพนักงานผู�ค�นต�องมีหมายค�นเสมอ และหมายค�นนั้นจะใช�ได�
ต+อเม่ือหมายค�นได�ออกโดยผู�มีอํานาจและมีสาเหตุท่ีจะออกหมายค�นได�ตามกฎหมาย  

2. การค�นในท่ีรโหฐานโดยไม+มีหมายค�น ดังได�กล+าวมาแล�วว+าตามปกติการค�นต�องมี
หมายค�นเสมอ แต+เนื่องจากมีความจําเปOนบางประการกฎหมายได�กําหนดให�ค�นได�โดยไม+ต�องมีหมาย
ค�นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92 บัญญัติว+า “ห�ามมิให�ค�นในท่ีรโหฐานโดย
ไม+มีหมายค�นหรือคําสั่งของศาล เว�นแต+พนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจเปOนผู�ค�น และในกรณี
ดังต+อไปนี้ 

(1) เม่ือมีเสียงร�องให�ช+วยมาจากข�างในท่ีรโหฐาน หรือมีเสียงหรือพฤติการณ*อ่ืนใด
อันแสดงได�ว+ามีเหตุร�ายเกิดข้ึนในท่ีรโหฐานนั้น 

(2) เม่ือปรากฏความผิดซ่ึงหน�ากําลังกระทําลงในท่ีรโหฐาน 
(3) เม่ือบุคคลท่ีได�กระทําความผิดซ่ึงหน�า ขณะท่ีถูกไล+จับหนีเข�าไปหรือมีเหตุอัน

แน+นแฟ;นควรสงสัยว+าได�เข�าไปซุกซ+อนตัวอยู+ในท่ีรโหฐานนั้น 
(4) เม่ือมีพยานหลักฐานตามสมควรว+าสิ่งของท่ีมีไว�เปOนความผิดหรือได�มาโดยการ

กระทําความผิด หรือได�ใช�หรือมีไว�เพ่ือจะใช�ในการกระทําความผิด หรืออาจเปOนพยานหลักฐานพิสูจน*
การกระทําความผิดได�ซ+อนหรืออยู+ในนั้น ประกอบท้ังต�องมีเหตุอันควรเชื่อว+าเนื่องจากการเนิ่นช�ากว+า
จะเอาหมายค�นมา ได�สิ่งของนั้นจะถูกโยกย�ายหรือทําลายเสียก+อน 
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(5) เม่ือท่ีรโหฐานนั้นผู�จะต�องถูกจับเปOนเจ�าบ�าน และการจับนั้นมีหมายจับหรือ
จับตามมาตรา 78 

ตามบทบัญญัติดังกล+าวอธิบายได� ดังนี้ 
(1) เม่ือมีเสียงร�องให�ช+วยมาจากข�างในท่ีรโหฐาน ต�องได�ความแน+ชัดว+ามีคนร�องให�

ช+วยจากในท่ีรโหฐานจึงจะเข�าไปค�นได� เช+น สิบตํารวจเอกแดงเดินผ+านบ�านหลังหนึ่งได�ยินตะโกนขอ
ความช+ วย เหลือ  เสี ย ง เ ด็กร� อ ง  “ช+ วยด� วยๆ” เปOนต�น  แต+หากมิ ได� ยิ น เสี ย งร� อง ให� ช+ ว ย 
แต+เปOนเสียงทะเลาะวิวาทกัน เจ�าพนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจไม+มีอํานาจค�น 

(2) เม่ือปรากฏความผิดซ่ึงหน�าขณะกําลังกระทําลงในท่ีรโหฐาน การค�นในกรณีนี้ 
กฎหมายมิได�ระบุว+าจะต�องเปOนความผิดตามท่ีระบุไว�ในบัญชีแนบท�ายประมวล ดังนั้นจะเปOนความผิด
ทางอาญาประเภทใดก็ได� แต+ต�องเกิดข้ึนต+อหน�าเจ�าพนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจ จึงจะเข�าค�นโดย
ไม+มีหมายค�น ถ�ามิได�เกิดข้ึนต+อหน�าแต+ได�รับคําบอกเล+า เจ�าพนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจไม+มี
อํานาจค�นโดยไม+มีหมาย เช+น ตํารวจไปกับผู�นําไปซ้ือน้ํามันท่ีปCpมเซลล* โดยข�อหาว+าเอาน้ํามันอ่ืนมาขาย 
ได�เห็นการซ้ือขายน้ํามันต+อหน�าต+อตา ตํารวจจับได�โดยไม+ต�องมีหมายจับ เห็นได�ว+า การกระทําความความผิด
ซ่ึงหน�า ไม+จําเปOนต�องเปOนความผิดท่ีตํารวจพบโดยบังเอิญ (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2863/2522)  

(3) เม่ือบุคคลท่ีได�กระทําความผิดซ่ึงหน�าขณะท่ีถูกไล+จับหนีเข�าไปหรือมีเหตุแน+นแฟ;น 
อันควรสงสัยว+าได�เข�าไปซุกซ+อนตัวอยู+ในท่ีรโหฐานนั้น การค�นโดยไม+มีหมายในกรณีนี้ อาจเปOนกรณีท่ี
ผู�กระทําผิดซ่ึงหน�าได�วิ่งหนีไปต+อหน�าเจ�าพนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจผู�จับเข�าไปในท่ีรโหฐาน โดย
ผู�ไล+จับมองเห็นด�วยตนเองว+าวิ่งหนีเข�าไปซ+อนตัวในท่ีรโหฐานนั้นเองไม+ใช+มีผู�มาบอกกล+าวอีกทอดหนึ่ง 
อาจเปOนกรณีท่ีเจ�าพนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจไล+จับผู�กระทําผิดซ่ึงหน�าไม+ทัน ผู�กระทําผิดได�หนี
เข�าไปซุกซ+อนในท่ีรโหฐานโดยผู�ไล+จับมิได�มองเห็นโดยตรง แต+มีเหตุแน+นแฟ;นอันควรสงสัยว+าเข�าไปซุก
ซ+อนอยู+ในท่ีรโหฐานนั้น เช+น บริเวณนั้นมีบ�านอยู+เพียงหลังเดียว หรือพลเมืองท่ีเห็นเหตุการณ*บอกเล+า
ให�ฟCง เปOนต�น ดังนี้ เจ�าพนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจเข�าค�นได�โดยไม+ต�องมีหมาย 

(4) เม่ือมีพยานหลักฐานตามสมควรว+าสิ่งของท่ีมีไว�เปOนความผิดหรือได�มาโดยการ
กระทําความผิดหรือได�ใช�หรือมีไว�เพ่ือจะได�ใช�ในการกระทําความผิดหรืออาจเปOนพยานหลักฐานพิสูจน*
การกระทําความผิดได� ประกอบกับต�องมีเหตุอันควรเชื่อว+า เนื่องจากการเนิ่นช�ากว+าจะเอาหมายค�น
มาได�สิ่งของนั้นจะถูกโยกย�ายทําลายเสียก+อน การค�นโดยไม+มีหมายกรณีนี้ต�องเปOนการค�นสิ่งของ 
ท่ีได�มาโดยการกระทําผิด เช+น ทรัพย*ท่ีได�มาจากการลักทรัพย* ชิงทรัพย* ปล�นทรัพย* เปOนต�น 

(5) เม่ือท่ีรโหฐานนั้นผู�จะต�องถูกจับเปOนเจ�าบ�าน และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 คําว+า เจ�าบ�าน ตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92 (5) หมายถึงผู�เปOนหัวหน�าของบุคคลท่ีพักอาศัยอยู+ในบ�านหลังนั้น 
และรวมถึงคู+สมรสของผู� เปOนหัวหน�าเท+านั้น ดังคําพิพากษาฎีกาท่ี 1035/2536 คําว+า เจ�าบ�าน  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92 (5) หมายความถึง ผู�เปOนหัวหน�าของบุคคลท่ี
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พักอาศัยอยู+ในบ�านหลังนั้น และรวมตลอดถึงคู+สมรสของผู�ท่ีเปOนหัวหน�าเท+านั้น เพราะบุคคลดังกล+าว
เปOนผู�รับผิดชอบในการครอบครองบ�าน และปกครองผู�อยู+อาศัยในบ�านหลังนั้น ไม+รวมถึงผู�อยู+อาศัยในบ�าน
หลังนั้นทุกคน  

ท้ังนี้หากเปOนการให�ความยินยอมของผู�ท่ีครอบครองท่ีรโหฐานแล�ว ย+อมสามารถท่ีจะ
เข�าไปค�นได� โดยไม+ต�องมีหมายค�นเพราะถือว+าไม+กระทบต+อสิทธิเสรีภาพของบุคคลดังกล+าวแล�ว 

สําหรับหลักเกณฑ*การค�นในท่ีรโหฐานสามารถสรุปได� ดังตารางท่ี 6.4 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 6.4 การค�นในท่ีรโหฐาน 
 

หลักเกณฑ�การค)นในท่ีรโหฐาน ข)อยกเว)น 

1. ต�องเปOนการค�นโดยพนักงาน 
 ฝXายปกครอง/ตํารวจ 

2. ต�องมีหมายค�น/คําสั่งศาล 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ปรากฏความผิดซ่ึงหน�าในท่ีรโหฐาน 
2. ขณะท่ีผู�กระทําความผิดซ่ึงหน�าถูกไล+จับกุม
ได�หนีเข�าไป/มีเหตุอันแน+นแฟ;นว+าเข�าไปซุกซ+อน
ตัวในท่ีรโหฐาน 
3. กรณีไม+ใช+ความผิดซ่ึงหน�าแต+มีพฤติการณ*ว+า
เหตุร�าย โดยพิจารณาจากมีเสียงร�องให�ช+วย
หรือพฤติการณ*ว+ามีเหตุร�ายในท่ีรโหฐาน 
4. สิ่งของท่ีมีไว� เปOนความผิดหรือได�มาโดย
กระทําความผิดหรือได�ใช�หรือมีไว�เพ่ือจะได�ใช�
ในการกระทําความผิดหรื ออาจเปOพยาน
หลักฐานพิสูจน*การกระทําความผิดได� อีกท้ัง
ต�องมีเหตุอันควรเชื่อว+าเนื่องจากการเนิ่นช�ากว+า
จะเอาหมายค�นมาได�สิ่งของนั้นจะถูกโยกย�าย
ทําลายเสียก+อน 
5. เม่ือท่ีรโหฐานนั้นผู�จะต�องถูกจับเปOนเจ�าบ�าน 
และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา78 

 
2.4. กําหนดเวลาค)นในท่ีรโหฐาน 

กฎหมายกําหนดเวลาค�นในท่ีรโหฐานว+าต�องค�นในเวลากลางวัน แต+บางครั้งมีความ
จําเปOนท่ีจะต�องค�นในเวลากลางคืน เช+น ค�นต+อเพราะกลางวันยังค�นไม+เสร็จหรือค�นในกรณีฉุกเฉิน  
เปOนต�น กําหนดเวลาค�นดังกล+าวประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 96 บัญญัติว+า  
การค�นในท่ีรโหฐานต�องกระทําระหว+างพระอาทิตย*ข้ึนและตก มีข�อยกเว�นดังนี้ 
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(1) เม่ือลงมือค�นแต+ในเวลากลางวัน ถ�ายังไม+เสร็จจะค�นต+อไปในเวลากลางคืนก็ได� 
(2) ในกรณีฉุกเฉินอย+างยิ่ง หรือซ่ึงมีกฎหมายอ่ืนบัญญัติให�ค�นได� เปOนพิเศษ  

จะทําการค�นในเวลากลางคืนก็ได� 
(3) การค�นเพ่ือจับผู�ดุร�ายหรือผู�ร�ายสําคัญ จะทําในเวลากลางคืนก็ได� แต+ต�องได�รับ

อนุญาตพิเศษจากศาลตามหลักเกณฑ*วิธีการท่ีกําหนดในข�อบังคับของประธานศาลฎีกา 
แต+หากเปOนการค�นต+อเนื่อง การค�นในกรณีฉุกเฉินอย+างยิ่ง และการค�นเพ่ือจับ 

ผู�ดุร�ายหรือผู�ร�ายสําคัญซ่ึงการค�นต+อเนื่อง หมายถึงว+าได�มีการค�นในเวลากลางวันแล�ว แต+ยัง 
ไม+เสร็จส+วนการค�นในกรณีฉุกเฉินอย+างยิ่ง ศาลไทยพิจารณาจากความร�ายแรงของความผิดและ 
การได�มาซ่ึงพยานหลักฐาน (สุรศักด์ิ  สิทธิวัฒนกุล, 2555 : 78) เช+น กํานันเห็นเจ�าของบ�านกําลังต�ม
กลั่นสุราอยู+ในบ�านในเวลากลางคืน ถ�าไม+จับในขณะกระทําผิดเช+นนั้นก็จะไม+เปOนการประจักษ*แจ�งว+า 
ผู�นั้นกระทําผิด พยานหลักฐานและของกลางก็จับไม+ได�หรือไม+ครบบริบูรณ*ดังในเวลากระทําผิด จึงเปOน
กรณีฉุกเฉินอย+างยิ่งตามมาตรา 96 (2) (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1087/2497) แต+หากเปOนความผิด
เล็กน�อยไม+ถึงกับกรณีฉุกเฉิน เช+น ความผิดลหุโทษซ่ึงมีโทษปรับ แม�กระทําความผิดซ่ึงหน�า แต+เม่ือ 
เจ�าพนักงานรู�จักหลักแหล+งของผู�กระทําผิด ก็ไม+เปOนกรณีฉุกเฉินอย+างยิ่ง ซ่ึงเจ�าพนักงานจะทําการ
จับกุมในท่ีรโหฐานเวลากลางคืนได� (คําพิพากษาศาลท่ี 706/2516) 

ในกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติไว�เปOนพิเศษให�เจ�าพนักงานเข�าค�นในท่ีรโหฐานในเวลา
กลางคืนได�นั้น เจ�าพนักงานผู�ค�นย+อมกระทําได�ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายนั้นๆ บัญญัติไว� ส+วนการค�นเพ่ือ
จับผู�ดุร�ายหรือผู�ร�ายสําคัญ จะกระทําในเวลากลางคืนก็ได� แต+ต�องได�รับอนุญาตเปOนพิเศษจากอธิบดี
กรมตํารวจหรือผู�ว+าราชการจังหวัดเพ่ือการค�นในจังหวัดนั้น และในการเข�าค�นกฎหมายกําหนดให�มี
หัวหน�าในการค�น คือ ต�องมีนายอําเภอหรือนายตํารวจซ่ึงมียศต้ังแต+ร�อยตํารวจตรีข้ึนไปเปOนหัวหน�าใน
การค�น ส+วนความหมายของผู�ดุร�าย คือผู�ท่ีมีจิตใจโหดเหี้ยม ทารุณโหดร�าย ผู�เปOนโรคจิตท่ีร�ายแรงมี
พฤติการณ*ดุร�าย ท้ังนี้เปOนพฤติการณ*ท่ีผู�นั้นมีมาก+อนในอดีต และการค�นผู�ดุร�ายในท่ีรโหฐานในเวลา
กลางคืนต�องเปOนกรณีท่ีเจ�าพนักงานจะจับตัวได� ซ่ึงอาจมีพฤติการณ*อันควรสงสัยว+าผู�ดุร�ายจะกระทํา
ผิดในลักษณะเดียวกับท่ีเคยกระทําในท่ีรโหฐาน เพ่ือจับผู�ร�ายสําคัญ คือผู�ท่ีมีประวัติโชกโชนในทาง
ประกอบอาชญากรรมโดยไม+ต�องคํานึงว+าจะเปOนผู�ดุร�ายตามกรณีแรหรือไม+ และมักจะเปOนผู�ท่ีกระทํา
ผิดในคดีร�ายแรง เช+น ชิงทรัพย* ปล�นทรัพย* ฆ+าผู�อ่ืน เปOนต�น 

2.5 ส่ิงของท่ีต)องการค)น 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 98 บัญญัติว+า “การค�น 

ในท่ีรโหฐานนั้นจะค�นได�แต+เฉพาะเพ่ือหาตัวคนหรือสิ่งของท่ีต�องการค�นเท+านั้น...” หมายความว+า  
จะค�นนอกเหนือจากท่ีต�องการค�นไม+ได�อย+างไรก็ตามในการกระทําบางความผิด การจะออกหมายค�นเฉพาะ
บุคคลหรือสิ่งของอย+างใดอย+างหนึ่งโดยเฉพาะอาจเกิดการขัดข�อง กฎหมายจึงกําหนดหลักเกณฑ*ให�ค�น
โดยไม+จํากัด 2 กรณี คือ ค�นหาสิ่งของโดยไม+จํากัดสิ่ง และจับบุคคลหรือสิ่งของในท่ีค�น 
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2.5.1 ค�นหาสิ่งของโดยไม+จํากัดสิ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา 98 (1) บัญญัติว+า “ในกรณีท่ีค�นหาสิ่งของโดยไม+จํากัดสิ่ง เจ�าพนักงานผู�ค�นมี อํานาจยึดสิ่งของใด ๆ 
ซ่ึงน+าจะใช�เปOนพยานหลักฐานเพ่ือเปOนประโยชน* หรือยันผู�ต�องหาหรือจําเลย” 

บทบัญญัติมาตรา 98 (1) นี้ใช�ในกรณีท่ีบุคคลหนึ่งบุคคลใดถูกกล+าวหาว+ากระทําผิด 
แต+ยังไม+แน+ว+าบุคคลผู�ถูกกล+าวหานั้นจะเปOนผู�กระทําผิดจริงหรือไม+ จึงมีความจําเปOนท่ีจะต�องค�นหา
สิ่งของเพ่ือนํามาเปOนพยานหลักฐานยืนยันผู�ถูกกล+าวหานั้นว+ามีความผิดหรือเปOนผู�บริสุทธิ์ การค�นใน
กรณีนี้ในหมายค�นจึงไม+ระบุว+าจะค�นสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเฉพาะ แต+ต�องระบุให�ค�นสิ่งของได�โดยไม+จํากัด 
ซ่ึงโดยส+วนใหญ+จะเก่ียวเนื่องกับการกระทําผิดท่ีมีการใช�สิ่งของ ซ่ึงเปOนอาวุธ เช+น ในคดีความผิดฐาน
ปล�นทรัพย* ใช�ป^น มีด ระเบิดเปOนอาวุธหลายเล+มหลายกระบอก หรืออาจเปOนการค�นหาพยานเอกสารใน
ความผิดอ่ืน 

2.5.2 จับบุคคลหรือสิ่งของในท่ีค�น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 98 (2) 
บัญญัติว+า เจ�าพนักงานซ่ึงทําการค�นมีอํานาจจับบุคคลหรือสิ่งของอ่ืนในท่ีค�นนั้นได� เม่ือมีหมายอีก
ต+างหาก หรือในกรณีความผิดซ่ึงหน�าบทบัญญัติในมาตรานี้ หมายความว+า เม่ือทําการค�นหาสิ่งของ
แล�ว ไปพบบุคคลถูกออกหมายจับหรือสิ่งของท่ีผิดกฎหมายซุกซ+อนไว� เช+น ค�นบ�านนายอ่ึงเพ่ือจับ 
นายอ+าง แต+พบนายอ้ึงซ่ึงมีหมายให�จับอยู+ด�วยสามารถจับนายอ้ึงได� หรือค�นบ�านนายหนึ่งเพ่ือหา
เหรียญปลอมแต+พบอาวุธป^นเถ่ือน ดังนี้ เจ�าพนักงานผู�ค�นมีอํานาจจับและยึดได� เปOนต�น 

2.5.3 อํานาจของเจ�าพนักงานผู�ค�น กฎหมายกําหนดอํานาจของเจ�าพนักงานผู�ค�นไว�
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 94 และมาตรา 100 โดยแยกอํานาจของเจ�า
พนักงานผู�ค�นได�ดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543 : 169 - 177) 
                   1) อํานาจสั่งให�เจ�าของหรือผู�อ่ืนในบ�านให�ความสะดวก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 94 วรรคแรก บัญญัติว+า ให�พนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจท่ีทําการค�นในท่ี 
รโหฐานสั่งเจ�าของหรือคนอยู+ในนั้นหรือผู�รักษาสถานท่ีซ่ึงจะค�น ให�ยอมให�เข�าไปโดยมิหวงห�าม อีกท้ัง
ให�ความสะดวกตามสมควรทุก ประการในอันท่ีจะจัดการตามหมาย... ตามบทบัญญัติดังกล+าวให�
อํานาจเจ�าพนักงานสั่งเจ�าของหรือผู�อ่ืนซ่ึงอยู+ในท่ีรโหฐานให�ความสะดวกเพ่ือจัดการตามหมาย 

2) อํานาจใช�กําลังทําลายสิ่งกีดขวางประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 94 วรรคสอง บัญญัติว+า ถ�าบุคคลด่ังกล+าวในวรรคต�นมิยอมให�เข�าไป เจ�าพนักงานมีอํานาจใช�
กําลังเพ่ือเข�าไปในกรณีจําเปOนจะเปqดหรือทําลายประตูบ�าน ประตู เรือนหน�าต+าง รั้วหรือสิ่งกีดขวาง
อย+างอ่ืนทํานองเดียวกันก็ได� หมายถึงว+า ถ�าเจ�าของหรือคนท่ีอยู+ในบ�านหรือผู�รักษาสถานท่ีรโหฐาน 
ซ่ึงเจ�าพนักงานจะต�องเข�าค�นไม+ยอมให�เข�าไปค�น เจ�าพนักงานผู�ค�นมีอํานาจใช�กําลังเพ่ือเข�าไป และใน
กรณีจําเปOนจะต�องเปqดหรือทําลายประตูบ�าน ประตูเรือน หน�าต+าง รั้วหรือสิ่งกีดขวางอย+างอ่ืนใน
ทํานองเดียวกันได� 
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3) อํานาจควบคุมผู�ขัดขวางการค�น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 100 
บัญญัติว+า “ถ�ามีเหตุอันควรสงสัยว+าบุคคลซ่ึงอยู+ในท่ีซึ่งค�นหรือ จะถูกค�นจะขัดขวางถึงกับทําให�การค�น
ไร�ผล เจ�าพนักงานผู�ค�นมี อํานาจเอาตัวผู�นั้นควบคุมไว� หรือให�อยู+ในความดูแลของเจ�าพนักงาน 
ในขณะท่ีทําการค�นเท+าท่ีจําเปOนเพ่ือมิให�การขัดขวางถึงกับทําให� การค�นนั้นไร�ผล...” หมายความว+า 
กรณีมีเหตุอันควรสงสัย แต+ยังไม+ถึงกับมีการขัดขวางหรือพยายามขัดขวาง  

4) อํานาจค�นสิ่งของซุกซ+อนในร+างกาย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 100 วรรคสอง บัญญัติว+า ถ�ามีเหตุอันควรสงสัยว+าบุคคลนั้นได� เอาสิ่งของท่ีต�องการพบซุกซ+อน 
ในร+างกาย เจ�าพนักงานผู�ค�นมีอํานาจค�นตัวผู�นั้นได�ด่ังบัญญัติไว�ตาม มาตรา 85 กล+าวโดยสรุป คือ  
มีอํานาจค�นเพ่ือยึดสิ่งของต+างๆ ท่ีซุกซ+อนในร+างกายซ่ึงอาจใช�เปOนพยานหลักฐานได� โดยการค�นต�อง
กระทําอย+างสุภาพ ถ�าค�นผู�หญิงต�องให�หญิงอ่ืนเปOนผู�ค�น  

จากท่ีกล+าวมาเปOนอํานาจของเจ�าพนักงานผู�ทําการค�นในท่ีรโหฐานเพ่ือทําเกิด 
ความสะดวกในการค�นโดยอาศัยบทบัญญัติท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีปฏิบัติในการค�นในท่ีรโหฐาน 
ตามมาตรา 94 โดยให�เจ�าพนักงานมีอํานาจสั่งให�เจ�าของหรือผู�อ่ืนในบ�านให�ความสะดวกในการค�น
หรือใช�กําลังทําลายสิ่งกีดขวางหรือควบคุมผู�ขัดขวางการค�นหรือเปOนการค�นหาสิ่งของท่ีซุกซ+อนอยู+ใน
ร+างกายได�  

2.6 การปฏิบัติก9อนการค)น 
กฎหมายได�กําหนดหลักเกณฑ*ให�เจ�าพนักงานต�องปฏิบัติก+อนทําการค�นมีสาระสําคัญ

ดังนี้ 
2.6.1 การแสดงหมายค)น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 94 

วรรคแรก กําหนดว+า ... ถ�าเปOนการค�นโดยมีหมายให�พนักงานผู�นั้นแสดงหมาย หรือถ�าค�นได�โดยไม+ต�อง
มีหมาย ก็ให�แสดงนามและตําแหน+ง บทบัญญัติ มาตรา 94 วรรคแรกตอนท�าย กําหนดให�ผู�ค�นต�อง
แสดงหมายค�นให�ผู�ครอบครองสถานท่ีรโหฐานก+อนเข�าค�น และถ�าเปOนการค�นโดยไม+มีหมายต�องแจ�งชื่อ
และตําแหน+งให�ทราบบทบัญญัติดังกล+าวเปOนกรณีท่ีเจ�าพนักงานผู�ค�นต�องปฏิบัติ หากมีหมายค�นต�อง
แสดงหมาย ถ�าไม+มีหมายก็ให�แสดงนามและตําแหน+ง ซ่ึงต�องกระทําก+อนการเข�าตรวจค�น 

2.6.2 ต)องแสดงความบริสุทธิ์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 102 บัญญัติว+า การค�นในท่ีรโหฐานนั้น ก+อนลงมือค�นให�เจ�าพนักงานผู�ค�นแสดงความบริสุทธิ์
เสียก+อน และเท+าท่ีสามารถจะทําได�ให�ค�นต+อหน�าผู�ครอบครองสถานท่ีหรือบุคคลในครอบครัวของผู�นั้น 
หรือถ�าหาบุคคลเช+นกล+าวนั้นไม+ได� ก็ให�ค�นต+อหน�าบุคคลอ่ืนอย+างน�อยสองคน ซ่ึงเจ�าพนักงานได�ขอร�องมา
เปOนพยาน 

การค�นท่ีอยู+หรือสํานักงานของผู�ต�องหา หรือจําเลยซ่ึงถูกควบคุม หรือขังอยู+ให�
ทําต+อหน�าผู�นั้น ถ�าผู�นั้นไม+สามารถหรือไม+ติดใจมากํากับ จะต้ังผู�แทนหรือให�พยานมากํากับก็ได�  
ถ�าผู�แทนหรือพยานไม+มี ให�ค�นต+อหน�าบุคคลในครอบครัวหรือต+อหน�าพยานด่ังกล+าวในวรรคก+อน... 
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บทบัญญัติในมาตรา 102 กําหนดให�การค�นต�องกระทําต+อหน�าบุคคลดังกล+าว 
ก็เพ่ือเปOนหลักประกันให�ผู�กระทําผิดว+าการค�นได�กระทําด�วยความยุติธรรมปราศจากการกลั่นแกล�ง
กล+าวหาโดยไม+มีความผิดจากเจ�าพนักงาน แต+บทบัญญัติในมาตรา 102 มีไว�เพ่ือให�เจ�าพนักงานแสดง
ความบริสุทธิ์ก+อนลงมือทําการค�น แต+ ไม+ ใช+ข�อบัง คับท่ีหากไม+ปฏิบั ติตามแล�วจะมีผลทําให� 
ไม+สามารถอ�างสิ่งของท่ีเปOนพยานได� (สุรศักด์ิ  สิทธิวัฒนกุล, อ�างแล�ว) 

การค�นต+อหน�าบุคคลอย+างน�อยสองคนท่ีเปOนพยาน ถ�าหาคนท่ีมีสภาพร+างกาย
ปกติท้ังสองคนมาเปOนพยานในการค�นไม+ได� อาจค�นต+อหน�าบุคคลท่ีมีร+างกายปกติคนหนึ่งและร+ายกาย
ไม+ปกติคนหนึ่งก็ได� เช+น การท่ีเจ�าพนักงานตํารวจค�นบ�านโจทก*ต+อหน�าคนในบ�านคนหนึ่ง ซ่ึงตาบอด
ท้ังสองข�างและหูหนวก กับบุคคลอีกคนหนึ่งท่ีได�รับเชิญมาเปOนพยานในการตรวจค�นนั้น เม่ือไม+ได�
ความว+าเจ�าพนักงานตํารวจสามารถทําการตรวจค�นคนอ่ืนนอกจากท่ีกล+าวแล�วได� จึงอาจเปOนกรณีท่ี 
เจ�าพนักงานตํารวจกระทําเท+าท่ีสามารถจะทําได�และไม+อาจหาบุคคลอ่ืนใดมาเปOนพยานในการค�นมากไป
กว+านั้น ถือได�ว+าเปOนการค�นท่ีชอบด�วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 102 แล�ว 
(คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 395/2519) 

2.6.3 การค)นต)องทําในเวลากลางวัน โดยต�องทําการค�นในระหว+างพระอาทิตย*ข้ึน
และพระอาทิตย*ตก เว�นแต+ ได�ลงมือทําการค�นในเวลากลางวันแล�วแต+ค�นไม+เสร็จสามารถค�นต+อในเวลา
กลางคืนได� หรือถ�าเปOนการค�นเพ่ือจับผู�ดุร�ายหรือผู�ร�ายสําคัญ สามารถค�นเวลากลางคืนได� 

2.6.4 การค)นต)องมิให)เกิดเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 99 บัญญัติว+า ในการค�นนั้น เจ�าพนักงานต�องพยายามมิให�มีการเสียหายและกระจัดกระจาย
เท+าท่ีจะทํา (รูปท่ี 6.7) 

ข้ันตอนในการค�นแสดงได� ดังรูปท่ี 6.7 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 6.7 ข้ันตอนในการค�น 
 
 

ต�องแสดง
หมายค�น 
 

เจ�าพนักงานผู�ค�น
ต�องแสดงความ
บริสุทธ์ิ 

ทําการค�นต+อหน�า
บุคคลอย+างน�อย 
2 คน 

ต�องค�นระหว+าง 
พระอาทิตย*ข้ึนและ 
พระอาทิตย*ตก  
เว)นแต9 ค�นเพ่ือจับผู�ดุร�าย
หรือผู�ร�ายสําคัญ 

การค�นต�อง
ไม+ทําให�เกิด
ความเสียหาย 
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สรุปหลักปฏิบัติในการค�นได�ว+า เจ�าพนักงานต�องแสดงหมายค�นต+อผู�ครอบครองสถานท่ี 
และต�องทําการตรวจค�นต+อหน�าผู�ครอบครองสถานท่ีหากเปOนการค�นหาสิ่งของท่ีหายไป เจ�าพนักงาน 
ผู�ค�นจะให�ผู�ครอบครองสิ่งนั้นหรือผู�แทนไปกับเจ�าพนักงานก็ได� และในการค�นนั้น ก+อนลงมือทําการค�น 
ผู�คนต�องแสดงความบริสุทธิ์ก+อนและต�องทําการค�นต+อบุคคลอย+างน�อย 2 คน ข้ึนไป 

2.7 การปฏิบัติภายหลังการค)นและการบันทึกรายละเอียดแห9งการค)น 
เม่ือเจ�าพนักงานดําเนินการค�นในท่ีรโหฐานเสร็จเรียบร�อย กฎหมายกําหนดให� 

เจ�าพนักงานต�องปฏิบัติภายหลังการค�นตามหลักเกณฑ* 3 ประการซ่ึงปรากฏในมาตรา 101 ถึงมาตรา 
104 ดังมีรายละเอียดต+อไปนี้ 

2.7.1 ห+อหรือบรรจุสิ่งของท่ีค�นได� ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 101 บัญญัติว+า “สิ่งของซ่ึงยึดได�ในการค�น ให�ห+อหรือบรรจุหีบห+อตีตรา ไว�หรือให�ทํา
เครื่องหมายไว�เปOนสําคัญ” 

2.7.2 บันทึกรายละเอียดแห+งการค�น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 103 บัญญัติว+า “ให�เจ�าพนักงานผู�ค�นบันทึกรายละเอียดแห+งการค�น และสิ่งของท่ีค�นได�นั้นต�อง
มีบัญชีรายละเอียดไว� 

บันทึกการค�นและบัญชีสิ่งของนั้นให�อ+าน ให�ผู�ครอบครองสถานท่ี บุคคลใน
ครอบครัว ผู�ต�องหา จําเลย ผู�แทนหรือพยานฟCงแล�วแต+กรณี แล�วให�ผู�นั้นลงลายมือชื่อรับรองไว�” 

2.7.3 ส+งบันทึกพร�อมบัญชีและสิ่งของท่ียึด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 104 บัญญัติว+า “เจ�าพนักงานท่ีค�นโดยมีหมาย ต�องรีบส+งบันทึกและบัญชีด่ังกล+าวใน
มาตราก+อนพร�อมด�วยสิ่งของท่ียึดมาถ�าพอจะส+งได�ไปยังผู�ออกหมายหรือเจ�าพนักงานอ่ืนตามท่ีกําหนด
ไว�ในหมาย 

ในกรณีท่ีค�นโดยไม+มีหมายโดยเจ�าพนักงานอ่ืน ซ่ึงไม+ใช+พนักงานสอบสวนให�ส+ง
บันทึก บัญชีและสิ่งของไปยังพนักงานสอบสวนหรือ เจ�าหน�าท่ีใดซ่ึงต�องการสิ่งเหล+านั้น” 

จากบทบัญญัติท้ังสามมาตราดังกล+าว เปOนการปฏิบัติของเจ�าพนักงานภายหลัง 
การค�น อาทิ การบรรจุหีบห+อสิ่งของท่ีตีตราหรือทําเครื่องหมายไว� บันทึกรายละเอียดแห+งการค�น และ
ทําบัญชีสิ่งของท่ีได�จากการค�นหลังจากนั้นให�อ+านให�ผู�ครอบครองพร�อมลงลายมือชื่อรับรองไว� ซ่ึงอาจ
เปOนบุคคลในครอบครัว ผู�ต�องหา หรือจําเลยก็ได� นอกจากนั้นเจ�าพนักงานท่ีค�นโดยมีหมายต�องรีบส+ง
บันทึกและบัญชีพร�อมส+งสิ่งของท่ียึดมาไปยังผู�ออกหมายหรือเจ�าพนักงานอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
หากเปOนการค�นโดยไม+มีหมายให�ส+งบันทึกบัญชีและสิ่งของไปยังพนักงานสอบสวนหรือเจ�าหน�าท่ีคนใด
ท่ีต�องการสิ่งของนั้น 

2.8. การค)นตัวบุคคล 
ในการค�นตัวบุคคลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93 บัญญัติว+า

ห�ามมิให�ทําการค�นบุคคลใดในท่ีสาธารณสถาน เว�นแต+ พนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจเปOนผู�ค�นใน
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เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว+า บุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพ่ือจะใช�ในการกระทําความผิด  
หรือซ่ึงได�มาโดยการกระทําความผิดหรือซ่ึงมีไว�เปOนความผิด 

จากบทบัญญัติมาตราดังกล+าว สามารถแบ+งการค�นออกเปOน 3 ลักษณะ คือ การค�นบุคคล
ในท่ีสาธารณสถาน การค�นบุคคลในท่ีรโหฐานและการค�นบุคคลผู�ถูกจับ หลักท่ัวไปของมาตรา 93 
กล+าวคือ จะทําการค�นบุคคลในท่ีสาธารณะไม+ได� แต+หากเปOนเรื่องเร+งด+วนท่ีจําเปOนจะต�องค�น พนักงานฝXาย
ปกครองหรือตํารวจจึงค�นได�เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว+าบุคคลท่ีจะถูกค�นนั้นมีสิ่งของในความครอบครอง
เพ่ือจะใช�ในการกระทําความผิด หรือซ่ึงได�มาโดยการกระทําความผิด หรือซ่ึงมีไว�เปOนความผิดดังนี้ 

2.8.1 กรณีมีไว�เพ่ือจะใช�ในการกระทําความผิด เช+น มีน้ํามันไว�สําหรับการวางเพลิง
เผาบ�านหรือมีมีดไว�เพ่ือทําร�ายเจ�าของบ�าน เปOนต�น 

2.8.2 กรณีได�มาโดยการกระทําผิด เช+น จักรยานยนต*ท่ีได�มาจากการลักทรัพย* เปOนต�น 
2.8.3 กรณีมีไว�เปOนความผิด คือทรัพย*ท่ีมีไว�เปOนความผิดได�ในตัวเอง เช+น อุปกรณ*ท่ี

ใช�ในการเสพเฮโรอีน เปOนต�น 
ในส+วนของคําว+า “มีเหตุอันควรสงสัย” ในคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1152/2521  

สรุปความว+า วัยรุ+นประมาณ 5 - 6 คน กําลังเดินอยู+ในทางสาธารณะ คนหนึ่งเปOนผู�ต�องหา โดยมีผู�แจ�ง
ตํารวจว+าบุคคลเหล+านั้นจะไปกระทําความผิด จึงมีเหตุอันควรสงสัยว+ามีสิ่งของในครอบครองเพ่ือท่ีจะ
ใช�ในการกระทําความผิด ตํารวจมีอํานาจในการค�นได�ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 93 อย+างไรก็ตาม การค�นตามมาตราดังกล+าวต�องเปOนการค�นโดยเจ�าพนักงานฝXายปกครองหรือ
ตํารวจ แต+ราษฎรจะค�นไม+ได� 

การค�นตัวบุคคลในท่ีรโหฐาน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 100 
วรรคสอง บัญญัติว+า ถ�ามีเหตุอันควรสงสัยว+าบุคคลนั้นได�เอาสิ่งของท่ีต�องการพบซุกซ+อนในร+างกาย 
เจ�าพนักงานผู�ค�นมีอํานาจค�นตัวผู�นั้นได�ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 85  
การค�นตัวบุคคลในท่ีรโหฐานต�องเปOนกรณีท่ีเจ�าพนักงานมีอํานาจค�นในท่ีรโหฐานได�โดยชอบ  
และค�นได�เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว+าจะซุกซ+อนสิ่งท่ีต�องการพบไว�ในร+างกาย โดยปฏิบัติตามมาตรา 85  
ซ่ึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 85 กําหหนดว+า เจ�าพนักงานผู�จับหรือรับตัวผู�ถูกจับไว� 
มีอํานาจค�นตัวผู�ต�องหา และยึดสิ่งของต+างๆ ท่ีอาจใช�เปOนพยานหลักฐานได� และการค�นนั้นจักต�องทํา
โดยสุภาพ ถ�าค�นผู�หญิงต�องให�หญิงอ่ืนเปOนผู�ค�นสิ่งของใดท่ียึดไว� เจ�าพนักงานมีอํานาจยึดไว�จนกว+าคดี
ถึงท่ีสุด เม่ือเสร็จคดีแล�วก็ให�คืนแก+ผู�ต�องหาหรือแก+ผู�อ่ืน ซ่ึงมีสิทธิเรียกร�อง ขอคืนสิ่งของนั้น เว�นแต+
ศาลจะสั่งเปOนอย+างอ่ืน 

จากบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 85 ได�ให�อํานาจ 
เจ�าพนักงานผู�จับหรือเจ�าพนักงานผู�รับตัวผู�ถูกจับไว� 2 กรณีคือ การค�นตัวผู�ถูกจับและการยึดสิ่งของ 
ผู�ถูกจับเพ่ือหาสิ่งของท่ีอาจใช�เปOนพยานหลักฐาน แต+การค�นตัวผู�ถูกจับต�องกระทําด�วยความสุภาพ
หากเปOนการค�นผู�หญิง ต�องให�ผู�หญิงเปOนผู�ค�น แต+ไม+จําเปOนต�องเปOนตํารวจหญิงก็ได� โดยจํากัดเฉพาะ
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การค�นตัวเท+านั้น และหากค�นแล�วพบสิ่งท่ีอาจใช�เปOนพยานหลักฐานได�แล�วเจ�าพนักงานมีอํานาจยึด
สิ่งของต+างๆ ไว�ได�จนกว+าคดีถึงท่ีสุด  

 
3. การออกหมายขัง 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 71 บัญญัติว+า เม่ือจับผู�ต�องหาหรือ
จําเลยได�มาแล�วในระยะใดระหว+างสอบสวน ไต+สวนมูลฟ;องหรือพิจารณา ศาลจะออกหมายขัง
ผู�ต�องหาหรือจําเลยไว�ตามมาตรา 87 หรือมาตรา 88 ก็ได� และให�นําบทบัญญัติในมาตรา 66 มาใช�บังคับ
โดยอนุโลม 

หมายขังใช�ได�อยู+จนกว+าศาลจะได�เพิกถอน โดยออกหมายปล+อยหรือออกหมายจําคุกแทน
ในระหว+างสอบสวน พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนมีอํานาจยื่นคําร�องขอให�ศาลออกหมายขัง
ตามความในมาตรา 87 

บทบัญญัติมาตรา 71 ได�กําหนดให�ศาลเท+านั้นเปOนผู�มีอํานาจออกหมายขัง เจ�าพนักงานอ่ืน
ไม+มีอํานาจออกหมายขังได�คงมีแต+เพียงอํานาจยื่นคําร�องขอให�ศาลออกหมายขังให�เท+านั้น สําหรับ 
การควบคุมผู�ต�องหาไว�ท่ีสถานีตํารวจซ่ึงบุคคลท่ัวไปเข�าใจว+าเปOนการขังนั้น ความจริงมิได�เรียกว+า 
การขัง แต+เปOนการควบคุมตัวในระหว+างการสอบสวนหรือก+อนฟ;องคดีโดยอํานาจของพนักงาน 
ฝXายปกครองหรือตํารวจเอง กล+าวโดยสรุป บทบัญญัติในมาตรา 71 เปOนการออกหมายขังผู�ต�องหา
หรือจําเลยไว�ในระหว+างสอบสวนไต+สวนมูลฟ;องและพิจารณาโดยแยกพิจารณา ดังนี้ (เอกสารการสอน
ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 หน+วยท่ี 1-7, 2543) 

3.1 การออกหมายขังระหว9างสอบสวน  
หมายถึง กรณีท่ีผู�ต�องหาถูกจับและถูกควบคุมตัว โดยพนักงานสอบสวนไว�ระหว+าง

สอบสวน ถ�ามิใช+คดีความผิดลหุโทษ แต+เปOนความผิดอาญารายอ่ืนซ่ึงปรากฏว+าพนักงานสอบสวนทํา
การสอบสวนยังไม+เสร็จสิ้น เช+น ต�องสอบสวนพยานหลายปากหรือรอผลการพิสูจน*หลักฐานทางคดี
จากกองพิสูจน*หลักฐาน พนักงานสอบสวนมีอํานาจขอต+อศาลให�ออกหมายขังผู�ต�องหาไว�ได�  

3.2 การขังระหว9างไต9สวนมูลฟJอง  
ในกรณีนี้ต�องพิจารณาว+าราษฎร หรือพนักงานอัยการเปOนโจทก*ฟ;องคดีเพราะถ�าหาก

พนักงานอัยการเปOนโจทก*ฟ;องคดี ไม+จําเปOนต�องไต+สวนมูลฟ;อง (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 162) ท้ังนี้ ไม+ได�ตัดอํานาจศาลในการท่ีจะไต+สวนมูลฟ;อง แต+ในชั้นนี้ศาลสั่งขังจําเลยได�เพราะ
ถือว+าบุคคลท่ีพนักงานอัยการสั่งฟ;องต+อศาลได�ตกเปOนจําเลยแล�วนับแต+ยื่นฟ;อง 

3.3 การขังระหว9างพิจารณา  
หมายถึง ศาลได�รับคดีนั้นไว�พิจารณาแล�ว จึงเปOนอํานาจของศาลท่ีจะสั่งขังจําเลยได� 

เว�นแต+คดีดังกล+าวจะได�รับการปล+อยชั่วคราว  
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3.4 อายุของหมายขัง 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 71 วรรคสองบัญญัติว+า หมายขังคงใช�ได�

จนกว+าจะได�เพิกถอนโดยออกหมายปล+อยหรือหมายจําคุกแทน  
จากบทบัญญัติดังกล+าวจะเห็นได�ว+า อายุของหมายขังจะสิ้นสุดลง เม่ือศาลเพิกถอน

โดยการออกหมายปล+อยหรือจําคุกแทน เท+านั้น  
4. การออกหมายจําคุก 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 74 บัญญัติว+า ภายใต�บังคับแห+งมาตรา 73  
และมาตรา 185 วรรคสอง เม่ือผู�ใดต�องคําพิพากษาให�จําคุกหรือประหารชีวิต หรือจะต�องจําคุกแทน
ค+าปรับ ให�ศาลออกหมายจําคุกผู�นั้นไว� 

การออกหมายจําคุก เปOนอํานาจของศาลเท+านั้นท่ีจะกระทําได� การออกหมายจําคุกมี  
3 กรณี  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543: 131) คือ จําเลยต�องคําพิพากษาให�จําคุก จําเลย
ต�องคําพิพากษาให�ประหารชีวิต และจําเลยต�องถูกจําคุกแทนค+าปรับ 

4.1 จําเลยต)องคําพิพากษาให)จําคุก หมายถึง กรณีท่ีมีคําพิพากษาว+าจําเลยมีความผิด
และพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลย ศาลจะออกหมายจําคุกจําเลยไว�ตามกําหนดเวลาในคําพิพากษา 

4.2 จําเลยต)องคําพิพากษาให)ประหารชีวิต หมายถึง การออกหมายจําคุกจําเลย 
ซ่ึงต�องโทษประหารชีวิต โดยทางเจ�าหน�าท่ีจะเปOนผู�นําตัวผู�ต�องโทษไปประหารชีวิตได�เม่ือพ�นกําหนด 
60 วัน นับแต+วันฟCงคําพิพากษา ดังนั้นภายในกําหนด 60 วันก+อนประหารชีวิตศาลจะต�องออกหมาย
จําคุกจําเลยไว�ก+อนเพ่ือรอการประหารชีวิต 

4.3 จําเลยต)องถูกจําคุกแทนค9าปรับ หมายถึง กรณีท่ีศาลพิพากษาให�ปรับจําเลย  
แต+จําเลยไม+มีค+าปรับศาลจึงสั่งกักขังแทนค+าปรับ ซ่ึงในการกักขังแทนค+าปรับนั้น ต�องเปOนการกักขัง
สถานท่ีอ่ืนท่ีไม+ใช+เรือนจํา 

 
5. หมายปล9อย 

ในเรื่องการปล+อยผู�ต�องหาหรือจําเลย มีบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ดังนี้ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 72 บัญญัติว+า หมายปล+อยผู�ต�องหาหรือ

จําเลยซ่ึงต�องขังอยู+ตามหมายศาล ให�ออกในกรณีต+อไปนี้ 
(1) เม่ือศาลสั่งปล+อยชั่วคราว 
(2) เม่ือพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนขอให�ศาลปล+อย โดยเห็นว+าไม+จําเปOนต�องขัง

ไว�ระหว+างสอบสวน 
(3) เม่ือพนักงานอัยการร�องต+อศาลว+าได�ยุติการสอบสวนแล�ว โดยคําสั่งไม+ฟ;องผู�ต�องหา 
(4) เม่ือพนักงานอัยการไม+ฟ;องผู�ต�องหาในเวลาท่ีศาลกําหนด 
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(5) เม่ือศาลไต+สวนมูลฟ;องแล�วเห็นว+าคดีไม+มีมูลและสั่งให�ยกฟ;อง เว�นแต+เม่ือโจทก*ร�องขอ
และศาลเห็นสมควรให�ขังจําเลยไว�ระหว+างอุทธรณ*ฎีกา 

(6) เม่ือโจทก*ถอนฟ;องหรือมีการยอมความในคดีความผิดต+อส+วนตัวหรือเม่ือศาลพิจารณา
แล�วพิพากษาหรือมีคําสั่งให�ยกฟ;อง เว�นแต+ศาลเห็นสมควรให�ขังจําเลยไว�ระหว+างอุทธรณ*ฎีกา 

(7) เม่ือศาลพิพากษาให�ลงโทษจําเลยอย+างอ่ืนซ่ึงไม+ใช+โทษประหารชีวิต จําคุก หรือให�อยู+
ภายในเขตท่ีอันมีกําหนด ถ�าโทษอย+างอ่ืนนั้นเปOนโทษปรับเม่ือจําเลยได�เสียค+าปรับแล�ว หรือศาลให�
ปล+อยชั่วคราวโดยมีกําหนดวันเพ่ือให�จําเลยหาเงินค+าปรับมาชําระต+อศาล 

มาตรา 73 บัญญัติว+า คดีใดอยู+ระหว+างอุทธรณ*ฎีกา ถ�าจําเลยต�องควบคุมหรือขังมาแล�ว
เท+ากับหรือเกินกว+ากําหนดจําคุกหรือกําหนดจําคุกแทนตามคําพิพากษา ให�ศาลออกหมายปล+อยจําเลย 
เว�นแต+จะเห็นสมควรเปOนอย+างอ่ืนในกรณีท่ีโจทก*อุทธรณ*ฎีกาในทํานองขอให�เพ่ิมโทษ 

มาตรา 75 เม่ือผู�ต�องคําพิพากษาให�จําคุกถูกจําครบกําหนดแล�ว หรือได�รับพระราชทาน
อภัยโทษให�ปล+อย หรือมีคําวินิจฉัยให�ปล+อยตัวไปโดยมีเ ง่ือนไข หรือมีกฎหมายยกเว�นโทษ  
หรือโทษจําคุกนั้นหมดไปโดยเหตุอ่ืน ให�ศาลออกหมายปล+อยผู�นั้นไป 

มาตรา 76 หมายขัง หมายจําคุก หรือหมายปล+อย ต�องจัดการตามนั้นโดยพลัน 
เห็นได�ว+า การออกหมายปล+อยพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการสามารถร�องขอต+อศาลให�

ออกหมายปล+อยได�  เ ช+ น  ในค ดี ท่ีพนั ก งาน อัยการ ได� ร� อ งขอต+ อศาล ให� ยุ ติการสอบสวน  
โดยคําสั่งไม+ฟ;องผู�ต�องหา หรือศาลไต+สวนมูลฟ;องแล�วเห็นว+าคดีไม+มีมูลและให�ยกฟ;อง หรือโจทก*ได�
ถอนฟ;อง หรือยอมความกันในคดีความผิดต+อส+วนตัว หรือในคดีนั้นศาลได�พิพากษาให�ลงโทษจําเลย
อย+างอ่ืนซ่ึงไม+ใช+โทษประหารชีวิต จําคุก หรือบุคคลนั้นได�ถูกจําคุกจนครบกําหนดแล�ว หรือได�รับ
พระราชทานอภัยโทษให�ปล+อยหรือมีคําวินิจฉัยให�ปล+อยตัวโดยมีเง่ือนไขหรือมีกฎหมายกเว�นโทษ หรือ
โทษจําคุกได�หมดไปเพราะเหตุอ่ืน 

5.1 ระยะเวลาการจัดการตามหมายปล9อย 
หมายปล+อยต�องจัดการตามนั้นโดยพลัน เช+นเดียวกับหมายขังและหมายจําคุกตาม

บทบัญญัติของมาตรา 76 
5.2 หลักทรัพย�ในการปล9อยช่ัวคราว หรือการขอประกันตัว 

สิทธิในการยื่นคําร�องขอประกันตัว ผู�ต�องหาหรือจําเลยในคดีอาญาได�รับการรับรอง
ไว�ในรัฐธรรมนูญแห+งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3 สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยใน
ส+วนท่ี 4 สิทธิในระบวนการยุติธรรม มาตรา 40 (7) ซ่ึงบัญญัติว+า ในคดีอาญา ผู�ต�องหา หรือจําเลย  
มีสิทธิได�รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีท่ีถูกต�อง รวดเร็วและเปOนธรรมมีโอกาสในการต+อสู�คดี
อย+างเพียงพอการตรวจสอบหรือได�รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การได�รับความช+วยเหลือ
ในทางคดีจาทนายความ และการได�รับการปล+อยตัวชั่วคราว” 

หลักประกันในการขอปล+อยชั่วคราว ในชั้นศาลมี 2 ช+วง (สํานักงานศาลยุติธรรม, 2555) 
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ช+วงแรก เม่ือพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการนําตัวผู�ต�องหามาขอฝากขังต+อ
ศาลและศาลอนุญาตให�ขังซ่ึงถือว+าผู�ต�องหาอยู+ในอํานาจควบคุมของศาลแล�ว 

ช+วงท่ีสองคือ ช+วงท่ีศาลประทับฟ;องของโจทก* ผู�ต�องหามีสถานะเปOนจําเลยซ่ึงต�องถูก
ควบคุมตัวอยู+ในอํานาจของศาล ดังนี้ หากผู�ประกันประสงค*จะขอให�ปล+อยชั่วคราวผู�ต�องหาหรือจําเลย
ก็จะต�องยื่นคําร�องขอปล+อยชั่วคราวระหว+างสอบสวนหรือระหว+างพิจารณา แล�วแต+กรณีต+อศาล 

กําหนดเวลาท่ีศาลอนุญาตให�ประกันมีดังนี้ 
ชั้นสอบสวน มีกําหนดเวลาเท+ากับระยะเวลาท่ีศาลอนุญาตให�ฝากขังจนกระท่ังมีการ

ฟ;องหรือไม+ฟ;องคดี 
ชั้นพิจารณาของศาล สัญญาประกันใช�ได�จนกว+าศาลจะมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่ง 

เปOนอย+างอ่ืนเม่ือผู�ต�องหาหรือจําเลยถูกควบคุมตัวโดยศาล ผู�ประกันสามารถยื่นคําร�องขอปล+อย
ชั่วคราวโดยใช�หลักประกัน แสดงดังตารางท่ี 6.5  
 
ตารางท่ี 6.5 หลักทรัพย*ท่ีใช�ในการประกันตัวในชั้นศาล 
 

หลักประกัน เง่ือนไข/ลักษณะ 

1.การใช�หลักทรัพย*เปOนประกัน 1. เงินสด 
2. ท่ีดินมีโฉนด หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน*ซ่ึงมีหนังสือรับรอง
ราคาประเมินของสํานักงานท่ีดิน ท่ีไม+มีภาระผูกพันอันอาจกระทบ
ต+อการบังคับคดี หากจะนําสิ่งปลูกสร�างบนท่ีดินมาเปOนประกันด�วย 
ก็จะต�องแสดงสําเนาทะเบียนบ�านและหนังสือประเมินราคา 
สิ่งปลูกสร�างท่ีน+าเชื่อถือประกอบด�วยห�องชุดมีโฉนดท่ีดินและมี
หนังสือกรรมสิทธิ์ห�องชุด และต�องไม+มีภาระผูกพันอันอาจกระทบ
ต+อการบังคับคดีได�หลักทรัพย*มีค+าอย+างอ่ืนท่ีกําหนดราคามูลค+าท่ี
แน+นอนได� 
3. พันธบัตรรัฐบาล 
4. สลากออมสิน 
5. สลากออมทรัพย*ทวีสินของธนาคาร 
6. เพ่ือการเกษตรและสหกรณ*การเกษตร 
7. ใบรับเงินฝากประจําของธนาคาร 
8. ต๋ัวสัญญาใช�เงินท่ีธนาคารเปOนผู�ออก 
9. ต๋ัวแลกเงิน หรือเช็คท่ีธนาคารเปOนผู�สั่งจ+ายหรือรับรองซ่ึงสามารถ
เรียกเก็บเงินได�ในวันท่ีทําสัญญาประกัน  
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ตารางท่ี 6.5 (ต+อ) 
 

หลักประกัน เง่ือนไข/ลักษณะ 

2. การใช�บุคคลประกัน เปEนผู)ดํารงตําแหน9งหน)าท่ีการงานหรือมีรายได)แน9นอน เช9น 
1. ข�าราชการ ข�าราชการบํานาญ 
2. สมาชิกรัฐสภา 
3. ผู�บริหารราชการส+วนท�องถ่ิน 
4. สมาชิกสภาท�องถ่ิน 
5. พนักงานองค*การบริหารส+วนท�องถ่ิน 
6. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
7. พนักงานของรัฐประเภทอ่ืน ๆ ลูกจ�างของทางราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ 
8. ผู�บริหารพรรคการเมือง 
9. ทนายความ 
เปEนผู)มีความสัมพันธ�กับผู)ต)องหาหรือจําเลย ได)แก9 
1. บุพการี ผู�สืบสันดาน สามี ภริยา ญาติ 
2. พ่ีน�อง 
3. ผู�บังคับบัญชา นายจ�าง 
4. บุคคลท่ีเก่ียวพันโดยทางสมรส หรือ 
5. บุคคลท่ีศาลเห็นว+ามีความสัมพันธ*ใกล�ชิดเสมือนเปOนญาติพ่ีน�อง
หรือมีความสัมพันธ*ในทางอ่ืนท่ีศาลเห็นสมควรให�ประกันได� 
อัตราหลักประกัน 
1. ทําสัญญาประกันได�ในวงเงินไม+เกิน10 เท+า 
2. ของอัตราเงินเดือนหรือรายได�เฉลี่ยต+อเดือน 
3. หากวงเงินประกันมียอดสูงกว+าวงเงินท่ีผู�นั้น 
4. มีสิทธิประกันได� ศาลอาจกําหนดให�ผู�ขอ 
5. ประกันวางเงินหรือหลักทรัพย*อ่ืนเพ่ิมเติมให� 
6. เพียงพอกับวงเงินประกันนั้นได� หรืออาจให� 
7. มีผู�ขอประกันหลายคนร+วมกันทําสัญญา 
8. ประกันโดยใช�วงเงินของแต+ละคนรวมกันได� 

 
ท่ีมา : http://www.library.coj.go.th, 2555 
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การฟJองคดีอาญา 
 

ผู�มีอํานาจฟ;องคดีอาญาปรากฏอยู+ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28 คือ 
พนักงานอัยการ และผู�เสียหาย 

1. พนักงานอัยการ  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (5) พนักงานอัยการ หมายถึง เจ�าพนักงาน 

ผู�มีหน�าท่ีฟ;องผู�ต�องหาต+อศาลและเปOนตัวแทนของฝXายผู�เสียหายดําเนินกระบวนการพิจารณาในศาล
บางครั้งก็เปOนตัวแทนฝXายจําเลยในกรณีท่ีรัฐหรือเจ�าหน�าท่ีรัฐตกเปOนผู�ต�องหาเสียเอง ท้ังนี้จะเปOน
ข�าราชการในสํานักงานอัยการสูงสุดหรือเจ�าพนักงานอ่ืนผู�มีอํานาจเช+นนั้นก็ได� เปOนเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 
ซ่ึงดําเนินคดีต+อจากพนักงานสอบสวน กล+าวคือ เม่ือพนักงานสอบสวนได�สอบสวนคดีเสร็จแล�วก็จะส+ง
สํานวนการสอบสวนให�พนักงานอัยการเพ่ือฟ;องผู�ต�องหาต+อศาล พนักงานอัยการจึงเปรียบเสมือน
ทนายของแผ+นดิน มีอํานาจหน�าท่ีในการดําเนินคดีในนามของรัฐ ซ่ึงในคดีอาญาก็ทําหน�าท่ีเปOนโจทก* 
นอกจากนั้น พนักงานอัยการจะเปOนโจทก*ฟ;องคดีแทนรัฐได�แล�วยังสามารถร�องขอเข�าเปOนโจทก*ร+วมกับ
ผู�เสียหายได� ดังปรากฏในมาตรา 31 กล+าวคือ กรณีท่ีไม+ใช+ความผิดต+อส+วนตัวพนักงานอัยการจะยื่นคําร�อง
เปOนโจทก*ในระยะใดก+อนคดีเสร็จเด็ดขาดก็ได� บทบัญญัติดังกล+าวให�อํานาจพนักงานอัยการร�องเข�า
เปOนโจทก*ร+วมเฉพาะความผิดท่ีไม+ใช+ส+วนตัว หรือท่ีรู�จักกัน คือ ความผิดอาญาแผ+นดินนั่นเอง  
 

2. ผู)เสียหาย  
คําว+า “ ผู�เสียหาย ” นั้นรวมถึงบุคคลอ่ืนด�วย คือ ผู�ท่ีมีอํานาจจัดการแทนผู�เสียหาย ได�แก+ 

สามี มีสิทธิฟ;องคดีอาญาแทนภริยาได� เม่ือได�รับอนุญาตโดยชัดเจนจากภริยา ผู�แทนโดยชอบธรรมฟ;องคดี
แทนผู�เยาว*ซึ่งอยู+ในความดูแล ผู�บุพการี ผู�สืบสันดาน สามีหรือภริยา ฟ;องคดีแทนกันได� ถ�าฝXายใดฝXายหนึ่งถูก
ทําร�ายถึงตาย หรือบาดเจ็บจนไม+สามารถจัดการเองได� หรือญาติในกรณีท่ีผู�เสียหายเปOนผู�เยาว*ไม+มี
ผู�แทนโดยชอบธรรม หรือมีแต+ไม+สามารถทําตามหน�าท่ีด�วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ญาติของผู�นั้นหรือผู�มี
ประโยชน*เก่ียวข�อง อาจร�องขอให�ต้ังเขาเปOนผู�แทนคดีอาญาได�นอกจากนั้นผู�เสียหายจะฟ;องคดีได�เอง
แล�วยังสามารถร�องขอเข�าเปOนโจทก*ร+วมกับพนักงานอัยการได�ตามมาตรา 30 โดยผู�เสียหายสามารถยื่น
คําร�องขอเข�าร+วมเปOนโจทก*ได�ในระยะใดระหว+างพิจารณาก+อนศาลชั้นต�นพิพากษาคดีก็ได� 

เม่ือทราบถึงบุคคลท่ีมีอํานาจฟ;องคดีอาญาแล�ว ลําดับต+อไปจะกล+าวถึงวิธีพิจารณาในชั้นศาล  
ซ่ึงโดยปกติการพิจารณาในชั้นศาลเริ่มคดีท่ีศาลชั้นต�นก+อน หากคู+ความไม+เห็นด�วยกับคําตัดสินสามารถ
ยื่นอุทธรณ* หรือยื่นฎีกาต+อไปได� ท้ังนี้เท+าท่ีกฎหมายได�ให�อํานาจไว� และโดยปกติการฟ;องคดีอาญาจะ
ฟ;องท่ีศาลยุติธรรม 
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ศาลยุติธรรม 
 

คําว+า “ศาลยุติธรรม” (The Court of Justice) คือ ศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีท้ังปวง  
เว�นแต+คดีท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให�อยู+ในอํานาจของศาลอ่ืนศาลยุติธรรมมี 3 ชั้น คือ  
ศาลชั้นต�น ศาลอุทธรณ* และศาลฎีกา เว�นแต+ท่ีมีบัญญัติเปOนอย+างอ่ืนในรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมายอ่ืน 
(สํานักงานศาลยุติธรรม, 2555) 

 
1. ศาลช้ันต)น (civil court) 

ได�แก+ ศาลแพ+ง ศาลแพ+งกรุงเทพใต� ศาลแพ+งธนบุรี ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต�  
ศาลอาญาธนบุรี ศาลจังหวัดศาลแขวง และศาลยุติธรรมอ่ืนท่ีพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลนั้นกําหนดให�
เปOนศาลชั้นต�น เช+น ศาลเยาวชนและครอบครัวศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพย*สินทางปCญญา
และการค�าระหว+างประเทศ ศาลล�มละลาย 

1.1 ศาลแพ9ง เปOนศาลยุติธรรมชั้นต�นซ่ึงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ+งท้ังปวงและ 
คดีอ่ืนใดท่ีมิได�อยู+ในอํานาจของศาลยุติธรรมอ่ืน ศาลแพ+งมีเขตตลอดท�องท่ีกรุงเทพมหานคร นอกจาก
ท�องท่ีท่ีอยู+ในเขตของศาลแพ+งกรุงเทพใต� ศาลแพ+งธนบุรี ศาลจังหวัดมีนบุรี และศาลยุติธรรมอ่ืนตามท่ี
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลนั้นกําหนดไว� ในกรณีท่ีมีการยื่นฟ;องคดีต+อศาลแพ+ง และคดีนั้นเกิดข้ึนนอก
เขตของศาลแพ+ง ศาลแพ+งอาจใช�ดุลพินิจยอมรับไว�พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งโอนคดีไปยัง 
ศาลยุติธรรมอ่ืนท่ีมีเขตอํานาจ 

1.2 ศาลอาญา เปOนศาลชั้นต�นซ่ึงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาท้ังปวงในเขตท�องท่ี
กรุงเทพมหานคร นอกจากท�องท่ีท่ีอยู+ในเขตของศาลอาญากรุงเทพใต�ศาลอาญาธนบุรี และศาลจังหวัด
มีนบุรี แต+บรรดาคดีท่ีเกิดข้ึนนอกเขตอํานาจศาลอาญานั้นจะยื่นฟ;องต+อศาลอาญาก็ได� ท้ังนี้อยู+ใน
ดุลพินิจของศาลอาญาท่ีจะไม+ยอมรับพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งท่ียื่นฟ;องเช+นนั้นก็ได� เว�นแต+ 
คดีนั้นจะโอนมาตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

2. ศาลอุทธรณ� (The Court of Appeals) 
เปOนศาลท่ีพิจารณาคดีต+อจากศาลชั้นต�นงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีท่ีอุทธรณ* 

คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นต�นท่ีอยู+ในเขตอํานาจ กับมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีท่ีศาลอุทธรณ*มี
อํานาจวินิจฉัยได�ตามกฎหมายอ่ืนในเขตท�องท่ีท่ีมิได�อยู+ในเขตศาลอุทธรณ*ภาค เว�นแต+คดีท่ีอยู+นอกเขต
ศาลอุทธรณ* จะอุทธรณ*ต+อศาลอุทธรณ*ก็ได� ซ่ึงได�แก+ ศาลอุทธรณ* และศาลอุทธรณ*ภาค 

 
 
 



 

3. ศาลฎีกา (The
เปOนศาลยุติธรร

พิจารณาพิพากษาบรรดาค
ภายใต�เง่ือนไขของกฎหมาย
หรือคําสั่งของศาลชั้นต�นโดย
เฉพาะ เช+น คดีแรงงาน คดีภ
เก่ียวกับการฟ̂pนฟูกิจการ เป
รวมท้ังมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ของศาลฎีกาเปOนท่ีสุด (พระธ

ศาลฎีกามีแผนก
อาศัยความชํานาญพิเศษ โ
ประมาณ 10 คน แผนกคด
ได�แก+ แผนกคดีเยาวชนและ
ปCญญาและการค�าระหว+างปร
และเศรษฐกิจ แผนกคดีสิ่งแ
แบ+งเปOนการภายใน 1 แผนก

ดังนั้น เห็นได�ว+า
เท+านั้น แสดงดังรูปท่ี 6.8  

 

 
 

 
 

he Supreme Court) 
ุติธรรมสูงสุด มีอยู+เพียงศาลเดียว มีเขตอํานาจท่ัวราชอ
ดาคดีท่ีอุทธรณ*คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ*แ
มายว+าด�วยการฎีกา และมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีท

�นโดยตรงต+อศาลฎีกาไม+ต�องผ+านศาลอุทธรณ*หรือศาลอุทธร
 คดีภาษีอากร คดีทรัพย*สินทางปCญญาและการค�าระหว+างป
ร เปOนต�น และคดีท่ีกฎหมายอ่ืนบัญญัติให�ศาลฎีกามีอําน
ชี้ขาดหรือสั่งคําร�องคําขอท่ียื่นต+อศาลฎีกาตามกฎหมาย ค
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 23) 
ีแผนกคดีพิเศษท้ังสิ้น 10 แผนก เพ่ือประโยชน*ในด�านกา
ศษ โดยประธานศาลฎีกาแต+งต้ังผู�พิพากษาศาลฎีกาม
กคดีพิเศษในศาลฎีกาประกอบด�วยแผนกคดีท่ีต้ังข้ึนตาม
และครอบครัว แผนกคดีแรงงาน แผนกคดีภาษีอากร 
+างประเทศ แผนกคดีอาญาของผู�ดํารงตําแหน+งทางการเม
ดีสิ่งแวดล�อม แผนกคดีผู�บริโภค แผนกคดีเลือกต้ัง แล
ผนกคือ แผนกคดีปกครอง 
ได�ว+าศาลยุติธรรมซ่ึงมีอํานาจในการพิจารณาอรรคดีต+าง

 

 

ศาลฏีกา

ศาลอุทธรณ*

ศาลช้ันต�น

รูปท่ี 6.8 ลําดับของศาลยุติธรรม 
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ราชอาณาจักร มีอํานาจ
รณ*และศาลอุทธรณ*ภาค 
าคดีท่ีอุทธรณ*คําพิพากษา
อุทธรณ*ภาคตามกฎหมาย
ว+างประเทศ คดีล�มละลาย
ีอํานาจพิจารณาพิพากษา 
าย คําสั่งหรือคําพิพากษา

�านการวินิจฉัยชี้ขาดคดีท่ี
ีกามาประจําแผนกๆ ละ 
ตามกฎหมาย 10 แผนก 
 แผนกคดีทรัพย*สินทาง

ารเมือง แผนกคดีพาณิชย*
และแผนกคดีท่ีศาลฎีกา

ดีต+างๆ มีอยู+เพียง 3 ชั้น 
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การดําเนินคดีอาญา 
 
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได�กําหนดการดําเนินคดีอาญาเพ่ือเอาตัวผู�กระทํา

ความผิดมาฟ;องลงโทษ ดังนี้ 
ประการท่ี 1 กรณีท่ีผู�เสียหายเปOนผู�ยื่นฟ;องคดีเอง ในข้ันตอนนี้กฎหมายในมาตรา 162 บัญญัติให�

ศาลดําเนินการไต+สวนมูลฟ;องก+อน เพ่ือป;องกันการนําคดีมาฟ;องเพ่ือกลั่นแกล�งกันโดยไม+มีมูลความจริง  
หากศาลไต+สวนมูลฟ;องแล�วเห็นว+า คดีมีมูลก็จะสั่งประทับรับฟ;องไว�พิจารณาและทําการพิพากษาคดี
ต+อไป หากเห็นว+าคดีไม+มีมูลก็สั่งยกฟ;องเสีย 

ประการท่ี 2 พนักงานอัยการได�ยื่นฟ;องจําเลย กรณีดังกล+าวนี้ในคดีนั้นต�องผ+านการร�องทุกข*
หรือกล+าวโทษจากผู�เสียหายหรือพลเมืองดีก+อน จากนั้นต�องปรากฏว+าได�มีการสืบสวนและสอบสวน
จากพนักงานสอบสวน ท้ังนี้เพ่ือเปOนการแสวงหาข�อเท็จจริงและหลักฐานเพ่ือให�ทราบรายละเอียดใน
การกระทําความผิด จากนั้นทําการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือท่ีจะพิสูจน*ความผิด และเพ่ือท่ีจะเอา
ตัวผู�กระทําความผิดมาฟ;องลงโทษโดยวิธีการดังกล+าวนั้นเปOนอํานาจของพนักงานสอบสวน เม่ือได�
พยานหลักฐานแล�วจะทําการสรุปสํานวนส+งต+อมายังพนักงานอัยการ พร�อมทําความเห็นว+าควรสั่งฟ;อง
หรือสั่งไม+ฟ;องแนบไปด�วย เม่ือพนักงานอัยการได�รับสํานวนจากพนักงานสอบสวนแล�ว หากเห็นว+ายังมี
ประเด็นท่ีควรสอบเพ่ิมเติมสามารถสั่งให�พนักงานสอบสวนสอบเพ่ิมเติมได� แต+หากเห็นว+าชัดเจนแล�ว
พนักงานอัยการสามารถสั่งฟ;องผู�ต�องหาต+อศาลต+อไปได� ซ่ึงในคดีท่ีพนักงานอัยการเปOนโจทก*  
ศาลไม+จําเปOนต�องไต+สวนมูลฟ;อง แต+ถ�าเห็นสมควรจะสั่งให�ไต+สวนมูลฟ;องก็ได� ท้ังนี้เพราะในคดีท่ี
พนักงานอัยการเปOนโจทก*ได�ผ+านการกลั่นกรองมาแล�วชั้นหนึ่งคือชั้นของพนักงานสอบสวนในทาง
ปฏิบัติศาลจึงไม+ไต+สวนมูลฟ;อง 

หลังจากศาลชั้นต�นได�ไต+สวนมูลฟ;องหรือไม+ได�ไต+สวนมูลฟ;องแล�วแต+กรณี หากศาลเห็นว+า คดีนั้น 
มีมูล ศาลจะประทับรับฟ;องไว�พิจารณา โดยศาลจะเริ่มสอบให�การของจําเลยว+าได�กระทําผิดจริง
หรือไม+ หากมีการรับสารภาพ ศาลจะตัดสินคดีโดยมีไม+สืบพยานเลยก็ได� แต+หากว+าคดีนั้นมีอัตราโทษ
ให�จําคุกข้ันตํ่าต้ังแต+ 5 ปk ข้ึนไป แม�จําเลยจะรับสารภาพว+าได�กระทําความผิด ศาลจะลงโทษเลยไม+ได� 
ต�องสืบพยานต+อไปจนกว+าจะแน+ใจว+าจําเลยได�กระทําความผิดจริง ซ่ึงโดยปกติการตัดสินคดีของศาล
นั้นจะพิจารณาจากพยานหลักฐานของโจทก*และจําเลยและวินิจฉัยชี้ขาดคดีไป หากมีข�อสงสัยว+าจําเลย
ได�กระทําความผิดจริงหรือไม+ ศาลจะยกประโยชน*ให�จําเลย โดยต�องยกฟ;องและปล+อยตัวจําเลยไป  
หากศาลชั้นต�นมีคําพิพากษาแล�วคู+ความไม+เห็นด�วยกับคําพิพากษาของศาลสามารถอุทธรณ*ต+อไปได�
ตามหลักเกณฑ*ท่ีกฎหมายกําหนด  

การพิจารณาในชั้นศาลอุทธรณ* โดยปกติจะเกิดหลังจากศาลชั้นต�นมีคําพิพากษาแล�ว  
หากโจทก*หรือจําเลยไม+เห็นด�วยกับคําตัดสินก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ*ได�แต+ท้ังนี้ต�องเปOนไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายว+าด�วยการอุทธรณ* โดยระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ*คําพิพากษาของศาลชั้นต�นนั้น 
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กําหนดให�ยื่นภายในหนึ่งเดือน นับแต+วันท่ีอ+านคําพิพากษาหรือถือว+าได�อ+านคําพิพากษาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 ยกเว�นกรณีมีการขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ*และ 
ศาลชั้นต�นมีคําสั่งอนุญาตให�ขยายระยะเวลาแต+การขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ*กฎหมายมิได�กําหนด
ว+าจะขอขยายระยะเวลาได�ก่ีครั้งข้ึนอยู+กับพฤติการณ*พิเศษในแต+ละครั้งและศาลชั้นต�นจะอนุญาตเปOน
ครั้งๆ ไปส+วนข�อเท็จจริงและข�อกฎหมายท่ีจะนําเสนอต+อศาลอุทธรณ*จะต�องทําเปOนคําฟ;องอุทธรณ*
และข�อเท็จจริงและข�อกฎหมายจะต�องมีการยกข้ึนมาว+ากล+าวกันมาแล�วในศาลชั้นต�น หากมิได� 
ว+ากล+าวกันมาแต+ศาลชั้นต�น ศาลอุทธรณ*จะไม+วินิจฉัยในประเด็นดังกล+าว และในการพิจารณาคดีของ
ศาลอุทธรณ* ศาลจะทําการตรวจสํานวนคดีแล�วมีคําพิพากษาเท+านั้น ดังนั้นจึงไม+จําเปOนต�องมีการ
พิจารณาคดีโดยเปqดเผย หากเห็นควรให�สั่งเพ่ิมเติม สามารถเรียกพยานมาสืบได� (มานิตย*  จุมปา,  
ชิตาพร  พิศลยบุตร  โตZะวิเศษกุลและ กัณฑิมา  ช+างทํา , 2556) 

การพิจารณาในชั้นศาลฎีกา จะเกิดข้ึนหลังจากมีคําพิพากษาของศาลอุทธรณ*แล�ว หากโจทก*
หรือจําเลยไม+เห็นด�วยกับคําตัดสินก็มีสิทธิยื่นฎีกาได�แต+ท้ังนี้ต�องเปOนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว+า
ด�วยการฎีกา โดยระยะเวลาในการยื่นฎีกาคําพิพากษาของศาลอุทธรณ*นั้น กําหนดให�ยื่นภายในหนึ่ง
เดือน นับแต+วันท่ีอ+านคําพิพากษาหรือถือว+าได�อ+านคําพิพากษาท้ังนี้เหมือนกับกรณีการยื่นอุทธรณ*  
ซ่ึงกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล แสดงดังรูปท่ี 
 

การบังคับตามคําพิพากษา 
 
กระบวนการบังคับคดีอาญาเปOนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายหลังท่ีศาลอุทธรณ* ศาลฎีกาได�มีคํา

พิพากษาแล�ว โดยกฎหมายกําหนดโทษสําหรับผู�กระทําไว� 5 ประการ ได�แก+ ประหารชีวิต จําคุก 
กักขัง ปรับ และริบทรัพย*สิน 

กล+าวโดยสรุป การจะบังคับคดีอาญาได� จะต�องให�คดีอาญานั้นถึงท่ีสุดก+อน ไม+ว+าจะเปOนการ
ถึงท่ีสุดของศาลชั้นต�น อาทิ ศาลชั้นต�นได�มีคําพิพากษาแล�ว และไม+มีการอุทธรณ*ภายใน 1 เดือน หรือ
ศาลอุทธรณ*มีคําพิพากษาแล�ว ไม+มีฎีกาต+อไป หรือศาลฎีกาได�มีคําพิพากษาจะมีการดําเนินการบังคับ
คดีอาญา โดยวิธีการบังคับเปOนไปตาม ประมวลกฎหมายอาญา คือ ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ 
และริบทรัพย*สิน แต+หากบุคคลผู�ถูกลงโทษนั้นมีความวิกลจริต หรือคลอดบุตรยังไม+ครบ 1 เดือน  
ศาลอาจสั่งให�ควบคุมไว�ก+อน จนกว+าเหตุนั้นจะทุเลาไปจึงจะบังคับคดีอาญาได� 

 

กรมคุมประพฤต ิ
 
การคุมประพฤติเปOนมาตรการทางกฎหมายท่ีศาลให�โอกาสผู�กระทําความผิดท่ีศาลรอการ

ลงโทษโดยสามารถดําเนินชีวิตอยู+ในสังคมได�ภายใต�เง่ือนไขในการควบคุมความประพฤติ ซ่ึงมีพนักงาน
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คุมความประพฤติเปOนผู�สอดส+องดูแลให�บุคคลนั้นกลับตนเปOนพลเมืองดีไม+หวนกลับไปกระทําความผิด
ซํ้าอีก 

การคุมความประพฤติแบ+งเปOน 2 ข้ันตอนคือ 
ข้ันตอนท่ีหนึ่ง คือ การสืบเสาะและพินิจซ่ึงเปOนข้ันตอนก+อนศาลพิพากษาคดีโดยศาลมีคําสั่ง

ให�พนักงานคุมประพฤติดําเนินการรวบรวมข�อเท็จจริงต+างๆเก่ียวกับจําเลยตลอดจนสภาพความผิด
และพฤติการณ*แห+งคดีซึ่งจะนํามาประมวลวิเคราะห*และรายงานต+อศาลเพ่ือท่ีจะใช�ประกอบดุลยพินิจ
ในการพิจารณาว+าจะพิพากษาลงโทษจําเลยสถานใดหรือสมควรจะใช�วิธีการคุมความประพฤติหรือไม+ 

ข้ันตอนท่ีสอง คือการควบคุมและสอดส+องซ่ึงเปOนข้ันตอนภายหลังศาลพิพากษาให�คุมความ
ประพฤติจําเลยแล�วโดยให�พนักงานคุมประพฤติเปOนผู�คอยช+วยเหลือ แนะนําตักเตือนในเรื่องนิสัย 
ความประพฤติ การประกอบอาชีพและอ่ืนๆเพ่ือให�จําเลยมีโอกาสและปรับปรุงตนเองให�เปOนพลเมืองดี
ต+อไปนอกจากนั้นแล�วยังมีหน�าท่ีดําเนินการฟ̂pนฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติดในระบบบังคับรักษาตาม
กฎหมายว+าด�วยการฟ̂pนฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติดส+งเสริมสนับสนุนเก่ียวกับการดําเนินการแก�ไข
ฟ̂pนฟูและสงเคราะห*ผู�กระทําผิดในชุมชนพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติต+อผู�กระทําผิดใน
ชุมชนจัดทําและประสานแผนงานของกรมให�สอดคล�องกับนโยบายและแผนแม+บทของกระทรวง
รวมท้ังเร+งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน+วยงานในสังกัดเสริมสร�าง สนับสนุน และ
ประสานงานให�ชุมชนและภาคประชาสังคมเข�ามามีส+วนร+วมและเปOนเครือข+ายในการปฏิบัติต+อ
ผู�กระทําผิดและปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให�เปOนอํานาจหน�าท่ีของกรมหรือตามท่ี
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย (กรมคุมประพฤติ, 2555) 

 
กรมราชทัณฑ� 

 
การราชทัณฑ*ของไทย ได�มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงและสอดคล�องกับสังคมการเมืองและ

สภาพเศรษฐกิจ ตลอดยุคสมัยท่ีผ+านมา ในยุคก+อนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู+หัว 
กิจการเรือนจําได� สังกัดอยู+ตามส+วนราชการต+างๆ สอดคล�องกับการปกครองแบบจตุสดมภ* คือ 
แบ+งเปOนเรือนจําในกรุงเทพ ฯ และเรือนจําในหัวเมืองชั้นนอก เรือนจําในกรุงเทพฯ มี 2 ประเภท คือ 
“คุก” เปOนท่ีคุมขังผู�ต�องขังท่ีมีโทษ ต้ังแต+ 6 เดือนข้ึนไป อยู+ในสังกัดกระทรวงนครบาล ส+วน “ตะราง” 
ใช�เปOนท่ีคุมขัง ผู�ต�องขังท่ีมีโทษตํ่ากว+า 6 เดือน หรือนักโทษท่ีมิใช+โจรผู�ร�าย สังกัดกระทรวง ทบวง กรม 
ท่ีบังคับกิจการนั้น ๆ ส+วนการเรือนจําในหัวเมืองชั้นนอก มีท่ีคุมขัง ผู�ต�องโทษ เรียกว+า “ตะราง” การคุมขัง
อยู+ในความรับผิดชอบของผู�ว+าราชการเมือง หรืออาจส+งต+อให�กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม  
รับตัวไปคุมขัง แล�วแต+กรณีโทษ ต+อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู+หัว ได�มีการ
ปรับปรุงระเบียบราชการใหม+ โดยโปรดให�สร�างคุกใหม+ข้ึน เรียกว+า “กองมหันตโทษ” และให�สร�าง
ตะรางใหม+ เรียกว+า “กองลหุโทษ” ซ่ึงในสมัยนั้น รวมเรียกว+า “ กรมนักโทษ ” สังกัดกระทรวงนครบาล  
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และในปk พ.ศ. 2444 (ร.ศ.120) ได�มีพระกรุณาโปรดเกล�า ให�ตรา “พระราชบัญญัติลักษณะเรือนจํา” 
ข้ึนเพ่ือให�การจัดการเรือนจําเปOนไปอย+างเรียบร�อยยิ่งข้ึน จนถึงวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2458 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู+หัว ได�ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าให�ตรา “พระราชบัญญัติจัดต้ัง 
กรมราชทัณฑ*”โดยมี พระยาชัยวิชิตวิศิษฏ*ธรรมธาดา (ขํา ณ ป;อมเพชร*) เปOนอธิบดีกรมราชทัณฑ*คนแรก 
และในปk พ.ศ. 2468 ได�เกิดภาวะตกตํ่าทางเศรษฐกิจ งบประมาณ รายได�รายจ+ายไม+ได�คุณภาพกับ 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล�าเจ�าอยู+หัว ได�ทรงยุบกรมราชทัณฑ*และให�ไปสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
และต+อมาได�โอนกรมราชทัณฑ*ไปเปOนแผนกหนึ่ง (แผนกราชทัณฑ*) สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
ซ่ึงภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การราชทัณฑ*ได�ยกฐานะเปOนกรมราชทัณฑ*  
และมีการตราพระราชบัญญัติราชทัณฑ* พ.ศ. 2479 มีหน�าท่ีเก่ียวด�วยการเรือนจํา การกักกัน  
ผู�มีสันดานเปOนโจรผู�ร�ายการฝNกและอบรมเด็กดัดสันดาน และในส+วนภูมิภาคได�มีการกําหนดเปOน 
เรือนจําจังหวัด และเรือนจําอําเภอในปk พ.ศ. 2545 ได�มีการปฏิรูประบบราชการ จึงได�โอนย�าย 
กรมราชทัณฑ*กลับมาสังกัดกระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ*, 2555) ซ่ึงกรมราชทัณฑ*มีอํานาจและ
หน�าท่ีดังต+อไปนี้ 

1. ปฏิบัติต+อผู�กระทําผิดให�เปOนไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งตามกฎหมาย โดยดําเนินการตาม
กฎหมายว+าด�วยการราชทัณฑ*และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 

2. กําหนดแนวทางปฏิบัติต+อผู�ต�องขัง โดยให�สอดคล�องกับ กฎหมาย ระเบียบข�อบังคับ 
นโยบายของกระทรวง ตลอดจนข�อกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับปฏิบัติต+อผู�ต�องขัง และข�อเสนอแนะ 
ในเรื่องท่ีเก่ียวข�อง  

3. ดําเนินการเก่ียวกับสวัสดิการและการสงเคราะห*แก+ผู�ต�องขัง 
4. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให� เปOนอํานาจหน�าท่ี ของกรม หรือตามท่ีกระทรวง

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

บทสรุป 

ในเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้น จะเริ่มต�นเม่ือมีการกระทําผิดทางอาญาเกิดข้ึน 
จากนั้นผู�ท่ีได�รับความเสียหายจากการกระทําผิดต�องรีบไปดําเนินการแจ�งความร�องทุกข*กับพนักงาน 
ฝXายปกครองหรือเจ�าหน+ท่ีตํารวข ซ่ึงในการแจ�งความนั้นผู�ท่ีได�รับความเสียหายต�องกล+าวถึงรายละเอียด
ของการกระทําผิดให�พนักงานสอบสวนฟCงเพ่ือให�ทราบถึงวัน เดือน ปk ท่ีมีการกระทําผิดเกิดข้ึน  
เหตุดังกล+าวเกิดข้ึนท่ีใด และมีวัตถุประสงค*เพ่ือต�องการจะให�ผู�กระทําผิดนั้นได�รับโทษ ภายหลังท่ีมี
การแจ�งความร�องทุกข*แล�วพนักงานสอบสวนก็จะดําเนินการสอบสวนและติดตามจับกุมผู�กระทําผิด 
มาดําเนินคดีต+อไป ในชั้นนี้ผู�ต�องหามีสิทธิท่ีจะแจ�งให�ญาติหรือผู�ท่ีไว�วางใจทราบว+าตนถูกจับและ 
ถูกควบคุมตัวอยู+ ณ ท่ีใด โดยมีสิทธิดังนี้ สิทธิท่ีจะพบและปรึกษาทนายความสองต+อสอง สิทธิท่ีจะ
ได�รับการเยี่ยมตามสมควร สิทธิท่ีจะได�รับการรักษาพยาบาลทันทีเม่ือเจ็บปXวย ซ่ึงในระหว+างสอบสวน
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ผู�ต�องหาจะถูกควบคุมท่ีสถานีตํารวจ (โรงพัก) เปOนเวลา 48 ชั่วโมง นับแต+เวลาท่ีผู�ต�องหาถูกนําตัวไป
ถึงท่ีทําการของพนักงานสอบสวน ถ�าไม+มีการประกันตัวพนักงานสอบสวนก็จะส+งตัวผู�ต�องหาไปฝากขัง
ท่ีศาล ซ่ึงญาติของผู�ต�องหาหรือผู�เก่ียวข�องสามารถติดต+อขอประกันตัวผู�ต�องหาได� เม่ือพนักงานสอบสวน 
ได�รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นก็จะส+งสํานวนการสอบสวนพร�อมทําความเห็นควรสั่งฟ;อง หรือ 
ไม+ฟ;องผู�ต�องหาไปยังพนักงานอัยการ กรณีท่ีผู�ต�องหาประสงค*ท่ีจะขอประกันตัวในชั้นสอบสวน 
ผู�ต�องหาหรือผู�เก่ียวข�องก็สามารถขอประกันตัวต+อได�ท่ีสํานักงานอัยการ 

เม่ือพนักงานสอบสวนส+งเรื่องต+อมายังพนักงานอัยการแล�ว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 28 ให�อํานาจพนักงานอัยการ และผู�เสียหายหรือผู�มีอํานาจจัดการแทนผู�เสียหาย 
เปOนโจทก*ฟ;องคดีอาญาต+อศาล ในกรณีผู�เสียหายเปOนโจทก*ฟ;องคดีอาญาต+อศาลด�วยตน ศาลจะไต+สวนมูลฟ;อง
ก+อนว+าเรื่องท่ีฟ;องนั้นมีมูลความจริงหรือไม+ เม่ือไต+สวนแล�วศาลเห็นว+าน+าจะมีความผิดเกิดข้ึนจริง และ
จําเลยเปOนผู�กระทําผิดศาลก็จะประทับฟ;องไว�พิจารณา หากศาลเห็นว+าไม+มีมูลความผิด หรือมีมูล
ความผิดแต+จําเลยไม+ใช+ผู�กระทําผิด หรือเปOนการกลั่นแกล�งฟ;องกันเอง ศาลก็จะพิพากษายกฟ;อง  
แต+หากพนักงานอัยการเปOนโจทก*ฟ;องคดีอาญาต+อศาล เม่ือพนักงานสอบสวนรับแจ�งความและทํา
สํานวนการสอบสวนแล�วเสร็จ ก็จะส+งสํานวนการสอบสวนพร�อมผู�ต�องหาไปยังพนักงานอัยการ  
ซ่ึงพนักงานอัยการก็จะพิจารณากลั่นกรองคดีจากสํานวนการสอบสวนดังกล+าว แล�วจะมีคําสั่งในคดี
ฟ;องหรือไม+ฟ;องผู�ต�องหา หากพนักงานอัยการฟ;องคดีผู�ต�องหาต+อศาลแล�ว ศาลจะประทับฟ;องโดยจะ
ไต+สวนมูลฟ;องหรือไม+ก็ได� เม่ือพนักงานอัยการฟ;องผู�ต�องหาต+อศาลแล�วฐานะของผู�ต�องหาจะเปลี่ยนไป
เปOนจําเลย ซ่ึงโดยปกติจะมีการเริ่มคดีท่ีศาลชั้นต�นก+อนเสมอ โดยศาลท่ีดําเนินคดี คือ ศาลยุติธรรม 
การพิจารณาพิพากษาคดีอาญาของศาลไทย จะใช�ระบบกล+าวหา (Accusatorial System ) ซ่ึงมี
ลักษณะเปOนการต+อสู�คดีกันระหว+างโจทก*กับจําเลย โดยโจทก*มีหน�าท่ีนําพยานหลักฐานมาสืบเพ่ือพิสูจน*
ความผิดของจําเลย ส+วนจําเลยก็มีสิทธิต+อสู�คดีว+าตนเองไม+ได�กระทําผิดตามท่ีโจทก*ฟ;องและมีสิทธินํา
สืบพยานหลักฐานเพ่ือหักล�างข�อกล+าวหานั้นได� 

การพิจารณาพิพากษาคดีอาญาของศาล จะเริ่มต้ังแต+โจทก*ไปยื่นฟ;องคดีต+อศาล ซ่ึงอาจจะ
เปOนอัยการหรือผู�เสียหายฟ;องเองเม่ือศาลประทับฟ;องแล�ว ศาลจะอ+านและอธิบายคําฟ;องให�จําเลยฟCง
แล�วจะถามจําเลยว+าจะรับสารภาพ หรือจะให�การปฏิเสธ ในกรณีท่ีจําเลยให�การรับสารภาพ ศาลจะ
ตัดสินคดีโดยไม+สืบพยานก็ได� เว�นแต+คดีท่ีมีโทษจําคุกอย+างตํ่า ต้ังแต+ 5 ปkข้ึนไป แม�จําเลยจะรับ
สารภาพศาลก็ยังต�องสืบพยานประกอบเพ่ือฟCงให�แน+ชัดว+าจําเลยกระทําผิดจริง หากจําเลยให�การ
ปฏิเสธศาลจะนัดสืบพยานโจทก* และจําเลยต+อไป โดยศาลต�องสืบจนปราศจากข�อสงสัยว+าจําเลยได�
กระทําความผิดจริง ท้ังนี้เพ่ือเปOนไปตามรัฐธรรมนูญแห+งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
เม่ือศาลได�สืบพยานท้ังฝXายโจทก*และฝXายจําเลยเสร็จแล�ว ศาลก็จะพิจารณาพิพากษาตัดสินไปตาม 
รูปคดีตามความหนักเบาแห+งการกระทําผิด และอ+านคําพิพากษาให�ท้ังโจทก*และจําเลยฟCงในศาล 
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เม่ือมีคําพิพากษาของศาลแล�ว หากคู+ความไม+เห็นด�วยกับคําตัดสิน สามารถอุทธรณ*และฎีกา
ต+อไปได� ท้ังนี้ภายใต�บทบัญญัติของกฎหมาย โดยยื่นอุทธรณ*และฎีกาภายในหนึ่งเดือนนับแต+วันอ+าน
หรือถือว+าได�อ+านคําพิพากษาของศาล และเม่ือคดีถึงท่ีสุดแล�วองค*กรท่ีเข�ามาเก่ียวข�อง คือ ราชทัณฑ* 
กล+าวคือ ศาลชั้นต�นพิพากษาแล�วคู+ความไม+อุทธรณ*หรือไม+ฎีกาต+อไป ให�บังคับคดีให�เปOนไปตาม 
คําพิพากษาท่ีถึงท่ีสุดนั้น เช+น พิพากษาให�ยกฟ;อง ถ�าจําเลยถูกขังอยู+ท่ีเรือนจําศาลก็จะออกหมาย
ปล+อยจําเลยให�พ�นข�อหาเพ่ือให�ได�รับอิสรภาพ ถ�าพิพากษาลงโทษจําคุกก็จะจําคุกจําเลยตาม 
คําพิพากษาของศาล มีผลให�ฐานะของจําเลยเปลี่ยนไปเปOนผู�ต�องขัง ซ่ึงในช+วงเวลาระหว+างท่ีถูกจําคุก
ผู�ต�องขังจะได�รับการแก�ไขปรับปรุงความประพฤติเพ่ือให�สามารถกลับสู+สังคมได�ตามปกติหลังจากพ�น
โทษแล�ว และไม+กลับไปกระทําผิดซํ้าอีก ส+วนการคุมประพฤติ เปOนมาตรการทางกฎหมายท่ีใช�แทน 
การลงโทษทางอาญาแก+ผู�กระทําผิดเพ่ือให�โอกาสแก+ผู�กระทําผิดสามารถดําเนินชีวิตอยู+ในสังคมได�
ดังเดิมภายใต�การสอดส+องดูแลของเจ�าพนักงาน ท่ีเรียกว+า พนักงานคุมประพฤติ โดยท่ีการคุมประพฤติ
มีจุดมุ+งหมายเพ่ือปรับปรุงแก�ไขผู�กระทําผิดในคดีเล็กๆ น�อยๆ กลับตนเปOนพลเมืองดี โดยให�ผู�กระทําผิดซ่ึง
เรียกว+า ผู�ถูกคุมความประพฤติ นั้นปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีศาลกําหนดถ�าไม+ปฏิบัติตามเง่ือนไขหรือ 
ไม+ปรับปรุงแก�ไขตนเองให�เปOนพลเมืองดีศาลอาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งเปOนลงโทษในสถานหนักต+อไปได� 

 
     คําถามท)ายบท 

 
1. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา หมายถึง 
2. บุคคลท่ีเก่ียวข�องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได�แก+ใครบ�าง 
3. การสืบสวนและการสอบสวนต+างกันอย+างไร 
4. หลักทรัพย*ท่ีใช�ในการประกันตัวผู�ต�องหากับจําเลยได�แก+อะไรบ�าง 
5. จงบอกสิทธิของผู�ต�องหาและจําเลยมาอย+างละ 3 ข�อ 
6. การจับโดยราษฎรกับเจ�าพนักงานต+างกันอย+างไร 
7. นายดําเปOนราษฎรเห็นนายอ่ึงกําลังขโมยเงินนางขาว กรณีนี้นายดํามีสิทธิจะจับนายอ่ึงได�

หรือไม+ เพราะเหตุใด 
8. บุคคลท่ีทําหน�าท่ีต+อจากพนักงานสอบสวนในการสั่งฟ;องหรือไม+ฟ;องผู�ต�องหาคือใคร 
9. การดําเนินคดีอาญาโดยปรกติเริ่มต�นท่ีศาลใด 
10. กระบวนการในการออกหมายอาญามีข้ันตอนอย+างไร 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 7 
สิทธิมนุษยชน 

 
จุดประสงค�เชิงพฤติกรรม 
               
 1. เพ่ือให�นักศึกษาอธิบายความหมายของสิทธิมนุษยชนได� 
 2. เพ่ือให�นักศึกษาบอกถึงประเภทของสิทธิมนุษยชนได� 
 3. เพ่ือให�นักศึกษาอธิบายเก่ียวกับสถานะของปฏิญญาสากลว-าด�วยสิทธิมนุษยชนได� 
 4. เพ่ือให�นักศึกษาวิเคราะห/ได�ว-าสิทธิมนุษยชนคืออะไร 
  
เนื้อหาสาระ 

เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด�วย 
1. แนวคิดและความหมายของสิทธิมนุษยชน 
2. หลักการของสิทธิมนุษยชน 
3. ประเภทสิทธิมนุษยชนท่ีได�รับการคุ�มครอง 
4. กฎหมายไทยท่ีเก่ียวข�องกับสิทธิมนุษยชน 
5. กฎหมายระหว-างประเทศท่ีเก่ียวข�องกับสิทธิมนุษยชน 
6. ประเทศไทยกับภาคีสนธิสัญญาด�านสิทธิมนุษยชน 
7. องค/กรท่ีเก่ียวข�องกับสิทธิมนุษยชน 
8. การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.นักศึกษารับฟ8งการบรรยายสรุปเนื้อหาสาระของบทเรียนด�วยโปรแกรมการนําเสนอ 
Power point พร�อมตอบคําถามระหว-างการบรรยาย 
 2.นักศึกษาร-วมกันอภิปรายสรุปเนื้อหาบทเรียนท่ีสําคัญ โดยค�นคว�าจากเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 
 3. ให�นักศึกษายกตัวอย-างประสบการณ/ของตนเองท่ีเก่ียวข�องกับกฎหมายให�เพ่ือนฟ8ง พร�อม
ร-วมกันแสดงความคิดเห็น 
 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนและโปรแกรมการนําเสนอ Power point  

2. แบบฝIกหัดท�ายบท 
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3. สื่อสิ่งพิมพ/ 

 

การวัดผลและประเมินผล 
1. ตรวจใบงานท่ีมอบหมาย 

2. ตรวจแบบฝIกหัดท�ายบท 

3. การตอบคําถามในชั้นเรียน 

4. การทํารายงานตามหัวข�อท่ีกําหนด 

5. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
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บทที่ 7 
สิทธิมนุษยชน 

 
หากจะพิจารณาจิตใจของมนุษย/แล�วจะพบว-า มนุษย/ทุกคนย-อมต�องด้ินรนเพ่ือให�ตนเอง

มีชีวิตอยู-รอด และสามารถดํารงชีพในสังคมอย-างปกติสุข แต-เม่ือในสังคมประกอบไปด�วยผู�คนท่ีมี
ความแตกต-างกันในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี แนวความคิด 
หรือความเชื่ออ่ืนๆ จึงก-อให�เกิดความวุ-นวายข้ึนในสังคม เกิดการเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน ทําให�
เกิดความไม-เปQนธรรม นํามาซ่ึงความขัดแย�งท่ีรุนแรงตามมา ดังนั้น มนุษย/จึงพยายามท่ีจะหาความ
ปลอดภัยให�กับตนเองและต�องการได�รับความคุ�มครองปกปRองตลอดจนการได�รับสิทธิต-างๆ ท่ีตนคิดว-า
เปQนสิทธิท่ีพึงจะได� หรือท่ีเรียกว-าสิทธิมนุษย/นั่นเอง (สมชาย  กษิติประดิษฐ/, 2542 : 5) ดังนั้น เพ่ือให�
มีความรู�ความเข�าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนมากยิ่งข้ึน จะขอกล-าวเฉพาะในประเด็นสําคัญของสิทธิ
มนุษยชน ดังต-อไปนี้ 

 

แนวคิดและความหมายของสิทธิมนุษยชน 
 

แนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนปรากฏข้ึนต้ังแต-สมัยกรีกโรมันสืบเนื่องมาจากความ
ต�องการท่ีจะจํากัดอํานาจกษัตริย/หรือผู�ปกครอง ทําให�นักปราชญ/ในสมัยนั้นแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเรื่องของสิทธิของบุคคล คําว-า “สิทธิของบุคคล” ได�กลายเปQนคําท่ีกล-าวอ�างเพ่ือต-อสู�กับ
อํานาจของกษัตริย/และได�กําหนดสิทธิหน�าท่ีๆ ท่ีพวกเขาควรจะได�รับการรับรอง และคุ�มครองจากรัฐ
ในฐานะเปQนมนุษย/เหมือนกัน บรรดานักปราชญ/จึงอ�างเสมอว-า สิทธิเหล-านี้เปQนสิทธิธรรมชาติ (Natural rights) 
ซ่ึงมาจากแนวคิดเรื่องกฎหมายธรรมชาติ (Natural law) (เสน-ห/  จามริก, 2543 : 7 - 9) มีเนื้อหา
แนวความคิดโดยสรุปว-า “มนุษย/เกิดมาเท-าเทียมกันและพระเจ�าซ่ึงเปQนผู�สร�างมนุษย/ข้ึนมาได�ให�สิทธิ
บางอย-างแก-มนุษย/ สิทธิเหล-านี้ไม-อาจโอนให�แก-กันได�และไม-มีใครจะล-วงละเมิดได� ซ่ึงได�แก- สิทธิในชีวิต 
เสรีภาพและสิทธิท่ีจะหาความสุขและรัฐท้ังหลายจะต�องการทําทุกอย-างเพ่ือให�มนุษย/มีสิทธิเหล-านี้
อย-างเต็มท่ี วิธีการเช-นนี้ทําให�มนุษย/ซ่ึงเปQนสัตว/โลกท่ีใช�เหตุผลรับว-าเปQนหลักท่ีดี และเชื่อว-าจะทําให�
มนุษย/อยู-ในสังคมอย-างสันติและมีความสุข”ต-อมาในช-วงต�นศตวรรษท่ี 20 ก็ยังไม-ได�ใช�คําว-าสิทธิ
มนุษยชน แต-เริ่มมีการใช�คําว-า “สิทธิของมนุษย/” (Rights of Man) ดังจะเห็นได�จากอนุสัญญาต-างๆ 
ท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือคุ�มครองผู�บาดเจ็บอันเปQนผลพวงของสงครามเพ่ือยุติการค�าทาส เปQนต�น หลังจากนั้น 
ในปg ค.ศ. 1798 Thomas Paine นักเขียนและนักต-อสู�ทางการเมืองชาวอังกฤษ เปQนบุคคลแรกท่ีใช�คําว-า 
“สิทธิมนุษยชน” แทนคําว-า “สิทธิของมนุษย/” หรือ “สิทธิธรรมชาติ” โดยปรากฏในงานแปล 
คําประกาศสิทธิของมนุษย/และพลเมือง ค.ศ. 1798 ของฝรั่งเศสเปQนภาษาอังกฤษ ต-อมาคําว-า  
“สิทธิมนุษยชน” ได�ปรากฏในกฎบัตรสหประชาชาติ ค.ศ. 1945 และประธานคณะกรรมการ 
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สิทธิมนุษยชนแห-งสหประชาชาติซ่ึงรับผิดชอบในการทําร-างปฏิญญาสากลว-าด�วยสิทธิมนุษยชนและ
ได�รับการยอมรับจนใช�คํานี้อย-างจริงจังในปฏิญญาสากลว-าด�วยสิทธิมนุษยชนค.ศ. 1948 และเปQนท่ี
รู�จักและยอมรับท้ังในระดับระหว-างประเทศและภายในประเทศและใช�คํานี้มาจนกระท่ังป8จจุบัน 
(จรัญ  โฆษณานันท/, 2545: 59 – 60) 

โดยสรุป สิทธิมนุษยชนได�เกิดจากแนวความคิดท่ีว-า มนุษย/ทุกคนเกิดมามีความเท-า
เทียมกัน และการได�สิทธิในความเปQนมนุษย/มานั้น เพราะธรรมชาติเปQนผู�สร�างให� ดังนั้น สิทธิในความ
เปQนมนุษย/จึงไม-สามารถท่ีจะโอนให�แก-ผู�ใด หรือใครจะล-วงละเมิดสิทธินั้นไม-ได�เช-นกัน โดยสิทธิท่ีติดตัว
มนุษย/ดังกล-าว ได�แก- สิทธิในชีวิต เสรีภาพ ในร-างกาย และความเสมอภาค โดยรัฐซ่ึงเปQนผู�ปกครอง
ต�องเปQนผู�ให�ความคุ�มครองสิทธินั้น ดังนั้น จึงก-อให�เกิดแนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนข้ึน 

 

ความหมายของสิทธิมนุษยชน 
 

แม�ว-ารัฐจะให�ความสําคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชน (Human right) และยอมรับว-าเปQน
เรื่องท่ีเก่ียวข�องกับทุกรัฐไม-ใช-เฉพาะของรัฐตนเองก็ตาม แต-ในเรื่องการให�ความหมายนั้น ยังไม-ได�มี
การเขียนคํานิยามท่ีชัดเจนเก่ียวกับคําว-า “สิทธิมนุษยชน” ไว� ดังจะเห็นได�จากปฏิญญาสากลว-าด�วย
สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Right - UDHR) ขององค/การสหประชาชาติ  
ซ่ึงถือเปQนเอกสารระหว-างประเทศว-าด�วยการคุ�มครองสิทธิมนุษยชน (THE INTRENATIONAL BILL 
OF HUMAN RIGHT) อันถือเปQนเอกสารแม-บทของสิทธิมนุษยชนก็ยังไม-ได�กําหนดคํานิยาม เพียงแต-
กล-าวถึงองค/ประกอบของสิทธิมนุษยชนเอาไว� (วีระ  โลจายะ, 2524 : 5 - 41) โดยหลักการในบทบัญญัติ 
ของปฏิญญาสากลจะเน�นในเรื่อง ศักด์ิศรีความเปQนมนุษย/ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และการห�าม
เลือกปฏิบัติ ซ่ึงเปQนเพียงหลักการของสิทธิมนุษยชนแต-ไม-ได�กําหนดคํานิยามไว� (จรัญ  โฆษณานันท/, 
2545 : 57)  

การท่ีองค/การสหประชาชาติไม-ได�กําหนดคํานิยามของคําว-า “สิทธิมนุษยชน”ไว�เปQน 
การเฉพาะเจาะจงดังกล-าวอาจจะด�วยเหตุผลสามประการคือประการแรกเปQนการละไว�ในฐานท่ีเข�าใจ
กันได�โดยสามัญสํานึก ประการท่ีสองเพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย�งในการอธิบายความหมายและประการ
ท่ีสามเพ่ือเปzดกว�างความหมายไว�เพ่ือความยืดหยุ-นหรือตอบรับการพัฒนาความหมายสิทธิมนุษยชนท่ี
ไม-หยุดนิ่งตามพลวัตรสังคม (จรัญ  โฆษณานันท/, 2545 : 57) และเม่ือพิจารณาจากพัฒนาการในทาง
ประวัติศาสตร/ของสิทธิมนุษยชนจะพบว-าแนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนมีความเปQนพลวัตร 
(Dynamic) โดยข้ึนอยู-กับบริบทต-างๆ ของแต-ละสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา (อุดม รัฐอมฤต  
และคณะ, 2540: 42) ดังนั้น ในการให�คํานิยามของสิทธิมนุษยชนจึงข้ึนอยู-กับแนวทางการศึกษาและ
การนําไปใช�ประโยชน/ในด�านใดด�านหนึ่ง เช-น การศึกษาในทางประวัติศาสตร/ การให�ความหมายของ
สิทธิมนุษยชน ต�องสัมพันธ/กับสภาพการณ/ของสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต-และยุคสมัย  
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(เฉลิมเกียรติ  ผิวนวล, 2530 : 40) หรือการศึกษาในเชิงการเมืองจะกล-าวถึงสิทธิมนุษยชนในการ
เน�นหนักไปในเรื่องเสรีประชาธิปไตยและเน�นในหลักเสรีภาพของป8จเจกชนโดยนําสิทธิมนุษยชนมา
เปQนฐานในการรับรองความคิดเห็นทางการเมือง เช-นในการกําหนดนโยบายต-างประเทศ หรือในทาง
วิทยาศาสนาได�นําสิทธิมนุษยชนมาเชื่อมโยงกับขนบธรรมเนียมทางศาสนา เปQนต�น (วิทิต  มันตาภรณ/, 
2535 : 2) หรือการมีประวัติศาสตร/ค-านิยมความเชื่อวัฒนธรรมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองหรือ
สภาพแวดล�อมฯลฯท่ีแตกต-างกันย-อมทําให�ความหมายสิทธิมนุษยชนแตกต-างกันไปดังนั้นการให�นิยาม
คําว-าสิทธิมนุษยชนจึงอาจข้ึนอยู-กับสังคมใดสังคมหนึ่งหรือในช-วงเวลาใดช-วงเวลาหนึ่ง 

ในส-วนของประเทศไทย ซ่ึงเปQนประเทศภาคีสมาชิกขององค/การสหประชาชาติ และ 
ในวันท่ี 10 ธันวาคม ค.ศ.1948 (พ.ศ. 2491) องค/การสหประชาชาติได�มีการประกาศปฏิญญาสากลว-าด�วย
สิทธิมนุษยชน โดยประเทศไทย ซ่ึงเปQนสมาชิกของสหประชาชาติได�ร-วมลงนามด�วย จึงถือได�ว-าเปQน
พันธะสัญญาท่ีไทยจะต�องปฏิบัติตาม ในการนํามาปฏิญญาสากลฯมาใช�นั้น ประเทศท่ีเปQนสมาชิกต�อง
นําไปเขียนหรือบัญญัติไว�ในรัฐธรรมนูญของประเทศของตน เพราะโดยหลักแล�ว ลักษณะของปฏิญญา
สากลว-าด�วยสิทธิมนุษยชนไม-มีสภาพบังคับเปQนกฎหมายระหว-างประเทศ การท่ีจะทําให�สิทธิมนุษยชน
ในปฏิญญาฯ เปQนสิทธิตามกฎหมายได�โดยตรงคือการท่ีรัฐนั้นยอมรับรองสิทธิชนิดนั้น โดยการนํามา
บัญญัติไว�เปQนกฎหมายภายในของตน เพราะเนื้อหาสิทธิมนุษยชนซ่ึงระบุไว�ในตัวปฏิญญาฯ เปQนแต-
เพียงการยอมรับว-าในฐานะท่ีเกิดมาเปQนมนุษย/นั้นควรมีสิทธิอะไรบ�าง ท้ังนี้ก็เพ่ือเปQนแนวทางสําหรับ
รัฐต-างๆ ในการนําไปบัญญัติเปQนสิทธิตามกฎหมายภายในต-อไป (กุลพล  พลวัน, 2538) สําหรับ
ประเทศไทยนั้นได�มีการบัญญัติให�การรับรองและคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพภายใต�แนวคิดเรื่องสิทธิ
มนุษยชนไว�ในรัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยกําหนดไว�ในมาตรา 4 ว-า 
“ศักด์ิศรีความเปQนมนุษย/ สิทธิ เสรีภาพ ของบุคคล ย-อมได�รับความคุ�มครอง” (สอดคล�องกับปฏิญญา
สากลว-าด�วยสิทธิมนุษยชน ข�อ 1) และหมวดท่ี 3 มาตรา 3 ถึงมาตรา 26 และมาตรา 26 ถึงมาตรา 65  
โดยรัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได�กําหนดกลไกในการคุ�มครองสิทธิ
มนุษยชนไว�ในมาตรา 200 โดยมาตราดังกล-าว กําหนดให�มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห-งชาติ  
ทําหน�าท่ีในการตรวจสอบและรายงานการกระทํา หรือการละเลยการกระทํา อันเปQนการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน หรือไม- ท้ังนี้ เปQนไปตามพันธกรณีระหว-างประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเปQนภาคี 
และเสนอมาตรการการแก�ไขท่ีเหมาะสมต-อบุคคลหรือหน-วยงานท่ีกระทําหรือละเลยการกระทํา
ดังกล-าวเพ่ือดําเนินการคุ�มครองสิทธิมนุษยชน (สํานักงานเลขาธิการสภาผู�แทนราษฎร, 2549 : 1 - 2) 
นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซ่ึงเปQนฉบับท่ีบังคับใช�ต-อจาก
รัฐธรรมนูญ ฉพุทธศักราช 2540 ได�รับรองและคุ�มครองศักด์ิศรีความเปQนมนุษย/ สิทธิเสรีภาพและ
ความเสมอภาค โดยกําหนดไว�ในมาตรา 4 ซ่ึงมีเนื้อหาสาระเช-นเดียวกันกับรัฐธรรมนูญแห-ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
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1. ความหมายของสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายไทย 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห-งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 3 ได�ให� 

คํานิยาม “สิทธิมนุษยชน” ว-าศักด์ิศรีความเปQนมนุษย/สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลท่ี
ได�รับการรับรองหรือคุ�มครองตามรัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักรไทยหรือตามกฎหมายไทยหรือตาม
สนธิสัญญาท่ีประเทศไทยมีพันธกรณีท่ีจะต�องปฏิบัติตาม 

มนตรี  รูปสุวรรณ (2542) คําว-า “ศักด์ิศรี” หมายถึง  
(1) จะปฏิบัติต-อมนุษย/เหมือนไม-ใช-มนุษย/ หรือปฏิบัติต-อมนุษย/เสมือนสัตว/หรือ

สิ่งของไม-ได� 
(2) จะปฏิบัติต-อมนุษย/อ่ืน โดยท่ีตนเองอยู-เหนือกว-าบุคคลอ่ืนโดยเชื้อชาติหรือ

สัญชาติไม-ได� 
ดังนั้น ศักด์ิศรี จึงไม-ใช-เรื่องเกียรติยศ 
ส-วนคําว-า “ศักด์ิศรีความเปQนมนุษย/” เปQนหลักภราดรภาพ ซ่ึงเปQนหลักหนึ่ง คือ 

หลักสิทธิ เสรีภาพ และภราดรภาพโดยมีความหมายว-า เปQนสิทธิอย-างหนึ่งท่ีรับรองคุ�มครองให�แก-
บุคคล มิให�ได�รับการปฏิบัติท่ีไม-สมกับความเปQนมนุษย/ของบุคคลนั้น โดยพิจารณาเชิงภาวะวิสัยว-า 
การกระทําใดท่ีเห็นกันท่ัวไปว-าละเมิดศักด์ิศรีความเปQนมนุษย/ ซ่ึงมิใช-การพิจารณาในลักษณะอัตตวิสัย
ตามความคิดเห็นของแต-ละบุคคล ในรัฐธรรมนูญของสหพันธ/สาธารณรัฐเยอรมัน มาตรา 1 กําหนดไว�
ความว-า “ศักด์ิศรีความเปQนมนุษย/เปQนท่ีมาของสิทธิและเสรีภาพ 

วิชัย  ศรีวิรัตน/ (2547, 47) ได�กล-าวถึงสิทธิมนุษยชน คือ สิทธิอันจําเปQนท่ีมนุษย/พึงมี
เพ่ือให�มนุษย/ได�มีชีวิตอย-างมีศักด์ิศรีจะมีชีวิตอย-างมีศักด์ิศรี หาได�มีความหมายเพียงการมีชีวิต  
การดํารงชีวิตเท-านั้น แต-มนุษย/ต�องมีสิทธิท่ีจะพัฒนาตนเองเพ่ือให�บรรลุผลถึงการมีชีวิตอยู-อย-างมี
ศักด์ิศรี 

สมชาย  กษิติประดิษฐ/ (2552, 5) ได�กล-าวถึง สิทธิมนุษยชนว-า สิทธิมนุษยชน คือ  
สิทธิมนุษย/นั่นเอง แต-อะไรคือสิทธิของมนุษย/ก็คงต�องมองย�อนกลับไปในอดีต นับแต-มีการกําเนิด
มนุษย/ข้ึนมาในโลกนี้ ซ่ึงในช-วงเวลาดังกล-าวก็มีแต-ธรรมชาติเท-านั้นท่ีล�อมรอบมนุษย/เรา ไม-มีใครท่ีจะ
ปฏิเสธความจริงนี้ได� ในระยะเริ่มแรกมนุษย/ก็คงจะไม-แตกต-างไปจากสัตว/ซ่ึงต-างก็จะต�องด้ินรนเพ่ือให�
มีชีวิตอยู-รอด ต-อมาเม่ือมนุษย/มีความเจริญก�าวหน�าข้ึน มีการอยู-ร-วมกันเปQนกลุ-ม เปQนครอบครัว  
เปQนชนเผ-า เปQนรัฐตามลําดับความไม-เปQนธรรมก็เกิดมีข้ึนในระหว-างมนุษย/ดัวยกันเอง ก-อให�เกิดความ
สับสนวุ-นวาย ความไม-สงบสุข ความเอารัดเอาเปรียบ ความขัดแย�งรุนแรงเกิดข้ึนมากบ�างน�อยบ�าง
บางครั้งก็ถึงขนาดเปQนการป}าเถ่ือนไม-มีมนุษยธรรม มนุษย/จึงมีความต�องการท่ีจะได�รับการปกปRอง
คุ�มครอง มีความปลอดภัย ตลอดจนได�รับสิทธิต-าง ๆ ของตนอันจะพึงมี 

กรมคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพ (2554, 16) สิทธิมนุษยชน เปQนสิทธิประจําตัวของ
มนุษย/ทุกคน เพราะมนุษย/ทุกคนมีศักด์ิศรี มีเกียรติศักด์ิประจําตัว สิทธิมนุษย/ไม-สามารถโอนให�แก-กัน
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ได�หรือ อาจกล-าวได�ว-า สิทธิมนุษยชน คือ สิ่งจําเปQนสําหรับทุกคนท่ีต�องได�รับในฐานะท่ีเปQนคน เพ่ือทําให� 
คนๆ นั้น มีชีวิตอยู-รอดได�และมีการพัฒนา สิทธิมนุษยชนจึงมี 2 ระดับ กล-าวคือ 

ระดับแรก สิทธิมนุษยชน เปQนสิทธิท่ีติดตัวทุกคนมาแต-เกิด ไม-สามาถถ-ายโอนให�แก-
กันได� อยู-เหนือกฎหมายและอํานาจใด ๆ ของรัฐทุกรัฐ สิทธิเหล-านี้ได�แก- สิทธิในชีวิต ห�ามฆ-าหรือทํา
ร�ายต-อชีวิต ห�ามการค�ามนุษย/ ห�ามทรมานอย-างโหดร�าย คนทุกคนมีสิทธิในความเชื่อ มโนธรรม หรือ
ลัทธิทางศาสนา ทางการเมือง มีสเรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกหรือการสื่อ
ความหมายโดยวิธีอ่ืน สิทธิมนุษยชนเหล-านี้ ก็ดํารงอยู-ซ่ึงอย-างน�อยอยู-ในมโนธรรมสํานึกถึงบาป
บุญคุณโทษท่ีอยู-ในตัวของแต-ละคน เช-น แม�ไม-มีกฎหมายบัญญัติว-าการฆ-าคนเปQนความผิดตาม
กฎหมาย แต-คนทุกคนมีสํานึกรู�ได�เองว-าการฆ-าคนนั้นเปQนสิ่งต�องห�าม เปQนบาปในทางศานา เปQนต�น 

ระดับท่ีสอง สิทธิมนุษยชน เปQนสิทธิท่ีต�องได�รับการรับรองในรูปของกฎหมายหรือ
ต�องได�รับการคุ�มครองโดยรัฐบาล ได�แก- การได�รับสัญชาติ การมีงานทํา การได�รับความคุ�มครอง
แรงงาน ความเสมอภาคของชายหญิง สิทธิของเด็ก เยาวชน ผู�สูงอายุ และคนพิการ การได�รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การประกันการว-างงาน การได�รับการบริการด�านสาธารณสุข การแดงออก
ทางด�านวัฒนธรรม เปQนต�น โดนสิทธิมนุษยชนในระดับท่ีสองนี้ต�องมีการเขียนรับรองไว�ในกฎหมาย
หรือรัฐธรรมนูญหรือแนวนโยบายพ้ืนฐานของรัฐของแต-ละประเทศ ท้ังนี้ เพ่ือเปQนหลักประกันว-าทุกคน
ท่ีอยู-ในรัฐนั้นจะได�รับความคุ�มครองให�เหมาะสมกับความเปQนมนุษย/ 

กล-าวโดยสรุป สิทธิมนุษยชนคือสิทธิในความเปQนมนุษย/หรือท่ีเรียกว-าสิทธิในความ
เปQนคน ซ่ึงเปQนสิทธิท่ีเกิดมาพร�อมกับมนุษย/โดยไม-มีใครสามารถจะสละสิทธิในความเปQนมนุษย/ได�  
ซ่ึงสิทธิมนุษยชนนั้น อาจมีการรับรองหรือคุ�มครองตามรัฐธรรมนูญ หรือสนธิสัญญา หรือพันธกรณีท่ี
ประเทศนั้นต�องปฏิบัติตาม 

 
2. ความหมายระหว.างสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ 

“สิทธิมนุษยชน”(Human Rights) หมายความถึง สิทธิท่ีมีความธรรมชาติ ซ่ึงติดตัวมนุษย/
มาต้ังแต-เกิด โดยมีความเปQนสากลและมีการรับรองไว�ในปฏิญญาสากลว-าด�วยสิทธิมนุษยชน หรือกติกา 
อนุสัญญา ข�อตกลงต-างๆ ระหว-างประเทศด�านสิทธิมนุษยชน ท่ีทุกประเทศท่ัวโลกให�การรับรอง  
(กรมคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพ, 2554: 26)  

“สิทธิเสรีภาพ” (Rights and Liberties) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2552 ได�บัญญัติไว�เปQน 2 คํา คือ 

“สิทธิ” หมายถึง อํานาจอันชอบธรรม บุคคลมีสิทธิและหน�าท่ีตามรัฐธรรมนูญ และ
อํานาจท่ีจะกระทําการใดๆ ได�อย-างอิสระ โดยได�รับการรับรองจากกฎหมาย 
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“เสรีภาพ” หมายถึง ความสามารถท่ีจะกระทําการดๆ ได�ตามท่ีตนปรารภนาโดย 
ไม-มีอุปสรรคขัดขวาง เช-น เสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการนับถือศาสนา ความมีสิทธิท่ีจะทําจะพูดได� 
โดยไม-ละเมิดสิทธิของผู�อ่ืน 

 
ตารางท่ี 7.1 สิทธิมนุษยชน กับสิทธิและเสรีภาพ 

 

สิทธิมนุษยชน สิทธิและเสรีภาพ 

หมายถึง สิทธิท่ีมีตามธรรมชาติซ่ึงติด
ตัวมนุษย/มาต้ังแต-เกิด โดยมีความ
เปQนสากลและมีการรับรองไว� ใน
ปฏิญญาสากลว-าด�วยสิทธิมนุษยชนท่ี
ทุกประเทศท่ัวโลกให�การรับรอง 

สิทธิและเสรีภาพท่ีมีการบัญญัติรับรองไว�ในกฎหมาย
ของแต-ละรัฐว-าประชาชนจะมีสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใด 
มากน�อยแค-ไหนเพียงใด ข้ึนอยู- กับบริบทสังคมของ
ประเทศนั้นๆ แต-หากกฎหมายใดท่ีมีการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพอาจมีการพิจารณาแก�ไขหรือยกเลิกกฎหมายนั้นก็ได� 

 

ท่ีมา: กรมคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพ, 2554 : 26 
 

จะเห็นได�ว-าคําว-า สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายนั้น มีความแตกต-างกัน
ในบางกรณี กล-าวคือ สิทธิมนุษยชนเปQนสิทธิท่ีมนุษย/มีอยู-เองตามธรรมชาติ ในการท่ีเกิดมาเปQนมนุษย/ 
โดยสิทธิดังกล-าวติดตัวมนุษย/มาต้ังแต-เกิดและไม-สามารถโอนสิทธินั้นให�แก-ใครได�เปQนสิทธิท่ีค-อนข�าง
เปQนนามธรรม จับต�องได�ยาก แต-หากเปQนเรื่องสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายแม� สิทธิเสรีภาพนั้นจะเปQน
ส-วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนแต-ก็มีความแตกต-างออกไปในเรื่องความเปQนรูปธรรม กล-าวคือ หากมี
กฎหมายรับรองหรือคุ�มครองให�อยู-ในขอบเขตท่ีกําหนดไว� 
 

หลักการของสิทธมินุษยชน (The Human Rights Principles) 

 
หลักการสําคัญของสิทธิมนุษยชน ประกอบด�วย 
1. เปDนสิทธิตามธรรมชาติท่ีติดตัวมนุษย�มาแต.เกิด (Natural Rights) หมายความว-า 

มนุษย/ทุกคนมีศักด์ิศรีประจําตัว ต้ังแต-เกิดมาเปQนมนุษย/ ศักด์ิศรีความเปQนมนุษย/ (Human Dignity) นี้ 
ไม-มีใครมอบให�เปQนสิ่งท่ีธรรมชาติได�กําหนดข้ึนในมนุษย/ทุกคน โดยความหมายของศักด์ิศรีความเปQน
มนุษย/ หมายถึง คุณค-าของคนในฐานะท่ีเขาเปQนมนุษย/ ซ่ึงการให�คุณค-าของมนุษย/ได�แบ-งออกเปQน  
2 ประเภท คือ คุณค-าในฐานะท่ีดํารงตําแหน-งทางสังคม และคุณค-าของมนุษย/ในฐานะท่ีเปQนมนุษย/  
ซ่ึงมีความเท-าเทียมกันไม-แบ-งแยก 



295 

 

2. สิทธิมนุษยชนเปDนสากลและไม.สามารถถ.ายโอนกันไดH (Universality & Inalienability) 
หมายความว-า สิทธิมนุษยชนนั้นเปQนของคนทุกคน ไม-มีพรมแดน คนทุกคนมี 

สิทธิมนุษยชน เนื่องจากสิทธิมนุษยชนเปQนสิทธิท่ีผูกพันอยู-กับความเปQนมนุษย/ และติดตัวมนุษย/มา
ต้ังแต-กําเนิด (บรรเจิด  สิงคเนติ, 2547:73) เช-นเดียวกัน เพราะโดยหลักการแล�วถือว-า คนทุกคนย-อม
ถือว-าเปQนคน ไม-ว-าอยู-ท่ีไหนในโลก ไม-ว-าจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ เหล-ากําเนิดใดก็ตาม ย-อมมีสิทธิ
มนุษยชนประจําตัวทุกคนไป จึงเรียกได�ว-าสิทธิมนุษยชนเปQนของคนทุกคน ไม-ว-าคนๆ นั้น จะยากจน
หรือร่ํารวย เปQนคนพิการ เปQนเด็ก เปQนผู�หญิง หรือมีเชื้อชาติ ศาสนาใดก็ตาม และสามารถอ�างสิทธินั้น
ได�โดยไม-จํากัด เวลาหรือสถานท่ี 

ส-วนท่ีกล-าวว-าสิทธิมนุษยชนไม-สามารถถ-ายโอนให�แก-กันได� หมายความว-า ในเม่ือ
สิทธิมนุษยชนเปQนสิทธิประจําตัวของมนุษย/ มนุษย/แต-ละคนย-อมไม-สามารถมอบอํานาจหรือสิทธิ
มนุษยชนของตนให�แก-ผู�ใดได�ไม-มีการครอบครองสิทธิแทนกัน ท้ังนี้ เพราะความเปQนมนุษย/ไม-สามารถ
จะสละหรือโอนได� ซ่ึงแตกต-างจากการครอบครองอย-างอ่ืน เช-น การครอบครองบ�าน ครอบครองท่ีดิน 
หรือทรัพย/สินอย-างอ่ืน ท่ีสามารถเปลี่ยนการครอบครองได� ท้ังนี้เพราะสิทธิมนุษยชนเปQนเรื่องท่ี
ธรรมชาติกําหนดข้ึน เปQนหลักการท่ีทุกคนต�องปฏิบัติ นอกจากสิทธิมนุษยชนเปQนของคนทุกคนแล�ว 
สามารถมีสิทธิมนุษยชนเฉพาะกลุ-มได� เช-น สิทธิสตรี สิทธิเด็ก สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เปQนต�น 

 
3. สิทธิมนุษยชนไม.สามารถแยกเปDนส.วนๆ ว.าสิทธิใดมีความสําคัญกว.าอีกสิทธิหนึ่ง 

(Indivisibility)  
กล-าวคือ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไม-สามารถแบ-งแยกว-ามีความสําคัญ

กว-าสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สิทธิท้ังสองประการนี้ต-างมีความสําคัญเท-าเทียมกัน 
ดังนั้นรัฐบาลใดจะมาอ�างว-าต�องพัฒนาประเทศให�ประชาชนมีความเปQนอยู-ทางเศรษฐกิจ หรือต�อง
แก�ป8ญหาปากท�องก-อน แล�วจึงค-อยให�ประชาชนมีส-วนร-วมทางการเมือง ย-อมขัดต-อหลักการนี้ 

4. ความเสมอภาคและหHามการเลือกปฏิบัติ (Equality and Non-Discrimination)  
หลักความเสมอภาค และการห�ามเลือกปฏิบัติสืบเนื่องจาก เพราะเหตุว-าในฐานะท่ี

เราเกิดมาเปQนคนต�องได�รับการปฏิบัติอย-างเท-าเทียมกันไม-ว-าจะเปQนคนจน คนรวย คนพิการ เด็ก หรือ
ผู�สูงอายุ คนป}วยหรือมีสุขภาพดี แต-อย-างไรก็เปQนคนเหมือนกัน ดังนั้น การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห-ง
ความแตกต-างอาจเพราะฐานะทางสังคม เช-น คนรวยกับคนจน ย-อมขัดกับหลักการนี้ 

ในการพิจารณาว-าอะไรเปQนเรื่องการเลือกปฏิบัติ หรือไม- ก-อนอ่ืนต�องทําความเข�าใจ
ในเรื่องความเสมอภาค ซ่ึงความเสมอภาค คือ การท่ีทุกคนควรได�รับจากส-วนท่ีควรได� ในฐานะเปQนคน 
เหมือนกัน ซ่ึงต�องมีการคือต�องมีการเปรียบเทียบกับของ 2 สิ่ง หรือ 2 เรื่อง และดูว-าอะไรคือ
สาระสําคัญของเรื่องนั้น หากสาระสําคัญของประเด็นได�รับการพิจารณาแล�ว ถือว-ามีความเสมอภาคกัน เช-น 
การท่ีรัฐจัดเก็บภาษีเงินได�บุคคลไม-เท-ากัน คนท่ีมีรายได�มากก็เสียภาษีมาก คนท่ีมีรายได�น�อยก็เสีย
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ภาษีน�อย คนท่ีมีรายได�ไม-ถึงเกณฑ/ท่ีกําหนดก็ไม-ต�องเสียภาษี แต-การมีรายได�มากหรือน�อยเปQน
สาระสําคัญของการเก็บภาษี ซ่ึงเปQนธรรมสําหรับประชาชน หรือ การแจกของผู�ประสบภัยน้ําท-วม  
ทุกคนจะได�รับของแจกข้ันพ้ืนฐาน เช-นได�รับข�าวสาร อาหารแห�ง ยาปRองกันเท�าเป��อย แต-หากมี
ครอบครัวหนึ่ง มีคนป}วยท่ีต�องการยาเปQนพิเศษ หรือบางครอบครัวมีเด็กอ-อน ต�องได�รับนมผงเพ่ิม
สําหรับเด็ก ทางราชการสามารถเพ่ิมยา และนมผงให�แก-ครอบครัวเหล-านั้น นี่คือความเสมอภาคท่ี
ได�รับเพราะทุกคนในครอบครัวได�รับแจกสิ่งจําเปQนเพ่ือการยังชีพแล�ว (กรมคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพ, 
2554: 25) 

การเลือกปฏิบัตินั้น เปQนเหตุให�เกิดความไม-เสมอภาค เช-น การรักษาพยาบาล หรือ
การเข�าถึงบริการสาธารณะของรัฐเปQนไปไม-ท่ัวถึง และไม-เท-าเทียมกัน เพราะมีความแตกต-างของ
บุคคลในเรื่องเชื้อชาติ เช-น หากมีแรงงานข�ามชาติชาวกัมพูชา หรือพม-า มารักษา เจ�าหน�าท่ีมักไม-
อยากให�บริการท่ีดี หรือไม-ยอมรับรักษาผู�มีเชื้อเอชไอวี หรือผู�ป}วยเอดส/ เปQนต�น (เพ่ิงอ�าง, 25) 

หลักการเรื่องความเสมอภาคและห�ามการเลือกปฏิบัติ ปรากฏอยู-ในรัฐธรรมนูญแห-ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 30 บัญญัติว-า บุคคลย-อมเสมอกันในกฎหมายและได�รับ
ความคุ�มครองตามกฎหมายเท-าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท-าเทียมกัน 

การเลือกปฏิบัติโดยไม-เปQนธรรมต-อบุคคลเพราะเหตุแห-งความแตกต-างในเรื่อง 
ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล  
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง
อันไม-ขัดต-อบทบัญญัติแห-งรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได�โดยมาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรค
หรือส-งเสริมให�บุคคลสามารถใช�สิทธิและเสรีภาพได�เช-นเดียวกับบุคคลอ่ืน ย-อมไม-ถือเปQนการเลือก
ปฏิบัติโดยไม-เปQนธรรมตามวรรคสาม 

 
5. การมีส.วนร.วมและการเปDนส.วนหนึ่งของสิทธินั้น (Participation & Inclusion) 

หมายความว-า ประชาชนแต-ละคนและกลุ-มของประชาชนหรือประชาสังคมย-อมมีส-วนร-วมอย-างแข็ง
ขันในการเข�าถึงและได�รับประโยชน/จากสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม อันเปQนองค/ประกอบของสิทธิมนุษยชน 

 
6. ตรวจสอบไดHและใชHหลักนิติธรรม (Accountability & The Rule of Law) 

หมายถึง รัฐและองค/กรท่ีมีหน�าท่ีในการก-อให�เกิดการปฏิบัติในเรื่องสิทธิมนุษยชนให�เกิดผลจริง  
หากสิทธิใดยังไม-ได�ใดยังไม-ได�รับการปฏิบัติ รัฐต�องชี้แจงให�ประชาชนเข�าใจว-าเปQนเพราะเหตุใด  
หรือกําลังอยู-ในช-วงดําเนินการ และอยู-ในข้ันตอนใด นอกจากนั้น รัฐต�องมีมาตรการปกครองประเทศ
โดยใช�หลักนิติธรรม หรือปกครองโดยอาศัยหลักการท่ีใช�กฎหมายอย-างเท่ียงธรรม ประชาชนเข�าถึง
กระบวนการยุติธรรมได�โดยง-าย และมีความเท-าเทียมกันเม่ืออยู-ต-อหน�ากฎหมาย ไม-มีใครอยู-เหนือ
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กฎหมายได� (เพิงอ�าง, 25) หลักนิติธรรม (Rule of Law) ได�บัญญัติไว�ในรัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 3 วรรคสอง บัญญัติว-า การปฏิบัติหน�าท่ีของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 
รวมท้ังองค/กรตามรัฐธรรมนูญและหน-วยงานของรัฐ ต�องเปQนไปตามหลักนิติธรรม  

โดยสรุป หลักการสําคัญของสิทธิมนุษยชน ประกอบด�วยการเคารพในคุณค-าของ
ความเปQนมนุษย/ หรือท่ีเรียกว-า ศักด์ิศรีความเปQนมนุษย/ โดยถือว-ามนุษย/ทุกคนมีความเท-าเทียมกันใน
ความเปQนมนุษย/ และความเปQนมนุษย/ไม-สามารถสละหรือโอนได� หรือจะกล-าวได�ว-า ความเปQนมนุษย/นั้น 
ไม-สามารถสละได� และสิทธิในความเปQนมนุษย/นั้นไม-ได�จํากัดว-าคน ๆ จะรวยหรือจน หรือเปQนเพศใด 
อีกท้ัง สิทธิมนุษย/ทุกประการมีความสําคัญไม-ยิ่งหย-อนไปกว-ากัน ดังนั้น การเลือกปฏิบัติจึงไม-อาจทําได�  
และรัฐมีหน�าท่ีในการคุ�มครองสิทธินั้นอย-างท่ัวถึง และเคารพต-อกฎหมาย 

 
ประเภทของสิทธิมนุษยชนที่ไดHรับการคุHมครอง 
 

สิทธิมนุษยชนท่ีได�รับการรับรองท่ัวโลกว-าเปQนมาตรฐานข้ันตํ่าของการปฏิบัติต-อมนุษย/นั้น 
สามารถจําแนกความคุ�มครองได� 5 ประเภทซ่ึงท้ัง 5 ประเภทนี้ มีเนิ้อหากําหนดไว�ในปฏิญญาสากลว-า
ด�วยสิทธิมนุษยชนท้ัง 30 ข�อ ซ่ึงจําแนกได�ดังนี้ (กรมคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพ, 2554: 17 - 18) 
 

1. สิทธิพลเมือง ได�แก- สิทธิในชีวิตและร-างกาย เสรีภาพและความม่ันคงในชีวิตไม-ถูก
ทรมาน ไม-ถูกทําร�าย หรือฆ-า สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ได�แก- สิทธิในความเสมอภาคต-อหน�า
กฎหมาย สิทธิท่ีจะได�รับการปกปRองจากการจับกุมหรือคุมขังโดยมิชอบ สิทธิท่ีจะได�รับการพิจารณาใน
ศาลอย-างยุติธรรม โดยผู�พิพากษาท่ีมีอิสระ สิทธิในการได�รับสัญชาติ เสรีภาพของศาสนิกชนในการ
เชื่อถือและปฏิบัติตามความเชื่อถือ  
 

2. สิทธิทางการเมือง ได�แก- สิทธิในการเลือกวิถีชีวิตของตนเองท้ังทางการเมือง 
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นและการแสดงออก สิทธิการมีส-วนร-วมกับรัฐในการดําเนินกิจการท่ีเปQนประโยชน/สาธารณะ 
เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ เสรีภาพในการรวมกลุ-ม สิทธิในการเลือกต้ังอย-างเสรี  

3. สิทธิทางเศรษฐกิจ ได�แก- สิทธิในการมีงานทํา ได�เลือกงานอย-างอิสระและได�รับค-าจ�าง
อย-างเปQนธรรม สิทธิในการเปQนเจ�าของทรัพย/สิน การได�รับมาตรฐานการครองชีพอย-างพอเพียง  
 

4. สิทธิทางสังคม ได�แก- สิทธิการได�รับการศึกษา สิทธิในการได�รับหลักประกันด�าน
สุขภาพแม-และเด็กต�องได�รับการดูและเปQนพิเศษ ได�รับการพัฒนาบุคลิกภาพอย-างเต็มท่ี ได�รับความ
ม่ันคงทางสังคม มีเสรีภาพในการเลือกคู-ครองและสร�างครอบครัว  
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5. สิทธิทางวัฒนธรรม ได�แก- การมีเสรีภาพในการใช�ภาษาหรือสื่อความหมายในภาษา
ท�องถ่ินตน มีเสรีภาพในการแต-งกายตามวัฒนธรรม การปฏิบัติกิจตามวัฒนธรรม ประเพณีท�องถ่ินของตน 
การปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา การพักผ-อนหย-อนใจด�านการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิงได�
โดยไม-มีใครมาบังคับอย-างไรก็ตาม “สิทธิตามกฎหมาย” ทุกอย-างไม-ใช-เรื่องสิทธิมนุษยชน มีสิทธิ
บางอย-างเท-านั้นถือเปQนสิทธิมนุษยชน เพราะเปQนสิ่งท่ีติดตัวมนุษย/มาแต-เกิด ไม-สามารถโอนไปให�คนอ่ืน 
หรือไม-มีใครมาพรากไปจากมนุษย/แต-ละคนได� และสิทธิท่ีเปQนสิทธิมนุษยชนนั้นถือเปQนมาตรฐานข้ันตํ่า
ของการปฏิบัติระหว-างมนุษย/ เช-น การฆ-าหรือทําร�ายกัน แม�ไม-มีกฎหมายบัญญัติว-า การทําร�าย หรือ
การฆ-าเปQนความผิด คนทุกคนก็รู�อยู-แก-ใจว-าเปQนความผิด แต-การท่ีคนในชาติไม-ได�รับ “อาหาร”  
ท่ีเพียงพอแก-การยังชีพไม-ถือว-ามีใครทําผิดกฎหมาย แต-เปQนการละเมิดสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่ง  
ท่ีรัฐบาลมีหน�าท่ีต�องจัดการให�คนในชาติได�รับอาหารอย-างพอเพียงแก-การมีชีวิตอยู-รอด 

ดังนั้น จะเห็นได�ว-า สิทธิมนุษยชนมีของเขตกว�างกว-าสิทธิตามกฎหมาย แต-ในส-วนของ
การบังคับใช�เห็นได�ว-าสิทธิตามกฎหมายมีความเปQนรูปธรรมมากกว-าสิทธิมนุษยชน 
 

กฎหมายไทยที่เกี่ยวขHองกบัสิทธิมนุษยชน 
 

1. รัฐธรรมนูญแห.งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
รัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปQนรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีมี

เนื้อหาสาระเพ่ือส-งเสริมและคุ�มครองในเรื่องสิทธิมนุษยชน ดังปรากฏในมาตรา 199 และมาตรา 200 
ในส-วนท่ี 8 ท่ีว-าด�วยเรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห-งชาติ ท้ังนี้เพ่ือเปQนการส-งเสริมเรื่องการมี
ส-วนร-วมในการปกครอง และการตรวจสอบการใช�อํานาจรัฐการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีมีอยู-ในประเทศไทย 
เช-น กระบวนการข�ามชาติเพ่ือลักลอบค�ามนุษย/โดยเฉพาะแรงงานเด็ก การละเมิดสิทธิชุมชนและสิทธิ
ในการพัฒนาการแย-งชิงทรัพยากรท�องถ่ินและทําลายสิ่งแวดล�อมโดยบรรษัทข�ามชาติท่ีร-วมมือกับ 
กลุ-มทุนในประเทศ อาจกล-าวได�ว-าถึงแม�ประชาคมระหว-างประเทศและสหประชาชาติจะให�การ
ยอมรับว-าประเทศไทยมีพัฒนาการในการส-งเสริม และคุ�มครองสิทธิมนุษยชน ท่ีรวดเร็วและก�าวหน�า
แต-ป8จจุบันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศก็ยังปรากฏอยู-เสมอและมีแนวโน�มท่ีจะรุนแรงยิ่งข้ึน  
ถ�าไม-รีบดําเนินการแก�ไขให�ทันท-วงที 
 

2. รัฐธรรมนูญแห.งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท่ีให�ความ

คุ�มครองสิทธิมนุษยชน เปQนต�นว-า มาตรา 4 บัญญัติว-า ศักด์ิศรีความเปQนมนุษย/ สิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาคของบุคคลย-อมได�รับความคุ�มครอง 
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มาตรา 26 บัญญัติว-า การใช�อํานาจโดยองค/กรของรัฐทุกองค/กร ต�องคํานึงถึงศักด์ิศรี
ความเปQนมนุษย/สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห-งรัฐธรรมนูญนี้ 

ซ่ึงในหัวนี้จะยกบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวข�องกับสิทธิมนุษยชน และเหตุการณ/
ท่ีเกิดข้ึนในทางปฏิบัติ เปQนลําดับ ดังนี้ 

2.1 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 26 กําหนดให�การการใช�อํานาจโดยองค/กร
ของรัฐทุกองค/กร ต�องคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปQนมนุษย/ สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห-ง
รัฐธรรมนูญนี้ ดังจะเห็นได�จากคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8187/2543 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ  
ท่ี 3/2546 (มานิต  จุมปา, 2555 : 113, 115) ท่ีได�วินิจฉัยเรื่อง การใช�อํานาจรัฐท่ีไม-ละเมิดต-อศักด์ิศรี
ความเปQนมนุษย/ เช-น 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8187/2543 ศาลฎีกาวินิจฉัยในประเด็นท่ีจําเลยฎีกาว-า 
พยานหลักฐานท่ีโจทก/ได�มาจากการล-อซ้ือยาเสพติดถือว-าเปQนพยานหลักฐานท่ีได�มาโดยไม-ชอบด�วย
กฎหมายเปQนการกระทําท่ีฝ}าฝ�นมาตรา 4 และมาตรา 26 รัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักรไทยเพราะ
เปQนการกระทําท่ีดูหม่ินศักด์ิศรีของความเปQนมนุษย/จึงเปQนการกระทําท่ีขัดต-อรัฐธรรมนูญแห-ง
ราชอาณาจักรไทยหลักฐานท่ีได�มาดังกล-าวไม-สามารถนํามาใช�ยันเพ่ือลงโทษจําเลยได� เห็นว-า การท่ี
เจ�าพนักงานตํารวจใช�สายลับนําเงินไปล-อซ้ือเมทแอมเฟตามีนจากจําเลยซ่ึงมีไว�ในครอบครองเพ่ือ
จําหน-ายอยู-แล�วนั้น เปQนวิธีการแสวงหาพยานหลักฐานในการกระทําความผิดของจําเลยท่ีได�กระทําอยู-
แล�วมิได�ล-อหรือชักจูงใจให�จําเลยกระทําความผิดอาญาท่ีจําเลยไม-ได�กระทําความผิดมาก-อน  
การกระทําของเจ�าพนักงานตํารวจดังกล-าวเปQนเพียงวิธีการเพ่ือพิสูจน/ความผิดของจําเลย ไม-เปQนการ
กระทําท่ีดูหม่ินศักด์ิศรีความเปQนมนุษย/ของจําเลย และไม-เปQนการแสวงหาหลักฐานโดยมิชอบด�วย
กฎหมายไม-ขัดต-อรัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แต-อย-างใดจึงนํามารับฟ8ง
ลงโทษจําเลยได� ไม-เข�าข�อต�องห�ามอ�างเปQนพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 226 ฎีกาของจําเลยข�อนี้ฟ8งไม-ข้ึน 

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ท่ี 3/2546 สรุปความได�ว-า พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 เปQนกฎหมายท่ีตราข้ึนโดยมีวัตถุประสงค/เพ่ือสร�างหลักประกันให�แก-ลูกจ�าง
และบุคคลอ่ืนโดยการจัดต้ังกองทุนประกันสังคม และให�ฝ}ายต-างๆ ท่ีเก่ียวกับ ซ่ึงได�แก-ฝ}ายรัฐบาล  
ฝ}ายนายจ�าง และฝ}ายผู�ประกันตน ออกเงินสมทบเข�ากองทุน และเม่ือผู�ประกันตนประสบอันตราย
หรือเจ็บป}วย ทุพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห/บุตร หรือชราภาพ ผู�ประกันตนหรือบุคคลอ่ืนจะ
ได�รับประโยชน/ทดแทนตามท่ีกฎหมายกําหนด สําหรับกรณีคลอดบุตร ผู�ประกันตนซ่ึงต�องหยุดงาน
เพ่ือการคลอดบุตรให�ได�รับเงินสงเคราะห/หยุดงานเพ่ือการคลอดบุตรไม-เกินสองครั้ง เปQนการเหมาจ-าย
ในอัตราครั้งละร�อยละห�าสิบของค-าจ�างเปQนเวลาเก�าสิบวัน และได�รับเงินค-าคลอดบุตร จํานวน 4,000 บาท 
โดยกฎหมายดังกล-าวได�มีการกําหนดเง่ือนไขเพ่ือให�เกิดสิทธิว-า ผู�ประกันตนต�องจ-ายเงินสมทบไม-น�อยกว-า 
เจ็ดเดือนภายในระยะเวลาสิบห�าเดือนก-อนวันคลอดบุตร ตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง และกําหนดเง่ือน
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เวลาการใช�สิทธิรับประโยชน/ทดแทนว-า ผู�มีสิทธิจะต�องยื่นคําขอรับประโยชน/ทดแทนภายในระยะเวลา
หนึ่งปg นับแต-วันท่ีมีสิทธิขอรับประโยชน/ทดแทน ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง แต-ถ�าผู�มีสิทธิมิได�อยู-
ภายในประเทศ หรือมีเหตุจําเปQนจนไม-สามารถจะปฏิบัติตามกําหนดเวลานั้นได� ก็อาจยื่นคําร�องก-อน
สิ้นกําหนดเวลานั้น เพ่ือขอขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาออกไปได�ตามความจําเปQนแห-งกรณี แต-ท้ังนี้
ต�องไม-เกินไปกว-าหนึ่งเท-าของระยะเวลาตามท่ีกําหนดไว�ในมาตรานั้นๆ ตามมาตรา 84 ทวิ 

การกําหนดเง่ือนไขและเง่ือนเวลาตามพระราชบัญญัติระกันสังคม พ.ศ. 2533 
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง และมาตรา 65 วรรคหนึ่ง จึงไม-ใช-การปฏิบัติหน�าท่ีไม-สมควรกับความเปQน
มนุษย/ของผู�ประกันตนตามความหมายของคําว-า “ศักด์ิศรีความเปQนมนุษย/” และมิใช-การละเมิดต-อ
สิทธิ และเสรีภาพของผู�ประกันตนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 4 และมาตรา 26 แต-อย-างใด 

2.2 บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา 28 บัญญัติว-า “บุคคลย-อมอ�างศักด์ิศรีความ
เปQนมนุษย/หรือใช�สิทธิและเสรีภาพของตนได�เท-าท่ีไม-ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม-เปQน
ปฏิป8กษ/ต-อรัฐธรรมนูญ หรือไม-ขัดต-อศีลธรรมอันดีของประชาชน 

บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไว� สามารถยก
บทบัญญัติแห-งรัฐธรรมนูญนี้เพ่ือใช�สิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเปQนข�อต-อสู�คดีในศาลได� 

บุคคลย-อมสามารถใช�สิทธิทางศาลเพ่ือบังคับให�รัฐต�องปฏิบัติตามบทบัญญัติใน
หมวดนี้ได�โดยตรงหากการใช�สิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแห-งการใช�สิทธิ
และเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไว�แล�ว ให�การใช�สิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเปQนไปตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ 

บุคคลย-อมมีสิทธิได�รับการส-งเสริม สนับสนุน และช-วยเหลือจากรัฐ ในการใช�สิทธิ
ตามความในหมวดนี้” 

รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ได�แก�ไขหลักการเดิมของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 
2540 จากเดิมท่ีกําหนดให�การใช�สิทธิ และเสรีภาพต�องเปQนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ เปQนให�ใช�สิทธิ 
และเสรีภาพได�ทันทีไม-ต�อรอให�กฎหมายบัญญัติ (มานิต  จุมปา, 2555: 121) 

ตัวอย-างเช-นคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ท่ี 3/2552 สรุปความว-า เนื่องจาก
รัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีเจตนารมณ/ให�สิทธิ และเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้รับรองไว�มีสภาพบังคับได�ทันทีท่ีรัฐธรรมนูญประกาศให�มีผลบังคับโดยไม-ต�องรอให�มีการอนุวัติ
การบังคับใช�ก-อน ดังนั้น ในกรณีท่ีมีการดําเนินโครงการหรือกิจการท่ีต�องจัดทํารายงานการวิเคราะห/ก็ดี  
หรือเปQนโครงการหรือกิจการท่ีไม-ต�องจัดทํารายงานการวิเคราะห/ผลกระทบสิ่งแวดล�อม ตามมาตรา 
46 วรรคหนึ่ง แห-งพระราชบัญญัติส-งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห-งชาติ พ.ศ. 2535 ก็ดี  
หากปรากฏว-า การดําเนินโครงการหรือกิจการท่ีอาจก-อให�เกิดผลกระทบอย-างรุนแรงต-อชุมชน ท้ังด�าน
คุณภาพสิ่งแวดล�อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพต-อบุคคลหรือชุมชน บุคคลหรือชุมชนย-อมมีสิทธิ
ฟRองต-อศาลปกครองได�ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรคสาม เพ่ือขอให�ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให�
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ส-วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนท่ีดําเนินโครงการหรือกิจการนั้น จัดให�มีการศึกษาและประเมิน
คุณภาพสิ่งแวดล�อมและสุขภาพของประชาชน การจัดให�มีการรับฟ8งความคิดเห็นของประชาชน หรือ
การให�องค/การอิสระด�านสิ่งแวดล�อมและสุขภาพ และสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการการศึกษาด�าน
สิ่งแวดล�อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด�านสุขภาพ ให�ความเห็นก-อนดําเนินโครงการหรือกิจการได� 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรคสอง 

2.3 บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา 30 บัญญัติว-า “บุคคลย-อมเสมอกันในกฎหมาย
และได�รับความคุ�มครองตามกฎหมายเท-าเทียมกัน 

ชายและหญิงมีสิทธิเท-าเทียมกัน 
การเลือกปฏิบัติโดยไม-เปQนธรรมต-อบุคคลเพราะเหตุแห-งความแตกต-างในเรื่อง

ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม-
ขัดต-อบทบัญญัติแห-งรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได� 

มาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส-งเสริมให�บุคคลสามารถใช�สิทธิ
และเสรีภาพได�เช-นเดียวกับบุคคลอ่ืน ย-อมไม-ถือเปQนการเลือกปฏิบัติโดยไม-เปQนธรรมตามวรรคสาม 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในมาตรา 30 
ได�วางหลักความเสมอภาคและรับรองหลักการห�ามเลือกปฏิบั ติ โดยไม- เปQนธรรม (Unjust 
Discrimination)  

ตัวอย-างคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ีเห็นว-า กฎหมายขัดต-อหลักความเสมอภาค 
เช-น คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 21/2546 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 45/2546 คําพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดท่ี อ.142/2547 (มานิต  จุมปา, 2555:183, 184, 187) 

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 21/2546สรุปความว-า บทบัญญัติมาตรา 12 แห-ง
พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 มีลักษณะเปQนบทบังคับให�หญิงมีสามีต�องใช�ชื่อนามสกุลของสามี
เท-านั้น อันเปQนการลิดรอนสิทธิในการใช�ชื่อสกุลของหญิงมีสามี ทําให�ชายหญิงมีสิทธิไม-เท-าเทียมกัน 
เกิดความไม-เสมอภาคกันทางกฎหมายด�วยเหตุแห-งความแตกต-างในเรื่องเพศและสถานะของบุคคล 
เนื่องสิทธิการใช�ชื่อสกุลนั้น เปQนสิทธิของบุคลท่ีจะแสดงเผ-าพันธุ/ เทือกเถาเหล-ากอของตน และเปQน
สิทธิท่ีทุกคนมีอยู-อย-างเท-าเทียมกัน โดยมิได�แบ-งแยกว-า เปQนสิทธิของชายหรือหญิง อีกท้ังเปQนการ
เลือกปฏิบัติโดยไม-เปQนธรรม เนื่องจากการบังคับให�หญิงมีสามีใช�ชื่อสกุลของสามีเพียงฝ}ายเดียว โดยใช�
สถานะภาพสมรสนั้น มิได�เปQนเหตุผลในเรื่องความแตกต-างทางกายภาพ หรือภาระหน�าท่ีระหว-างชาย
และหญิงท่ีมีผลมาจากความแตกต-างทางเพศ จนทําให�ต�องมีการเลือกปฏิบัติให�แตกต-างกัน จึงไม-เปQน
เห ตุ ท่ี ทํา ให�ต�อง มีการเลือกปฏิบั ติ  ให�แตกต- า ง กันในเรื่ อ ง เพศและสถานะของบุคคลได�  
(ศาลรัฐธรรมนูญ, 2555) 
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 45/2546 สรุปความว-า การท่ีพระราชบัญญัติ 
การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 2482 มาตรา 20 (1) ท่ีกําหนดคุณสมบัติของผู�มีสิทธิ
สมัครรับเลือกต้ังเปQนสมาชิกสภาเทศบาล โดยผู�สมัครต�องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต-บิดาเปQน 
คนต-างด�าวต�องมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายว-าด�วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร
ด�วยนั้น เปQนการกําหนดให�ผู�สมัครรับเลือกต้ังต�องมีคุณสมบัติทางการศึกษาแตกต-างกันตามเชื้อชาติ
ของบุคคล ท้ังท่ีผู�สมัครรับเลือกต้ังดังกล-าวไม-มีสถานะของบุคคลแตกต-างกันแต-อย-างใด ทําให�เกิด
ความไม-เสมอภาคกันในกฎหมาย ดังนั้น การกําหนดให�ผู�สมัครรับเลือกต้ังเปQนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีมี
สัญชาติไทย แต-บิดาเปQนคนต-างด�าว ต�องมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายว-าด�วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรอีกด�วยนั้น จึงเปQนการเลือกปฏิบัติโดยไม-เปQนธรรม เพราะเหตุแห-งความ
แตกต-างในเรื่องเชื้อชาติ ซ่ึงต�องห�ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 ประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 (1)  

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.142/2547 สรุปความได�ว-า มาตรา 30 
วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักรไทย ได�วางหลักแห-งความเสมอภาคไว� ซ่ึงหลักดังกล-าว
องค/กรต-างๆ ของรัฐ รวมท้ังฝ}ายปกครองต�องปฏิบัติต-อบุคคลท่ีเหมือนกันในสาระสําคัญอย-างเดียวกัน 
และปฏิบัติต-อบุคคลท่ีแตกต-างกันในสาระสําคัญแตกต-างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของแต-ละคน 
การปฏิบัติต-อบุคคลท่ีเหมือนกันในสาระสําคัญแตกต-างกันก็ดี หรือการปฏิบัติต-อบุคคลท่ีแตกต-างกัน
ในสาระสําคัญอย-างเดียวกันก็ดี ย-อมขัดต-อหลักความเสมอภาค จึงเห็นได�ว-าหลักความเสมอภาคไม-ได�
บังคับให�องค/กรต-างๆ ของรัฐ ต�องปฏิบัติต-อบุคคลทุกคนอย-างเดียวกัน ตรงกันข�าม กลับบังคับให�ต�อง
ปฏิบัติต-อบุคคลท่ีแตกต-างกันในสาระสําคัญแตกต-างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของแต-ละคน 
เฉพาะแต-บุคคลท่ีเหมือนกันในสาระสําคัญเท-านั้นท่ีองค/กรต-างๆ ของรัฐ ต�องปฏิบัติต-อบุคคลเหล-านั้น
อย-างเดียวกัน อย-างไรก็ตาม การแบ-งแยกบุคคลออกเปQนประเภทๆ แล�วปฏิบัติต-อบุคคลต-างประเภท
กันแตกต-างกันออกไปนั้น มาตรา 30 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักรไทยได�วางข�อจํากัด
การกระทําดังกล-าวขององค/กรต-างๆ ของรัฐไว�ว-า การนําเหตุแห-งความแตกต-างในเรื่องถ่ินกําเนิด  
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม-ขัดต-อบทบัญญัติแห-ง
รัฐธรรมนูญ มาอ�างเพ่ือเลือกปฏิบัติต-อบุคคลให�แตกต-างกัน หากเปQนไปโดยไม-เปQนธรรม ก็ย-อมถือว-า
เปQนการเลือกปฏิบัติต-อบุคคลโดยไม-เปQนธรรมเช-นเดียวกัน ดังนั้น หากการเลือกปฏิบัติต-อบุคคลเพราะ
เหตุแห-งความแตกต-างดังกล-าว โดยไม-มีเหตุผลท่ีหนักแน-นควรค-าแก-การรับฟ8ง ย-อมถือว-าเปQนการ
เลือกปฏิบัติโดยไม-เปQนธรรมต-อบุคคล ต�องห�ามตามรัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักรไทยดังกล-าว  

เม่ือปรากฏว-า ผู�ฟRองคดีแม�จะมีรูปกายพิการแต-ความพิการดังกล-าวไม-ถึงขนาด
ท่ีไม-อาจช-วยเหลือตัวเองได�หรือไม-อาจปฏิบัติหน�าท่ีการงานโดยปกติได� โดยงานท่ีผู�ฟRองคดีเคยทํา
ในขณะเปQนทนายความมาแล�วนั้นมีลักษณะทํานองเดียวกับงานของข�าราชการอัยการ แม�สภาพทางกายจะ
พิการแต-ความแตกต-างดังกล-าวไม-ถึงข้ันจะเปQนอุปสรรคอย-างมากต-อการปฏิบัติหน�าท่ี การไม-รับสมัคร
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ผู�ฟRองคดีในการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเปQนข�าราชการอัยการในตําแหน-งอัยการผู�ช-วย จึงเปQนการใช�
ดุลพินิจวินิจฉัยโดยไม-ชอบด�วยมาตรา 33 (11) แห-ง พ.ร.บ. ระเบียบข�าราชการฝ}ายอัยการ พ.ศ. 
2521 และเปQนการเลือกปฏิบัติท่ีไม-เปQนธรรมต-อผู�ฟRองคดีตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห-ง
ราชอาณาจักรไทย 

ตัวอย-าง คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ีเห็นว-า กฎหมายไม-ขัดต-อหลักความเสมอภาค 
เช-น คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 16/2545 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 44/2545 คําวินิจฉัย 
ศาลรัฐธรรมนูญท่ี 10/2552 (มานิต  จุมปา, 2555:160, 161, 164) 

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 16/2545สรุปความว-า รัฐธรรมนูญ มาตรา 30  
ได�บัญญัติเปQนหลักการว-า บุคคลย-อมเสมอกันในกฎหมาย และได�รับความคุ�มครองตามกฎหมาย 
เท-าเทียมกัน ไม-ว-าชายหรือหญิงมีสิทธิเท-าเทียมกัน จะเลือกปฏิบัติโดยไม-เปQนธรรมต-อบุคคลเพราะเหตุ
แห-งความแตกต-างในเรื่องเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไม-ขัดต-อบทบัญญัติแห-งรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได� แต-ต�องยอมรับว-าในการท่ี
หน-วยงานใดจะรับบุคคลเข�าทําหน�าท่ีในตําแหน-งใดย-อมต�องพิจารณาถึงความรู� ความสามารถ  
ความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีนั้นด�วย ซ่ึงการรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเปQนข�าราชการตุลาการ 
นอกจากจะพิจารณาถึงความรู� ความสามารถแล�วยังต�องพิจารณาสุขภาพของร-างกายและจิตใจว-ามี
ความสมบูรณ/สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� และมีบุคลิกท่ีดีพอท่ีจะเปQนผู�พิพากษา ซ่ึงเปQนตําแหน-งท่ีมี
เกียรติโดยปฏิบัติหน�าท่ีในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย/ การปฏิบัติหน�าท่ีของผู�พิพากษามิใช-
เพียงแต-พิจารณาพิพากษาอรรถคดีในห�องพิจาณาเท-านั้น บางครั้งต�องเดินทางไปนอกศาลปฏิบัติ
หน�าท่ี เช-น เพ่ือเดินเผชิญสืบ เพ่ือสืบพยานท่ีมาศาลไม-ได� การพิจารณาเพ่ือรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือ
บรรจุเปQนข�าราชการตุลาการ และแต-งต้ังให�ดํารงตําแหน-งผู�ช-วยผู�พิพากษา จึงมีมาตรการท่ีแตกต-าง 
และเข�มงวดกว-าการคัดเลือกบุคคลไปดํารงตําแหน-งอ่ืนอยู-บ�าง ซ่ึงมาตรา 29 วรรคหนึ่ง บัญญัติเปQน
ข�อยกเว�นไว�ว-า การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว� จะกระทํามิได�เว�นแต-โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห-งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว�และเท-าท่ีจําเปQน 
และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแห-งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได� และวรรคสองบัญญัติรับรองไว�ว-า 
กฎหมายตามวรรคหนึ่งต�องมีผลใช�บังคับเปQนการท่ัวไป และไม-มุ-งหมายให�ใช�บังคับแก-กรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือแก-บุคคลใดบุคคลหนึ่งเปQนการเจาะจง ท้ังต�องระบุบทบัญญัติแห-งรัฐธรรมนูญท่ีให�อํานาจในการ
ตรากฎหมายนั้นด�วย ซ่ึงบทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให�นํามาใช�บังคับกับกฎท่ีออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห-งกฎหมายด�วยโดยอนุโลม 

เม่ือพิจารณาถึงพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝ}ายตุลาการศาลยุติธรรม 
พ.ศ. 2543 มาตรา 26 (10) คําว-า “มีกาย... ไม-เหมาะสมท่ีจะเปQนข�าราชการตุลาการ” จะใช�ควบคู-กับ
มาตรา 26 (11) ท่ีบัญญัติว-า “เปQนผู�ผ-านการตรวจร-างกายและจิตใจโดยคณะกรรมการแพทย/แล�วเห็นว-า 
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สมควรรับสมัครได�” บทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝ}ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 
2543 ในมาตรา 26 (10) เปQนไปตารมความจําเปQนและความเหมาะสมของฝ}ายตุลาการ จึงเห็นว-า
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝ}ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 
(10) ดังกล-าว เปQนลักษณะตามข�อยกเว�นของรัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
มาตรา 29 ซ่ึงไม-กระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญแห-งสิทธิและเสรีภาพ มีผลใช�บังคับเปQนการท่ัวไป 
และไม-มุ-งหมายให�ใช�บังคับแก-กรณีใดกรณีหนึ่งเปQนการเฉพาะเจาะจง และไม-เปQนการเลือกปฏิบัติโดย 
ไม-เปQนธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 (ศาลรัฐธรรมนูญ, 2555) 

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 44/2545 สรุปความว-า แม�มาตรา 30 ของ
รัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักรไทย จะได�บัญญัติเปQนหลักการว-า บุคคลย-อมเสมอกันในกฎหมายและ
ได�รับความคุ�มครองตามกฎหมายเท-าเทียมกัน ไม-ว-าชายหรือหญิงมีสิทธิเท-าเทียมกัน จะเลือกปฏิบัติ
โดยไม-เปQนธรรมต-อบุคคลเพราะเหตุแห-งความแตกต-างในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม-ขัดต-อบทบัญญัติแห-งรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได� 
แต-ต�องยอมรับว-าในการท่ีหน-วยงานใดจะรับบุคคลเข�าทําหน�าท่ีในตําแหน-งใดย-อมต�องพิจารณาถึง
ความรู� ความสามารถ ความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีนั้นด�วย ซ่ึงการรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุ
เปQนข�าราชการอัยการในตําแหน-งอัยการผู�ช-วยนั้น นอกจากจะพิจารณาถึงความรู� ความสามารถแล�ว ยังต�อง
พิจารณาสุขภาพของร-างกายและจิตใจว-ามีความสมบูรณ/ สามารถปฏิบั ติหน�า ท่ีได�  และมี
บุคลิกลักษณะท่ีดีพอท่ีจะเปQนข�าราชการอัยการ การปฏิบัติหน�าท่ีของข�าราชการอัยการมิใช-เพียง
ปฏิบัติหน�าท่ีในห�องพิจารณาคดีหรือในสํานักงานเท-านั้น บางครั้งต�องเดินทางไปปฏิบัติหน�าท่ีนอก
สํานักงาน เช-น เพ่ือเดินเผชิญสืบ เพ่ือสืบพยานท่ีไม-อาจมาศาลได� การร-วมชันสูตรพลิกศพกับพนักงาน
สอบสวน การออกไปเผยแพร-ความรู�ทางกฎหมายแก-ประชาชนในชนบท เปQนต�น การพิจารณาเพ่ือรับ
สมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเปQนข�าราชการอัยการและแต-งต้ังให�ดํารงตําแหน-งอัยการผู�ช-วยจึงมี
มาตรฐานท่ีแตกต-างและเข�มงวดกว-าการคัดเลือกบุคคลไปดํารงตําแหน-งอ่ืนอยู-บ�าง ซ่ึงมาตรา 29 วรรคหนึ่ง 
ของรัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักรไทย บัญญัติเปQนข�อยกเว�นไว�ว-า การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว�จะกระทํามิได� เว�นแต-โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห-งกฎหมายเฉพาะเพ่ือ
การท่ีรัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว�และเท-าท่ีจําเปQนเท-านั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแห-งสิทธิ
และเสรีภาพนั้นมิได� และวรรคสองรับรองไว�ว-า กฎหมายตามวรรคหนึ่งต�องมีผลใช�บังคับเปQนการท่ัวไป
และไม-มุ-งหมายให�ใช�บังคับแก-กรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปQนการเจาะจง ท้ังต�องระบุ
บทบัญญัติแห-งรัฐธรรมนูญท่ีให�อํานาจในการตรากฎหมายนั้นด�วย ซ่ึงบทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองให�
นํามาใช�บังคับกับกฎหรือข�อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห-งกฎหมายด�วยโดยอนุโลม 
เม่ือพิจารณาถึงมาตรา 33 (11) แห-งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝ}ายอัยการ พ.ศ. 2521 คําว-า 
มีกาย...ไม-เหมาะสมท่ีจะเปQนข�าราชการอัยการ จะใช�ควบคู-กับมาตรา 33 (12) ท่ีบัญญัติว-า เปQนผู�ท่ี
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คณะกรรมการแพทย/มีจํานวนไม-น�อยกว-าสามคนซ่ึง ก.อ. จะได�กําหนดได�ตรวจร-างกายและจิตใจแล�ว 
และ ก.อ. ได�พิจารณารายงานของแพทย/ เห็นว-าสมควรรับสมัครได� บทบัญญัติมาตรา 33 (11) แห-ง
พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝ}ายอัยการ พ.ศ. 2521 เปQนไปตามความจําเปQนและความ
เหมาะสมของฝ}ายอัยการ จึงเห็นว-ามาตรา 33 (11) แห-งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝ}าย
อัยการ พ.ศ. 2521 เปQนลักษณะตามข�อยกเว�นตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักรไทย 
ซ่ึงไม-กระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญแห-งสิทธิและเสรีภาพ มีผลใช�บังคับเปQนการท่ัวไปและไม-มุ-งหมาย
ให�ใช�บังคับแก-กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก-บุคคลใดบุคคลหนึ่งเปQนการเจาะจง และไม-เปQนการเลือกปฏิบัติ
โดยไม-เปQนธรรมตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักรไทยแต-อย-างใด  

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 10/2552 สรุปความว-า บทบัญญัติมาตรา 30 
วรรคหนึ่ง ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.  2539 ได�วางหลักการทําคําสั่งทาง
ปกครองไว�สอดคล�องกับสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมตามบทบัญญัติมาตรา 40 (2) ของ
รัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ว-าด�วยสิทธิพ้ืนฐานในกระบวนพิจารณา 
ซ่ึงอย-างน�อยต�องมีหลักประกันข้ันพ้ืนฐานเรื่องการได�รับการพิจารณาโดยเปzดเผย การได�รับทราบ
ข�อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย-างเพียงพอ การเสนอข�อเท็จจริง ข�อโต�แย�ง และพยานหลักฐานของตน
อันเปQนไปตามหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติแล�ว ในการทําคําสั่งทางปกครองนั้น เจ�าหน�าท่ีจะต�อง
ฟ8งความทุกฝ}ายคือต�องให�คู-กรณีมีโอกาสท่ีจะได�ทราบข�อเท็จจริงอย-างเพียงพอ และมีโอกาสโต�แย�ง
แสดงหลักฐานของตนได�แต-หลักการดังกล-าวนั้นก็จําเปQนจะต�องมีข�อยกเว�นอยู-ด�วยหลายประการ
โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีความจําเปQนเพ่ือปRองกันมิให�เกิดผลเสียหายร�ายแรงต-อประเทศชาติ ประชาชน 
หรือประโยชน/สาธารณะประการอ่ืนดังท่ีมาตรา 30 ได�บัญญัติยกเว�นไว�ในวรรคสอง (1) ถึง (6) และใน
วรรคสาม ซ่ึงเปQนกรณีท่ีมีเหตุจําเปQนและสมควรท่ีจะต�องจํากัดการให�สิทธิหรือโอกาสแก-คู-กรณีตาม
ความในวรรคหนึ่งท้ังสิ้น บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติดังกล-าวจึงเปQนการบังคับใช�แก-การพิจารณา
เพ่ือมีคําสั่งทางปกครอง และเปQนการใช�บังคับอย-างเสมอภาคและคุ�มครองสิทธิของคู-กรณีอย-างเท-า
เทียมกัน และมิได�เปQนการเลือกปฏิบัติต-อบุคคลหนึ่งบุคคลใด จึงเห็นว-า พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 30 ไม-ขัดหรือแย�งต-อรัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 30 (ศาลรัฐธรรมนูญ, 2555) 

2.3 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในมาตรา 32  
ได�บัญญัติรับรองและคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร-างกายไว�ว-า บุคคลย-อมมีสิทธิและเสรีภาพ
ในชีวิตและร-างกายการทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด�วยวิธีการโหดร�ายหรือไร�มนุษยธรรม  
จะกระทํามิได�แต-การลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติไม-ถือว-าเปQนการ
ลงโทษด�วยวิธีการโหดร�ายหรือไร�มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้ 

การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทํามิได� เว�นแต-มีคําสั่งหรือหมายของศาล
หรือมีเหตุอย-างอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
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การค�นตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบต-อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง  
จะกระทํามิได�เว�นแต-มีเหตุตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ในกรณีท่ีมีการกระทําซ่ึงกระทบต-อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง ผู�เสียหาย 
พนักงานอัยการหรือบุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชน/ของผู�เสียหาย มีสิทธิร�องต-อศาลเพ่ือให�สั่งระงับหรือ 
เพิกถอนการกระทําเช-นว-านั้น รวมท้ังจะกําหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนด�วยก็ได� 

 
3. พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได�บัญญัติให�มีการ
จัดต้ังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห-งชาติข้ึน เพ่ือประโยชน/ของประชาชนในด�านสิทธิมนุษยชน  
โดยกําหนดให�ทําหน�าท่ีส-งเสริม คุ�มครอง สิทธิ และเสรีภาพของประชาชน ดังปรากฏในมาตรา 15 
แห-งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห-งชาติ พ.ศ. 2542  

มาตรา 15 คณะกรรมการมีอํานาจหน�าท่ีดังต-อไปนี้  
(1) ส-งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนท้ังในระดับประเทศและ

ระหว-างประเทศ  
(2) ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปQนการละเมิด

สิทธิมนุษยชนหรืออันไม-เปQนไปตามพันธกรณีระหว-างประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทย
เปQนภาคี และเสนอมาตรการการแก�ไขท่ีเหมาะสมต-อบุคคลหรือหน-วยงานท่ีกระทําหรือละเลย 
การกระทําดังกล-าวเพ่ือดําเนินการ ในกรณีท่ีปรากฏว-าไม-มีการดําเนินการตามท่ีเสนอให�รายงานต-อ
รัฐสภาเพ่ือดําเนินการต-อไป  

(3) เสนอแนะนโยบายและข�อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข�อบังคับต-อ
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพ่ือส-งเสริมและคุ�มครองสิทธิมนุษยชน  

(4) ส-งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร-ความรู�ด�านสิทธิมนุษยชน  
(5) ส-งเสริมความร-วมมือและการประสานงานระหว-างหน-วยราชการ องค/การเอกชน 

และองค/การอ่ืนในด�านสิทธิมนุษยชน  
(6 )  จั ด ทํารายงานประจํ าปg เ พ่ือประเ มินสถานการณ/ด� านสิทธิมนุษยชน

ภายในประเทศเสนอต-อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเปzดเผยต-อสาธารณชน  
(7) ประเมินผลและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปgเสนอต-อรัฐสภา  
(8) เสนอความเห็นต-อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในกรณีท่ีประเทศไทยจะเข�าเปQนภาคี

สนธิสัญญาเก่ียวกับการส-งเสริมและคุ�มครองสิทธิมนุษยชน  
(9) แต-งต้ังอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
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(10) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนซ่ึง
กําหนดให�เปQนอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการ 

นอกจากบทบัญญัติท่ีกล-าวมาแล�ว ยังมีกฎหหมายเฉพาอ่ืน ๆ ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวข�องกับ
สิทธิมนุษยชน อาทิ กฎหมายวิธีพจารณาความอาญา ในเรื่องของการจับ การค�น การควบคุม การขัง 
บุคคล ซ่ึงตามกฎหมายแล�วจะกระทําไม-ได� เว�นแต-มีคําสั่งหรือหมายของศาล ท้ังนี้ เพราะการกระทํา
ดังกล-าวเปQนการกระทบต-อสิทธิเสรีภาพของบุคคล 

 
กฎหมายระหว.างประเทศที่เกี่ยวขHองกับสทิธิมนุษยชน 
 

1. กฎบัตรแห.งองค�การสหประชาชาติ 
ในกฎบัตรสหประชาชาติ ค.ศ. 1945 ซ่ึงมีฐานะเปQนธรรมนูญขององค/การสหประชาชาติ 

(รูปท่ี 7.1) และตราสารเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนระหว-างประเทศฉบับแรกท่ีให�การยอมรับและคุ�มครอง
สิทธิมนุษยชนในระดับโลกได�มีการกล-าวถึงสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําปรารภ ซ่ึงถือเปQนการกล-าวในนามของสหประชาชาติว-า“โดยท่ีความจําเปQนอย-าง
ยิ่งท่ีจะส-งเสริมวัฒนาการแห-งสัมพันธไมตรีระหว-างนานาชาติ โดยท่ีประชาชนแห-งสหประชาชาติได�
ยืนยันไว�ในกฎบัตรสหประชาชาติถึงความเชื่อม่ันในสิทธิมนุษยชน อันเปQนหลักมูลในเกียรติศักด์ิและ
คุณค-าของมนุษยชน และในสิทธิอันเท-าเทียมกันของบุรุษและสตรีและของประชาชาติใหญ-น�อยได�ตกลงใจ 
ท่ีจะส-งเสริมความก�าวหน�าทางสังคมและมาตรฐานแห-งชีวิตท่ีดีข้ึนโดยมีอิสรภาพกว�างขวางยิ่งข้ึน” 

มาตรา 1 ได�แสดงถึงวัตถุประสงค/ขององค/การสหประชาชาติว-า“เพ่ือจะบรรลุถึง
ความร-วมมือระหว-างนานาชาติ เพ่ือส-งเสริมและสนับสนุนการเคารพในสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพข้ัน
มูลฐานแก-บุคคลท่ัวหน�ากัน โดยไม-คํานึงถึงความแตกต-างเรื่องเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา” 

รูปที่ 7.1 ตราสญัลักษณ/องค/การสหประชาชาต ิ
ท่ีมา:http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/bo

ok/book.php?book=32&chap=4&page=t32-4-
infodetail02.htm, 2555. 
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มาตรา 13 ได�กล-าวถึงหน�าท่ีและอํานาจของ “สมัชชาสหประชาชาติ” (Assembly) 
โดยกําหนดให�สมัชชามีความรับผิดชอบด�านต-างๆ โดยเฉพาะการส-งเสริมวัตถุประสงค/เก่ียวกับสิทธิ
มนุษยชน โดยบัญญัติว-า“สมัชชาจะต�องริเริ่มศึกษาและสนับสนุนวัตถุประสงค/การช-วยเหลือ  
โดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันมูลฐานสําหรับคนทุกคน โดยไม-มีความแตกต-างเรื่องเชื้อชาติ เพศ 
ภาษา หรือศาสนา” 

มาตรา 55 เปQนบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับความร-วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมระหว-าง
ประเทศ โดยมีเจตนารมณ/ท่ีจะคุ�มครองสิทธิมนุษยชนไว�ว-า“โดยมุ-งหมายท่ีจะก-อให�เกิดสถานการณ/ท่ีม่ันคง
และความผาสุกซ่ึงจําเปQนสําหรับความสัมพันธ/โดยสันติและฉันท/มิตรระหว-างประเทศ ต้ังอยู-บนความ
เคารพในหลักการแห-งความเสมอภาคและการตัดสินใจด�วยตนเองของมวลชน สหประชาชาติจะ
ส-งเสริมความเคารพต-อและรักษาไว�ซึ่งสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันมูลฐานของมวลชน โดยไม-มีความ
แตกต-างในเรื่องเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา” 

มาตรา 62 ได�กล-าวถึงอํานาจหน�าท่ีของคณะมนตรีและเศรษฐกิจและสังคม 
(Economic and Social Council) เพ่ือ“ให�การสนับสนุนวัตถุประสงค/ท่ีมุ-งส-งเสริมความเคารพและ
การรักษาไว�ซึ่งสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันมูลฐานของมวลชน” 

มาตรา 68 กําหนดให�คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมจะต้ังคณะกรรมาธิการข้ึนเพ่ือ
ส-งเสริมสิทธิมนุษยชน และมาตรา 76 ได�บัญญัติเก่ียวกับภาวะทรัสตีว-า“จุดมุ-งหมายข้ันต�นประการ
หนึ่งของภาวะทรัสตี ซ่ึงต�องกันกับวัตถุประสงค/ในมาตรา 1 ของกฎบัตรสหประชาชาตินั้นจะ ส-งเสริม
ความเคารพในสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันมูลฐานของมวลชน โดยไม-มีความแตกต-างในเรื่องเชื้อชาติ เพศ 
ภาษา หรือศาสนา” 

จากกฎบัตรสหประชาชาติ ซ่ึงถือเปQนธรรมนูญขององค/การสหประชาชาติได�มีการ
กล-าวถึง สิทธิมนุษยชนท้ังในเรื่องระหว-างชายกับหญิง โดยไม-คํานึงถึงเรื่องเชื้อชาติ เพศ ภาษา ศาสนา 
โดยกําหนดให�สมัชชา ซ่ึงเปQนสมาชิกของสหประชาชาติทําหน�าท่ีในการส-งเสริมเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 
และให�มีคณะมนตรีความม่ันคง รับผิดชอบในการส-งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนด�วย บทบัญญัติดังกล-าว
ยังแสดงให�เห็นว-าองค/การสหประชาชาติได�มีการส-งเสริมและสนับสนุนให�มีการคุ�มครองสิทธิมนุษยชน 
ให�ขายออกไปอย-างกว�างขวางอีกด�วย 

 
2. ปฏิญญาสากลว.าดHวยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights)  

ปฏิญญาสากลว-าด�วยสิทธิมนุษยชนประกอบด�วยข�อความ 30 ข�อ มีเนื้อหาแบ-งเปQน 
4 ส-วน  

ส-วนแรก ปรากฏในคําปรารภ ข�อ 1 และข�อ 2 กล-าวถึงหลักการสําคัญของสิทธิ
มนุษยชนท่ีว-า มนุษย/มีสิทธิติดตัวมาแต-เกิด มนุษย/มีศักด์ิศรี มีความเสมอภาคกัน ดังนั้นจึงห�ามเลือก
ปฏิบัติต-อมนุษย/และควรปฏิบัติต-อกันเสมือนเปQนพ่ีน�อง สิทธิมนุษยชนนี้เปQนสิ่งท่ีไม-สามารถโอนให�แก-
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กันได� จึงเปQนหน�าท่ีของรัฐบาลทุกประเทศท่ีจะสร�างหลักประกันแก-ทุกชีวิตด�วยการเคารพหลักการ
ของสิทธิเสรีภาพท่ีปรากฏในปฏิญญานี้เพ่ือให�สิทธิมนุษยชนเปQนมาตรฐานร-วมกันสําหรับการปฏิบัติต-อ
กันของผู�คนในสังคมท้ังในประเทศและระหว-างประเทศอันจะเปQนพ้ืนฐานแห-งเสรีภาพ ความยุติธรรม 
และสันติภาพในโลก 

ส-วนท่ีสอง ปรากฏในข�อ 3 ถึงข�อ 21 กล-าวถึงสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(Civil and Political Rights) 

ส-วนท่ีสาม กล-าวถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Economic Social 
and Cultural Rights) สิทธิดังกล-าวเริ่มต้ังแต- ข�อ 22 ถึงข�อ 27 

ส-วนท่ีสี่ กล-าวถึงหน�าท่ีของบุคคล สังคม และรัฐ โดยการท่ีจะต�องดําเนินการสร�าง
หลักประกันให�มีการคุ�มครองสิทธิท่ีปรากฏในปฏิญญานี้ให�ได�รับการปฏิบัติอย-างจริงจัง ห�ามรัฐกระทํา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนและจํากัดสิทธิของบุคคลมิให�ใช�สิทธิมนุษยชนละเมิดสิทธิของผู�อ่ืน สังคม 
และโลก สิทธิเหล-านี้ปรากฏอยู-ในข�อ 28 ถึงข�อ 30 

โดยสรุปปฏิญญาสากลด�วยสิทธิมนุษยชน ดังนี้ (วินัย  หนูโท, 2553 : 103-109) 
ข�อ 1 ทุกคนมีศักด์ิศรี สิทธิ และเสรีภาพเท-าเทียมกัน และต�องปฏิบัติต-อกันฉันพ่ีน�อง 
ข�อ 2 ทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพ อย-างเท-าเทียมกัน โดยไม-ถูกเลือกปฏิบัติ 
ข�อ 3 ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิตอยู- และมีความม่ันคง 
ข�อ 4 ห�ามบังคับคนให�เปQนทาส และห�ามค�าทาสทุกรูปแบบ 
ข�อ 5 ห�ามการทรมาน หรือการลงโทษทารุณโหดร�ายผิดมนุษย/ 
ข�อ 6 สิทธิในการได�รับการยอมรับว-าเปQนบุคคลตามกฎหมาย 
ข�อ 7 สิทธิในการได�รับความคุ�มครองตามกฎหมายอย-างเท-าเทียมกัน 
ข�อ 8 สิทธิในการได�รับการเยียวยาจากศาล 
ข�อ 9 ห�ามการจับกุม คุมขัง หรือเนรเทศโดยพลการ 
ข�อ 10 สิทธิในการได�รับการพิจารณาคดีอย-างเปQนธรรมและเปzดเผย 
ข�อ 11 สิทธิในการได�รับการสันนิษฐานว-าบริสุทธิ์ก-อนศาลตัดสิน และต�องมีกฎหมาย

กําหนดว-าการกระทํานั้นเปQนความผิด 
ข�อ 12 ห�ามรบกวนความเปQนอยู-ส-วนตัว ครอบครัว เคหสถาน การติดต-อสื่อสาร 

รวมท้ังห�ามทําลายชื่อเสียงและเกียรติยศ 
ข�อ 13 เสรีภาพในการเดินทางและเลือกถ่ินท่ีอยู-ในประเทศ รวมท้ังการออกนอก

ประเทศหรือกลับเข�าประเทศโดยเสรี 
ข�อ 14 สิทธิในการลี้ภัยไปประเทศอ่ืนเพ่ือให�พ�นจากการถูกประหัตประหาร 
ข�อ 15 สิทธิในการได�รับสัญชาติและการเปลี่ยนสัญชาติ 
ข�อ 16 สิทธิในการเลือกคู-ครองและสร�างครอบครัว 
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ข�อ 17 สิทธิในการเปQนเจ�าของทรัพย/สิน 
ข�อ 18 เสรีภาพในความคิด มโนธรรม ความเชื่อ หรือการถือศาสนา 
ข�อ 19 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออก รวมท้ังการได�รับข�อมูล

ข-าวสาร 
ข�อ 20 สิทธิในการชุมนุมโดยสงบและรวมกลุ-ม และห�ามบังคับเปQนสมาชิกสมาคม 
ข�อ 21 สิทธิท่ีจะมีส-วนร-วมในรัฐบาลท้ังทางตรงและโดยผ-านผู�แทน อย-างอิสระ และ

มีสิทธิเข�าถึงบริการสาธารณะโดยเท-าเทียมกัน 
ข�อ 22 สิทธิในการได�รับความม่ันคงทางสังคม และได�รับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม โดยการกําหนดระเบียบและทรัพยากรของประเทศตนเอง 
ข�อ 23 สิทธิในการมีงานทําตามท่ีต�องการ และได�รับการประกันการว-างงาน รวมท้ัง

ได�รับค-าตอบแทนเท-ากันสําหรับงานอย-างเดียวกัน และรายได�ต�องพอแก-การดํารงชีพสําหรับตนเอง
และครอบครัว ตลอดจนมีสิทธิก-อต้ังและเข�าร-วมสหภาพแรงงาน 

ข�อ 24 สิทธิในการพักผ-อนและมีเวลาพักจากการทํางาน 
ข�อ 25 สิทธิในการได�รับมาตรฐานการครองชีพอย-างเพียงพอ ได�รับป8จจัยสี่ 

สวัสดิการสังคม ประกันการว-างงาน เจ็บป}วย เปQนหม�าย ผู�สูงอายุ ตลอดจนต�องคุ�มครองแม-และเด็ก
เปQนพิเศษ 

ข�อ 26 สิทธิในการได�รับการศึกษาอย-างเท-าเทียมกัน 
ข�อ 27 สิทธิ ท่ีจะมีส-วนร-วมในวัฒนธรรมและวิ ถีชีวิตของชุมชน และได�รับ 

การคุ�มครองทรัพย/สินทางป8ญญา 
ข�อ 28 สังคมต�องมีระเบียบท้ังในระดับประเทศและระหว-างประเทศ เพ่ือให�บุคคล

ได�รับสิทธิ และเสรีภาพตามปฏิญญานี้ 
ข�อ 29 บุคคลย-อมมีหน�าท่ีต-อชุมชน การใช�สิทธิเสรีภาพจะต�องเคารพในสิทธิ และ

เสรีภาพของผู�อ่ืน 
ข�อ 30 ห�ามมิให�รัฐ กลุ-มชน หรือบุคคล กระทําการทําลายสิทธิและเสรีภาพท่ีได�รับ

การรับรองในปฏิญญานี้ 
โดยสรุป เนื้อหาของปฏิญญาสากลว-าด�วยสิทธิมนุษยชนจะมีเนื้อหาท่ีแบ-งประเภท

ของสิทธิต-าง ๆ เอาไว� อย-างเช-นในมาตราท่ี 1 และมาตราท่ี 2 จะเปQนเรื่องเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐาน
ของสิทธิมนุษยชนกล-าวคือ สิทธิท่ีทุกคนเกิดมาเปQนมนุษย/นั้นย-อมมีความเท-าเทียมกัน โดยไม-ได�
คํานึงถึงเรื่องเพศ เชื้อชาติ ผิว ศาสนา หรือภาษา เปQนต�น โดยปฏิญญาสากลว-าด�วยสิทธิมนุษยชนท้ัง 
30 ข�อนี้ ได�นํามาจําแนกเปQนประเภทของสิทธิ ได�แก- สิทธิพลเมือง ข�อ 3 ถึงข�อ 11 สิทธิทางการเมือง
ข�อ 18 ถึงข�อ 21 สิทธิทางเศรษฐกิจ สิทธิทางสังคม และสิทธิทางวัฒธรรม ข�อ 22 ถึง ข�อ 27  
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ลักษณะทางกฎหมายของปฏิญญาสากลว.าดHวยสิทธิมนุษยชน 
 

ในเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้น สืบเนื่องมาจากแนวความคิดเรื่องทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติ 
ซ่ึงมีหลักสรุปได�ว-า “มีสิทธิต-าง ๆ อยู-ในตัวเองเกิดข้ึนจากธรรมชาติของมนุษย/ โดยกฎหมายของรัฐ 
ไม-อาจทําลายได�สิทธิมนุษยชนท่ีระบุไว�ในปฏิญญาสากลว-าด�วยสิทธิมนุษยชน อันเปQนเรื่องเดียวกับ
สิทธิธรรมชาติ กล-าวคือ แม�ข�อความต-างๆ ของปฏิญญาฯ จะระบุว-า บุคคลมีสิทธิ แต-สิทธิเช-นว-านั้นยัง
ไม-มีฐานะเปQนสิทธิตามกฎหมายอย-างแท�จริง คือ เปQนเพียงการยอมรับว-าในฐานะท่ีเกิดมาเปQนมนุษย/นั้น  
ควรมีสิทธิอะไรบ�าง ท้ังนี้เพ่ือเปQนแนวทางสําหรับรัฐต-าง ๆ จะนําไปบัญญัติเปQนสิทธิตามกฎหมาย
ภายในต-อไป ดังนั้น คําว-าสิทธิมนุษยชนจึงมีความเปQนนามธรรมอยู-มาก อันแตกต-างจากสิทธิตาม
กฎหมาย เพราะสิทธิตามกฎหมายจะมีสภาพบังคับ แต-สิทธิมนุษยชนจะมีผลบังคับต-อมเม่ือนําไป
รับรองตามหลักกฎหมายระหว-างประเทศ เช-น ในรูปของอนุสัญญา ในรัฐธรรมนูญ เปQนต�น ดังนี้ 
เพ่ือให�เห็นความแตกต-างระหว-างสถานะทางกฎหมายของปฏิญญาสากลว-าด�วยสิทธิมนุษยชนท่ีชัดเจนข้ึน 
ในหัวข�อนี้จะเปQนการเปรียบเทียบสถานะของปฎิญญาฯกับสนธิสัญญา ดังจะกล-าวต-อไปนี้ (กุมพล  พลวัน, 
2547:16-17) 
 

1. ความหมายของสนธิสัญญา 
สนธิสัญญา หมายถึง ข�อตกลงระหว-างรัฐสองรัฐ หรือมากกว-านั้นข้ึนไปภายใต�

หลักการของกฎหมายระหว-างประเทศ ซ่ึงข�อตกลงท่ีว-านั้น คือ การท่ีรัฐต-าง ๆ มีเจตนาตรงกันโดย
แสดงออกโดยการลงนาม การเจรจา หรือการเขียนเปQนลายลักษณ/อักษร และการแสดงเจตนานั้นต�อง
กระทําโดยบุคคลท่ีมีอํานาจในการกระทําการแทนรัฐ ซ่ึงเรียกการแสดงเจตนาระหว-างรัฐต-อรัฐนั้นว-า 
“สนธิสัญญาฎ (Treaty) แต-หากเปรียบเทียบกับสัญญาท่ีเอกชนกระทําระหว-างกันข�อตกลงนั้นเรียกว-า 
“สัญญา”  
 

2. ความผูกพันของสนธิสัญญา 
สนธิสัญญาผูกพันตามกฎหมายระหว-างประเทศ กล-าวคือ จะผูกมัดรัฐคู-สัญญาใน

สนธิสัญญานั้น โดยการลงโทษหรือบังคับให�ปฏิบัติตามสนธิสัญญานั้น 
 

3. ลักษณะของปฏิญญาสากลว.าดHวยสิทธิมนุษยชน  
เนื่องจากการจัดทําปฏิญญาฯไม-ได�จัดทําตามบบท่ัวไปของสนธิสัญญา กล-าวคือ  

การจัดทําปฎิญญาฯ นั้น สหประชาชาติได�มอบให�คคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนท่ัวไป ดําเนินการ
จัดทําร-างปฏิญญาฯ แล�วนําเสนอให�แก-สมัชชาเพ่ือพิจารณาลงมติรับรอง โดยไม-มีการเจรจา การลงนาม  
การให�สัตยาบัน และลงทะเบียนแต-ประการใด และเม่ือพิจารณาจากเนื้อหาของปฏิญญาฯ แล�วเปQน
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เพียงมาตรฐานท่ีรัฐสมาชิกมีความมุ-งหมายให�เปQนมาตรฐานร-สมกันระหว-างรัฐสมาชิกเท-านั้น และไม-ได�
รัฐสมาชิกใดสมาชิกหนึ่ง และไม-ได�บังคับว-ารัฐสมาชิกทุกรัฐจะต�องบัญญัติกฎหมายภานในของตนให�
เปQนไปตามปฏิญญาฯหรือสอดคล�องกับปฏิญญาฯ นั้น ดังนั้น ปฏิญญาฯ จึงไม-มีฐานะเปQนสนธิสัญญา
และไม-มีความผูกพันท่ีจะผูกมัดทางกฎหมายแก-รัฐสมาชิก และไม-ได�มีสถานะเปQนกฎหมายภายในและ
กฎหมายระหว-างประเทศแต-อย-างใด เพราะวัตถุประสงค/อีกประการหนึ่งในการร-างก็เพ่ือให�สอดคล�อง
กะกับหลักการในกฎบัตรสหประชาชาติเท-านั้น ปฏิญญาฯจึงเปQนเพียงแนวทางสําหรับการร-าง
กฎหมายภายในและกฎหมายระหว-างประเทศเท-านั้น 

 

ประเทศไทยกับภาคีสนธิสัญญาดHานสิทธิมนุษยชน  
 

ประเทศไทยได�เปQนภาคีสนธิสัญญาด�านสิทธิมนุษยชน จํานวน 7 ฉบับ ดังนี้ (สมชาย  
กษิติประดิษฐ/, 2551: 216-218) 

1. กติการะหว.างประเทศว.าดHวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International 
Covenant on Economics, Social and Cultural Rights - ICESCR) ได�กําหนดสิทธิต-างๆ ของประชาชน 
ได�แก- การห�ามลิดรอนสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานการรับรองสิทธิในการทํางานหาเลี้ยงชีพด�วยสภาพการ
ทํางานท่ียุติธรรม ค-าจ�างท่ีเปQนตามความเปQนอยู-และสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยถูกสุขลักษณะ  
การก-อต้ังสหภาพแรงงาน สิทธิของคนงาน สิทธิในสวัสดิการสังคม การประกันสังคม สิทธิของ
ครอบครัวในฐานะจําเปQน สังคมพ้ืนฐานทางธรรมชาติ สิทธิของมารดา เด็ก ผู�เยาว/ และความคุ�มครอง
สิทธิในมาตรฐานการครองชีพท่ีเพียงพอในป8จจัย 4 โดยเฉพาะเรื่องอาหาร โดยปลอดจากความหิวโหย
และการแบ-งสรรอาหาร สิทธิด�านสุขภาพ สุขลักษณะ บริการทางการแพทย/ การควบคุมโรคระบาด 
โดยเฉพาะอนามัยทารก สิทธิทางการศึกษา ซ่ึงประถมศึกษาจะเปQนการศึกษาภาคบังคับท่ีให�เปล-าแก-
ทุกคน และการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาท่ีเหมาะสมเท-าเทียมกัน รวมถึงการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานท่ีจะต�องส-งเสริมให�มากท่ีสุด สิทธิท่ีจะมีส-วนร-วมของประชาชนในด�านวัฒนธรรม วิทยาศาสตร/ 
และการดูแลจากภาครัฐท่ีจะคุ�มครอง อนุรักษ/ และการพัฒนา รวมท้ัง การเผยแพร-ความรู�ทาง
วิทยาศาสตร/และทางวัฒนธรรม การจัดการทรัพยากรและการประกันสิทธิของรัฐภาคี ท่ีจะต�องให�
สิทธิแก-ท้ังประชาชนและผู�ท่ีไม-ใช-คนชาติของตน การประกันสิทธิความเท-าเทียมกันในเรื่องเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมระหว-างชายหญิงและเพ่ือความเท-าเทียมกันในสังคมประชาธิปไตย  

 
2. กติการะหว.างประเทศว.าดHวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 

Covernant on Civil and Political Rights - ICCPR) กําหนดสิทธิสิทธิของประชาชน ในเรื่อง
การเมือง สิทธิท่ีจะมีชีวิตและการยกเลิกโทษประหารชีวิต การห�ามการทรมาน หรือลงโทษทารุณ
โหดร�าย การมีทาส เสรีภาพในความปลอดภัยของร-างกาย ห�ามการจับกุมโดยมิได�ทําผิดกฎหมาย  
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การปฏิบัติต-อผู�ถูกจัดกุมด�วยมนุษยธรรม เสรีภาพในการเลือกถ่ินท่ีอยู-อาศัย ความเสมอภาคในด�าน
กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมทางศาลสิทธิในสถานะบุคคล สิทธิในความเปQนส-วนตัว  
สิทธิเสรีภาพทางความคิดและศาสนา การห�ามการโฆษณาชวนเชื่อเพ่ือการส-งครามและการเกลียดชัง
เผ-าพันธุ/ สิทธิในการชุมนุมอย-างสงบ การรวมตัวเปQนสมาคม การคุ�มครองครอบครัวและการสมรส 
สิทธิของเด็กในด�านการคุ�มครอง การมีทะเบียนเกิดและสัญชาติ การมีสิทธิมีส-วนในการบริหาร
บ�านเมืองและสิทธิของชนกลุ-มน�อย 

 
3. อนุสัญญาว.าดHวยการขจัดการเลือกปฏิบัติต.อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on 

the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman - CEDAW) 
อนุสัญญาฉบับนี้ได�กําหนดความหมายของ “เลือกปฏิบัติต-อสตรี” ซ่ึงจะต�องถูกประฌาม

และขจัดทุกประการโดยไม-ชักช�าและบรรจุหลักการความเสมอภาคของ 2 เพศ ไว�เปQนหลักประกันใน
รัฐธรรมนูญ ตลอดจนกฎหมายและมาตรการอ่ืนๆ ท่ีจะจัดการให�เกิดความก�าวหน�าอย-างเต็มท่ีของ
สตรีท้ังโดยการออกมาตรการพิเศษ เร-งรัด ปรับแบบแผนทางสังคม วัฒนธรรม และระบบครอบครัว
เพ่ือความเสมอภาคการปราบปรามการค�าสตรีในทุกรูปแบบ ขจัดการเลือกปฏิบัติในด�านการเมือง 
การเปQนผู�แทนรัฐบาลการร-วมงานในองค/การระหว-างประเทศ การได�มาและคงไว�ซ่ึงสัญชาติของสตรี
และบุตร ความเสมอภาคทางการศึกษา การจ�างงาน ค-าตอบแทน ความคุ�มครองสุขภาพ การต้ังครรภ/ 
และการคลอดบุตร สิทธิประโยชน/ด�านครอบครัว สินเชื่อ กีฬา นันทนาการ วัฒนธรรม ขจัดการเลือก
ปฏิบัติต-อสตรีในชนบท ท้ังด�านเศรษฐกิจ การพัฒนา สุขภาพประกันสังคม การศึกษา ฝIกอบรม การรวมกลุ-ม 
พ่ึงตนเอง ความเสมอภาคทางกฎหมาย ตลอดจนสิทธิในการสมรสและความสัมพันธ/ทางครอบครัว 
 

4 .  อนุ สัญญาว. าดHวยการขจัดการเ ลือกปฏิ บัติทางเ ช้ือชาติ ใน ทุกรูปแบบ 
(Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - CERD) 

อนุสัญญาฉบับนี้กําหนดความหมายของ “การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ” การตีความ
และมาตรการพิเศษท่ีจัดข้ึนตามความจําเปQนด�วยเจตนาเพ่ือประกันความก�าวหน�าของหมู-ชนบางกลุ-ม
ท่ีต�องการความคุ�มครองและสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน การประฌามการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและ
การประกันการไม-เลือกปฏิบัติต-อบุคคลกลุ-มหรือสถาบัน หรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติต-อบุคคลกลุ-ม
หรือสถาบัน หรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติเหล-านี้ การดําเนินมาตรการท่ีจะแก�ไขกฎระเบียบท่ี
ก-อให�เกิดการเลือกปฏิบัติด�วยวิธีการท่ีเหมาะสมและสนับสนุนการประสานเชื้อชาติเข�าด�วยกัน การจัด
ให�มีมาตรการพิเศษชั่วคราว เพ่ือสนับสนุนการคุ�มครองกลุ-มบุคคลบางกลุ-ม เพ่ือให�ได�รับสิทธิเสรีภาพ
อย-างเสมอภาค การประฌามการแบ-งแยกทางเชื้อชาติ ผิว การโฆษณาชวนเชื่อในเรื่องความเหนือกว-า
ของบางชนกลุ-ม การเกลียดชังระหว-างเชื้อชาติ การลงโทษตามกฎหมายแก-การกระทําท่ีประฌาม 
เหล-านี้ และห�ามการดําเนินการส-งเสริมกระตุ�นการเลือกปฏิบัติของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ การประกันสิทธิ
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ของทุกคนให�เสมอภาคกันตามกฎหมายภายใต�ศาลและกระบวนการยุติธรรม การคุ�มครองของรัฐ การ
ใช�สิทธิอย-างท่ัวถึงและเสมอภาคในทางการเมือง กิจกรรมสาธารณะและบริการสาธารณะ สิทธิของ
พลเมืองในเรื่องต-างๆ ทุกเรื่อง เช-น การมีถ่ินพํานัก การครองสัญชาติ การสมรสและเลือกคู-สมรส  
การรับมรดก สิทธิเสรีภาพทางความคิดเห็น การนับถือศาสนา การชุมชน สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมต-างๆ ท้ังในด�านการทํางาน ท่ีอยู-อาศัย การสาธารณสุข การศึกษา กิจกรรมทางวัฒนธรรม
และบริการต-างๆ และการประกันสิทธิของรัฐท่ีจะให�ความคุ�มครองแก-ทุกคนในอาณาเขตจากการเลือก
ปฏิบัติเหล-านี้ รวมถึงสิทธิท่ีจะร�องขอค-าทดแทนจากศาลเพ่ือชดใช�ความเสียหายอันเปQนผลจากการ
เลือกปฏิบัติเหล-านั้น 

 
5. อนุสัญญาว.าดHวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - CRC)

เปQนการประกันสิทธิพ้ืนฐานของรัฐภาคีต-อเด็กในเขตอํานาจของตนบนสิทธิพ้ืนฐาน 4 ประการ คือ 
สิทธิท่ีจะมีชีวิต สิทธิท่ีจะได�รับการปกปRอง สิทธิท่ีจะได�รับการพัฒนา และสิทธิท่ีจะมีส-วนร-วม การไม-
เลือกปฏิบัติ การคํานึงถึงประโยชน/สูงสุดของเด็ก การเคารพต-อความรับผิดชอบและสิทธิหน�าท่ีของ
บิดามารดา ครอบครัว และสภาพสังคมของเด็ก การประกันสิทธิท่ีจะมีชีวิต การมีชื่อ มีสัญชาติ 
เอกลักษณ/ การอยู-ร-วมกันระหว-างเด็กกับบิดามารดาและครอบครัวและการรักษาความสัมพันธ/
ระหว-างกัน สิทธิเสรีภาพของเด็กในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก การแสวงหาได�รับข�อมูล
ข-าวสาร ความคิด มโนธรรม ศาสนา การสมาคม ความเปQนส-วนตัว การเข�าถึงข�อมูลข-าวสารจากสื่อ 
และการคุ�มครองจากข�อมูลข-าวสารท่ีเปQนอันตราย การช-วยเหลือบิดามารดา ผู�ปกครองให�สามารถ
เลี้ยงดูเด็กได� การคุ�มครองจากความรุนแรงท้ังปวง การดูแลทางเลือกสําหรับเด็ก การรับเด็กเปQน 
บุตรบุญธรรม การร�องขอสถานะผู�ลี้ภัย การดูแลเด็กพิการ การดูแลสุขภาพและการสาธารณสุข
สําหรับเด็กและมารดา การประกันสังคม การได�รับมาตรฐานการดํารงชีวิตท่ีเพียงพอ การศึกษา  
การพัฒนาบุคลิกภาพ การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม นันทนาการ การคุ�มครองจากการ
ถูกแสวงประโยชน/ทางเศรษฐกิจ ยาเสพติด ทางเพศ การลักพา ขาย ค�าเด็ก การคุ�มครองจากการ
แสวงหาประโยชน/ทุกรูปแบบ การถูกทรมานหรือลงโทษท่ีโหดร�ายไร�มนุษยธรรม การพิพาทด�วยอาวุธ 
การฟ��นฟูจิตใจและการกลับคืนสู-สังคม การคุ�มครองเด็กท่ีต�องประสบป8ญหาด�านกฎหมายและต�องเข�า
สู-กระบวนการยุติธรรม และผลกระทบของอนุสัญญานี้ต-อกฎหมายเดิมท่ีมีอยู- 

 
6. อนุสัญญาต.อตHานการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษท่ีโหดรHายไรHมนุษยธรรม 

หรือยํ่ายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment - CAT) 

อนุสัญญาดังกล-าวมีวัตถุประสงค/ในการระงับและยับยั้งการทรมาน รวมท้ังปRองกัน 
มิให�องค/กรหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐกระทําการใดท่ีเปQนการยุยง ยินยอม รู�เห็นเปQนใจ ข-มขู-หรือบังคับ 
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ขู-เข็ญท่ีจะเปQนการทรมานโดยเจตนาท่ีทําให�เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข/ทรมานอย-างสาหัสไม-ว-า 
ทางกายหรือจิตใจต-อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือความมุ-งประสงค/เพ่ือให�ได�มาเพ่ือข�อสนเทศหรือ 
คําสารภาพจากบุคคลนั้นหรือบุคคลท่ีสาม รวมท้ังการบังคับขู-เข็ญและการลงโทษบุคคลนั้นสําหรับ 
การกระทําซ่ึงบุคคลนั้นหรือบุคคลท่ีสามกระทํา หรือถูกสงสัยว-าได�กระทํา 

 
7. อนุสัญญาว.าดHวยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons 

with Disabilities - CRPD) 
ประเทศไทยได�ลงนามอนุสัญญาระหว-างประเทศว-าด�วยสิทธิของคนพิการ  

ณ สํานักงานสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร/ก เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2550 ซ่ึงเปQนวันแรกท่ีเปzดให�มีการ
ลงนามในอนุสัญญาดังกล-าว และเม่ือวันอังคารท่ี 1 เมษายน 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให�
ประเทศไทยลงสัตยาบันอนุสัญญาระหว-างประเทศว-าด�วยสิทธิคนพิการ และได�ยื่นสัตยาบันสาร 
เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2551 แต-ให�มีการจัดทําถ�อยแถลงตีความต-อข�อ 17 ของอนุสัญญาฯ โดยมีผล
บังคับใช�กับประเทศไทยในวันท่ี 27 สิงหาคม 2551 

การท่ีประเทศได�เข�าเปQนภาคีสามชิกด�านสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ แสดงให�เห็นว-า 
ประเทศไทยพร�อมแล�วในการท่ีจะให�ความคุ�มครองในเรื่องสิทธิมนุษยชน การเข�าเปQนภาคีอนุสัญญา
ดังกล-าวแสดงให�เห็นว-าประเทศไทยพร�อมท่ีจะทบทวนกฎหมายภายในท่ีมีอยู-ให�สอดคล�องกับหลักการ
ในอนุสัญญาท้ังนี้เพ่ือเปQนการคุ�มครองสิทธิมนุษยชนให�มีความชัดแจนยิ่งข้ึน 
 

องค�กรที่เกี่ยวขHองกับสิทธมินุษยชน 
 

1. องค�กรระดับประเทศ  
องค/กรท่ีเก่ียวข�องกับสิทธิมนุษยชนระดับประเทศ ได�แก- 
1.1 สหประชาชาติอยู-บนพ้ืนฐานของ 5 องค/กร ซ่ึงทําหน�าท่ีในการปกปRองและ

คุ�มครองสิทธิมนุษยชน ได�แก- สมัชชาใหญ- คณะมนตรีความม่ันคง คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม 
สํานักงานเลขาธิการ ศาลยุติธรรมระหว-างประเทศ สี่องค/กรในจํานวนนี้มีท่ีทําการในสํานักงานใหญ-
ขององค/การสหประชาชาติในนครนิวยอร/ก ส-วนศาลยุติธรรมระหว-างประเทศต้ังอยู- ท่ีกรุงเฮก  
ส-วนองค/กรย-อย ๆ ต้ังอยู-ท่ีเจนีวา เวียนนา และไนโรบี รวมไปถึงเมืองอ่ืน ๆ ท่ัวโลก (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 
2555) นอกจากนั้นยังมี คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ คณะกรรมาธิการว-าด�วย
การปRองกันการเลือกปฏิบัติและการปกปRองชนกลุ-มน�อย เปQนต�น (จรัญ  โฆษณานันท/, 2545: 412-441)  
โดยแต-ละองค/กรมีอํานาจและหน�าท่ี ดังนี้ 

1.1.1 สมัชชาใหญ-สหประชาชาติ ทําหน�าท่ีริเริ่มศึกษาและทําข�อแนะนําเพ่ือ
ส-งสริมความร-วมมือระหว-างชาติเพ่ือความก�าวหน�าทางกฎหมายระหว-างประเทศ หรือทําข�อเสนอแนะ 
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เพ่ือให�บรรลุสิทธิข้ันพ้ืนฐานแก-ประชาชน เช-น ปฏิญญาสากลว-าด�วยสิทธิมนุษชน กติการะหว-าง
ประเทศว-าด�วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เปQนต�น 

1.1.2 คณะมนตรีความม่ันคง มีหน�าท่ีดํารงรักษาสันติภาพและความปลอดภัย
แก-ประเทศสมาชิก มีอํานาจท่ีจะผูกมัดประเทศสมาชิกให�ปฏิบัติตามการตัดสินใจของคณะมนตรีความ
ม่ันคงแห-งสหประชาชาติตามข�อตกลงในกฎบัตรข�อท่ี 25โดยผลการตัดสินใจของคณะมนตรีความ
ม่ันคง เรียกว-า มติของคณะมนตรีความม่ันคงแห-งสหประชาชาติ ป8จจุบันคณะมนตรีความม่ันคงแห-ง
สหประชาชาติประกอบด�วยสมาชิก 15 ประเทศ ได�แก- สมาชิกถาวร 5 ประเทศ คือ จีนฝรั่งเศส 
รัสเซีย สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา และสมาชิกไม-ถาวรอีก 10 ประเทศ (ปg พ.ศ. 2556)
ประกอบด�วยอาร/เจนตินา อาเซอร/ไบจาน ออสเตรเลีย กัวเตมาลา ลักเซมเบิร/ก โมร็อกโกปากีสถาน 
เกาหลีใต� รวันดาและโตโก สมาชิกถาวรท้ังห�าประเทศมีสิทธิ์ท่ีจะใช�อํานาจยับยั้งการนําไปใช� แต-ไม-ใช-
การยับยั้งมติโดยรวม ส-วนสมาชิกไม-ถาวรท้ังสิบประเทศจะอยู-ในตําแหน-งคราวละสองปg ซ่ึงได�รับเลือก
จากสมัชชาใหญ-โดยใช�เกณฑ/ตามภูมิภาค ประธานคณะมนตรีความม่ันคงแห-งสหประชาชาติจะ
หมุนเวียนตามตัวอักษรทุกเดือน   

1.1.3 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห-งสหประชาชาติ มีส-วนช-วยเหลือสมัชชาใหญ-
แห-งสหประชาชาติในการให�ความสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและการพัฒนา ในส-วน
ภารกิจด�านสิทธิมนุษยชน คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห-งสหประชาชาติทําหน�าท่ีในการทํา
คําแนะนําเก่ียวกับการส-งเสริมและคุ�มครองสิทธิมนุษยชนท่ัวไป รับรองรายงาน ทํารายงาน และสรุปข�อตกลง
ต-างๆ จากหน-วยงานท่ีเก่ียวข�องกับสหประชาชาติ นอกจากนั้น ยังทําหน�าท่ีในการแต-งต้ังคณะกรรมาธิการ
สิทธิมนุษยชน  

1.1.4 สํานักเลขาธิการสหประชาชาติ ซ่ึงเกิดข้ึนจากการแต-งต้ังจากสมัชชาใหญ-
สหประชาชาติ มีอํานาจหน�าท่ีท่ัวไปในเรื่องการประชุมต-าง ๆ ของสหประชาชาติ ท้ังของสมัชชาและ
ของคณะมนตรีต-าง ๆ ทํารายงานประจําปgรับเรื่องราวการลงนามต-าง ๆ เปQนต�น  

1.1.5 ศาลยุติธรรมระหว-างประเทศ ศาลยุติธรรมระหว-างประเทศ ต้ังอยู-ท่ีกรุงเฮก 
ประเทศเนเธอร/แลนด/ ซ่ึงเปQนส-วนสําคัญของการตัดสินป8ญหาของสหประชาชาติ โดยส-วนใหญ-จะเปQน
เรื่องราวท่ีเก่ียวข�องกับอาชญากรรมสงคราม ศาลยุติธรรมระหว-างประเทศถูกก-อต้ังข้ึนเม่ือปg ค.ศ. 
1945 ต้ังอยู-ในพระราชวังสันติภาพ ในกรุงเฮก เนเธอร/แลนด/  

1.1.6 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ทําหน�าท่ียื่นข�อเสนอ 
คําแนะนํา ตลอดจนรายงานเพ่ือให�คณะมนตรีเศรษฐกิจพิจารณาเรื่องท่ีเก่ียวกับตราสารสิทธิมนุษยชน
ระหว-างประเทศ ตรวจสอบป8ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชย สืบสวนคําร�องเรียนในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
เปQนต�น (จรัญ  โฆษณานันท/, 2545:412-441) 
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2. องค�กรภายในประเทศ 
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 26 บัญญัติว-า  

การใช�อํานาจโดยองค/กรของรัฐทุกองค/กร ต�องคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปQนมนุษย/สิทธิและเสรีภาพตาม
บทบัญญัติแห-งรัฐธรรมนูญนี้ ซ่ึงองค/กรของรัฐท่ีเก่ียวข�องกับสิทธิมนุษยชน มีดังนี้ (สารานุกรมสําหรับ
เยาวชน, 2555) 

2.1 ศาลรัฐธรรมนูญ  
ศาลรัฐธรรมนูญ เปQนองค/กร ซ่ึงมิได�พิจารณาพิพากษาอรรถคดีท่ัวไปแต-มี

อํานาจพิจารณาวินิจฉัยเฉพาะคดี ท่ีมีป8ญหาข�อกฎหมายเก่ียวข�องกับรัฐธรรมนูญซ่ึงเปQนกฎหมายสูงสุด
ของประเทศ หน�าท่ีหลักของศาลรัฐธรรมนูญ คือการควบคุมกฎหมายมิให�ขัดหรือแย�งต-อรัฐธรรมนูญ 
ท้ังนี้เพ่ือรักษาความเปQนกฎหมายสูงสุดของประเทศ อีกท้ัง ศาลหรือตุลาการมีความเปQนอิสระในการ
ปฏิบัติหน�าท่ีและมีหลักประกันในความเปQนอิสระของศาลเพ่ือให�ศาลวินิจฉัยคดีโดยไม-อยู-ภายใต�
อิทธิพลใด ๆ ท้ังสิ้น ท้ังนี้เห็นได�จากบทบัญญัติในมาตรา 28 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ซ่ึงบัญญัติว-า “บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรอง สามารถยก
บทบัญญัตินี้เพ่ือใช�สิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเปQนข�อต-อสู�คดีในศาลได�” และในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ได�กําหนดให�บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพนั้นยื่นคําร�องต-อศาลได�โดยตรง (จรัญ  โฆษณานันท/, 
2545:412-441) 

2.2 ศาลปกครอง  
ศาลปกครอง เปQนองค/กรท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือทําหน�าท่ีในการตรวจสอบการใช�อํานาจ

ของทางราชการ เพ่ือปกปRองสิทธิของประชาชนและคุ�มครองประโยชน/ของส-วนรวมให�ได�ดุลยภาพกัน 
และเพ่ือสร�างบรรทัดฐานท่ีถูกต�องในการปฏิบัติราชการ ซ่ึงศาลปกครองมีส-วนในการคุ�มครองสิทธิ
มนุษยน คือ มีอํานาจในการควบคุมตรวจสอบความชอบด�วยกฎหมายของการกระทําทางปกครองต-าง ๆ  
ท่ีหน-วยงานทางปกครองหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐก-อให�เกิดความเดือดร�อนเสียหานหรือละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน โดยการมีคําสั่งยกเลิกเพิกถอนการกระทําดังกล-าวพร�อมกับมีคําสั่งให�ชดใช�
ค-าเสียหาย ท้ังนี้เพ่ือเปQนการเยียวยาความเดือดร�อนท่ีเกิดข้ึน  

2.3 ผูHตรวจการแผ.นดิน 
ผู�ตรวจการแผ-นดินมีอํานาจหน�าท่ีในการพิจารณา และสอบสวนหาข�อเท็จจริง

ตามคําร�องเรียนในเรื่องดังต-อไปนี้ (1) เรื่องท่ีข�าราชการ พนักงานของรัฐหรือลูกจ�างของหน-วยราชการ 
หน-วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส-วนท�องถ่ินไม-ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัติ
นอกเหนืออํานาจหน�าท่ี (2) เรื่องท่ีข�าราชการพนักงานของรัฐ หรือลูกจ�างของหน-วยราชการ 
หน-วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือราชการส-วนท�องถ่ิน ปฏิบัติหรือละเลยไม-ปฏิบัติหน�าท่ีโดย
ก-อให�เกิดความเสียหายแก-ผู�ร�องเรียน หรือประชาชนโดยไม-เปQนธรรมไม-ว-าการปฏิบัตินั้น จะชอบ
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หรือไม-ชอบด�วยอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมายก็ตาม นอกจากนั้น ยังมีอํานาจในการส-งเสริมและคุ�มครอง
สิทธิมนุษยชนในเรื่องการเผยแพร-ข�อมูลข-าวสารด�านสิทธิมนุษยชน (จรัญ  โฆษณานันท/, 2545:412 - 441) 

2.4 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห.งชาติ  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห-งชาติ เปQนองค/กรท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือเปQนกลไกหลัก

ในการส-งเสริม และคุ�มครองสิทธิมนุษยชนและสานต-อเจตนารมณ/ของประชาชน ท่ีสะท�อนอยู-ใน
รัฐธรรมนูญให�เกิดผลท่ีเปQนจริง 

2.5 ศาลยุติธรรม 
ศาลยุติธรรมทําหน�าท่ีในการคุ�มครองสิทธิมนุษยชน คือ การพิจารณากลั่นกรอง

และตรวจสอบการใช�อํานาจของเจ�าท่ีก-อนท่ีจะทําการค�น การจับ การขัง ซ่ึงเปQนเรื่องท่ีกระทบต-อสิทธิ
มนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม 

โดยสรุป องค/กรภายในท่ีเก่ียวข�องกับสิทธิมนุษยชนนั้น ประกอบไปด�วยหลาย
องค/กร มีท้ังองค/กรท่ีเ ก่ียวข�องกับสิทธิมนุษยชนโดยตรง เช-น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
นอกจากนั้น เปQนองค/กรท่ีทําหน�าท่ีด�านสิทธิมนุษยชนเหมือนกัน อาทิ ผู�ตรวจการแผ-นดิน องค/กรศาล 
ไม-ว-าจะเปQนศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม และศาลปกครอง 
 

การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 

1. ดHานเด็ก เยาวชน และครอบครัว เช-น เด็กและเยาวชนติดยาเสพติด เด็กถูกล-วง
ละเมิดทางเพศเด็กกําพร�า เด็กเร-ร-อน การใช�แรงงานเด็ก เด็กในธุรกิจบริการทางเพศ เด็กหนีภัยเด็ก
และเยาวชนในสถานสงเคราะห/ เด็กในสถานพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชน 

 
2. ดHานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช-น การคุ�มครองสิทธิของผู�ต�องหา 

กระบวนการลงโทษโดยวิธีต-างๆการคุ�มครองเด็กและเยาวชนเม่ือตกเปQนผู�ต�องหา นอกจากนี้ยังมี
กฎหมายและกฎระเบียบอีกเปQนจํานวนมากท่ียังไม-ได�รับการปรับปรุงแก�ไขให�สอดคล�องกับเจตนารมณ/
ของรัฐธรรมนูญและมีกฎหมายอีกเปQนจํานวนมากท่ียังไม-ออกมารองรับสิทธิของประชาชนและสิทธิ
ชุมชนโดยเฉพาะสิทธิในการมีส-วนร-วมของประชาชนในการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

 
3. ดHานนโยบายทางสังคม เช-น ประเทศไทยยังเปQนท้ังประเทศต�นทางประเทศส-งผ-าน 

และประเทศปลายทางของการค�ามนุษย/ข�ามชาติโดยเหยื่อส-วนใหญ-เปQนผู�หญิงและเด็ก รวมถึงคนไทย
กลุ-มชาติพันธุ/ต-างๆและจากประเทศอ่ืนๆ ได�ถูกเอารัดเอาเปรียบด�านธุรกิจบริการทางเพศและการเอา
เปรียบแรงงานนอกจากนี้ทิศทางการพัฒนาท่ีมุ-งเน�นการผลิตในระบบอุตสาหกรรมได�ก-อให�เกิด
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ช-องว-างของการกระจายรายได�ผู�ใช�แรงงานถูกเอาเปรียบและไม-ได�รับการส-งเสริมให�มีขบวนการ
รวมกลุ-มของสหภาพแรงงานต-างๆ ท่ีเข�มแข็งสภาพความปลอดภัยในการทํางานส-วนใหญ-ยังมีความ
เสี่ยงสูง และไร�หลักประกัน 

 
4. ดHานฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิชุมชน 

การท่ีรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิของชุมชนในด�านภูมิป8ญญาท�องถ่ินและการมีส-วนร-วม
ในการจัดการ บํารุงรักษา และใช�ประโยชน/จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย-างสมดุลและ
ยั่งยืนก็เพ่ือพัฒนาให�ชุมชนมีความเข�มแข็งและมีอํานาจต-อรองในการพิทักษ/ปกปRองทรัพยากรและ 
ภูมิป8ญญาท�องถ่ินรวมท้ังพ้ืนท่ีทํากิน และท่ีอยู-อาศัย ตลอดจน ความสามารถในการจัดการชุมชนของตนเพ่ือ
การอยู-ร-วมกันอย-างสันติสุข 

อย-างไรก็ตาม รัฐและกลไกของรัฐ ยังขาดความรู� และความเข�าใจถึงวิถีชีวิตของ
ชาวบ�าน และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย-างแท�จริงอีกท้ังยังนิยมใช�รัฐเปQนศูนย/กลางในการ
กําหนดนโยบาย และการดําเนินการจึงยังไม-มีการออกกฎหมาย เพ่ือรับรองสิทธิชุมชนให�ชัดเจน  
อีกท้ังบางครั้งยังไม-ตระหนักถึงความจําเปQนในการส-งเสริม และเคารพสิทธิการมีส-วนร-วมของ
ประชาชนในการวางแผนพัฒนาทําให�เกิดป8ญหาขัดแย�งจากการดําเนินโครงการต-างๆ ไม-ว-าจะเปQน 
โครงการของเอกชนบรรษัทข�ามชาติ หรือรัฐบาล (สารานุกรมสําหรับเยาวชน, 2555) 

 

บทสรุป 
 

สิทธิมนุษยชน (Human Right) เปQนสิทธิโดยธรรมชาติท่ีติดตัวมนุษย/มาต้ังแต-เกิด โดยมี
ความมุ-งหมายท่ีจะคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพของมนุษย/ มิให�ใครปฏิบัติต-อมนุษย/อย-างท่ีไม-ใช-มนุษย/ 
หรือเรียกว-า ศักด์ิศรีความเปQนมนุษย/ ซ่ึงเปQนพ้ืนฐานของสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล และเพ่ือเปQน
หลักประกันสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล จากการใช�อํานาจรัฐ ดังนั้น รัฐจึงต�องออกกฎหมายมา
รับรอง และคุ�มครองสิทธิ และเสรีภาพดังกล-าว ซ่ึงรัฐธรรมนูญในฐานะเปQนกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ได�บัญญัติรับรองและคุ�มครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนตามหลักสิทธิมนุษยชนไว� 
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       คําถามทHายบท 
 

1. จงอธิบายความหมายตามรัฐธรรมนูญของคําว-า สิทธิ เสรีภาพ และศักด์ิศรีความเปQนมนุษย/ 
มาพอสังเขป 

2. กระบวนการนําปฏิญญาสากลว-าด�วยสิทธิมนุษยชนมาบังคับใช�ให�เกิดผลเปQนรูปธรรมในเรื่อง
การคุ�มครองสิทธิมนุษยชนต�องทําอย-างไร 

3. สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมีความเหมือนและต-างกันอย-างไรกับสิทธิมนุษยชน 
4. ประเภทของสิทธิมนุษยชนได�แก-อะไรบ�าง 
5. คําว-า “ศักด์ิศรีความเปQนมนุษย/ สิทธิ และเสรีภาพ” คุณเข�าใจว-าอย-างไร 
6. การรับรองสิทธิมนุษยชน โดยองค/การสหประชาชาติ กําหนดไว�ในรูปแบบท่ีเรียกว-า 
7. จงยกตัวอย-างองค/กรท่ีคุ�มครองสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมา 

อย-างน�อย 2 องค/กร 
8. การใช�สิทธิเสรีภาพของบุคคล มีขอบเขตหรือไม-อย-างไร 
9. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีอํานาจ หน�าท่ีอย-างไรบ�าง 
10. จงยกตัวอย-างองค/กรในระดับประเทศท่ีเก่ียวข�องกับสิทธิมนุษยชนมาอย-างน�อย 2 องค/กร 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 8 
การเมืองการปกครองของไทย 

 
จุดประสงค�เชิงพฤติกรรม 

1. เพ่ือให�นักศึกษาอธิบายความหมายรูปแบบการเมืองการปกครองของไทยได� 
2. เพ่ือให�นักศึกษาอธิบายรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได� 
3. เพ่ือให�นักศึกษาวิเคราะห(ความแตกต)างของหลักการปกครองท่ีฝ-ายนิติบัญญัติและ 

ฝ-ายบริหารถ)วงดุลอํานาจซ่ึงกันและกันได� 
 
เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด&วย 

เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด�วย 
1. การเมืองการปกครอง 
2. การเมืองการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย( 
3. การเมืองการปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตย 
4. รูปแบบของรัฐสภาของไทย 
5. รัฐบาล 
6. พรรคการเมือง 
7. รูปแบบการมีส)วนร)วมทางการเมือง 
8. การเลือกต้ัง 
9. บทบาทของประชาชนในการเลือกต้ัง 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. นักศึกษารับฟ@งการบรรยายสรุปเนื้อหาสาระของบทเรียนด�วยโปรแกรมการนําเสนอ Power point  
 พร�อมตอบคําถามระหว)างการบรรยาย 

2. นักศึกษาร)วมกันอภิปรายสรุปเนื้อหาบทเรียนท่ีสําคัญ โดยค�นคว�าจากเอกสารประกอบการเรียน 
การสอน 

3. ให�นักศึกษายกตัวอย)างประสบการณ(ของตนเองท่ีเก่ียวข�องกับกฎหมายให�เพ่ือนฟ@งพร�อมร)วมกัน 
แสดงความคิดเห็น 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนและโปรแกรมการนําเสนอ Power point  

2. แบบฝMกหัดท�ายบท 
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3. สื่อสิ่งพิมพ( 

 

การวัดผลและประเมินผล 
1. ตรวจใบงานท่ีมอบหมาย 

2. ตรวจแบบฝMกหัดท�ายบท 

3. การตอบคําถามในชั้นเรียน 

4. การทํารายงานตามหัวข�อท่ีกําหนด 

5. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
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บทที่ 8 
การเมืองการปกครองของไทย 

 
มนุษย(จําต�องอาศัยอยู)ร)วมกันในสังคม ภายใต�กฎเกณฑ(ท่ีกําหนดหน�าท่ีในการดูและ

ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย( เพ่ือให�อยู)ร)วมกันอย)างสงบสุข มนุษย(จึงค�นหาบุคคลท่ีจะมาเปPน
ผู�ปกครองของตนโดยมีเปRาหมายเพ่ือขจัดป@ญหาท่ีจะเกิดข้ึนระหว)างมนุษย(ด�วยกันเอง ดังนั้น จึงเปPน
เรื่องท่ีหลีกเลี่ยงไม)ได�ท่ีจะเกิดการรวมกลุ)มข้ึนทางการเมืองเพ่ือแสดงถึงอํานาจในการต)อรองในเรื่องการ
จัดสรรผลประโยชน(เพ่ือกลุ)มของตนเองเห็นได�ว)า การเมืองการปกครองมีความเก่ียวโยงกันเพราะการท่ีจะ
เปPนผู�ปกครองได�ต�องอาศัยอํานาจทางการเมืองในการวางกฎ กติกาต)าง ๆ ดังนั้น การศึกษาเรื่อง
การเมืองการปกครองจึงถือเปPนเรื่องท่ีสําคัญ 

 

การเมืองการปกครอง 
 

1. ความหมายการเมือง 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2526, 90) ได�ให�ความหมายของคําว)า 

“การเมือง” ไว�ดังนี้ 
(1) งานท่ีเก่ียวกับรัฐหรือแผ)นดิน เช)น วิชาการเมือง ได�แก) วิชาว)าด�วยรัฐ การจัดส)วน

แห)งรัฐและการดําเนินการแห)งรัฐ 
(2) การบริหารประเทศเฉพาะท่ีเก่ียวกับนโยบาย ในการบริหารประเทศ เช)น

การเมืองระหว)างประเทศ ได�แก) การดําเนินนโยบายต)างประเทศ 
(3) กิจการอํานวยหรือควบคุมบริหารราชการแผ)นดิน เช)น ตําแหน)งการเมือง ได�แก) 

ตําแหน)งซ่ึงได�มีหน�าท่ีอํานวย (คณะรัฐมนตรี) หรือควบคุม (สภาผู�แทนราษฎร) การบริหารราชการ
แผ)นดิน 

จิรโชค  วีระสัย (2540, 19-21) ได�เสนอความหมายของการเมืองของนักวิชาการท่ีมี
ชื่อเสียง ดังนี้ แฮโรลด(ลาสเวลล( (Harold Lassell) ได�กล)าวว)า การเมืองเปPนเรื่องเก่ียวกับอิทธิพล  
(The study of politics is the study of influence and the influential) ในหนังสือชื่อ 
การเมือง: ใครได�อะไร เม่ือใดและอย)างไร ได�อธิบายเรื่องการเมือง ซ่ึงสรุปได�ดังนี้ 

(1) การได�อะไรนั้นเปPนเรื่องของวัตถุธรรมและอวัตถุธรรม อันเปPนสิ่งท่ีจํากัดและเปPน
สิ่งท่ีคนอยากได� เช)น ทรัพย(สิน ความมีเกียรติ สวัสดิภาพความปลอดภัย ความม่ันคง ความสะดวกสบาย 
หรือความสุขการสุขใจ 

(2) การได�เม่ือใดนั้นเปPนเรื่องของกาลเวลาหรือจังหวะเวลา ความช�าเร็ว คือได�เม่ือใด 
ซ่ึงอาจมีการกําหนดไว�ล)วงหน�า 
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(3) การได�อย)างไร เปPนเรื่องกระบวนการคือข้ันตอนและวิธีการอันหมายถึงกลไกท่ีจะ
ได�มา “การได�อย)างไร” นี้มีผลทํานองเดียวกับคําถามท่ีว)า “ทําไมจึงได�สิ่งนั้นสิ่งนี้เม่ือนั้นเม่ือนี้” 

เดวิด  อีสต้ัน (David Easton 195, 180) ได�คํานิยามการเมืองว)า เปPนการใช�อํานาจ
หน�าท่ีในการจัดสรรท่ีมีคุณค)าสําหรับสังคมซ่ึงอยู)ในแนวเดียวกันกับกระบวนการ การวางนโยบายและ
การปฏิบัติตามนโยบายนั้น 

วูลิน (Woolen 1960, 10 - 11) ได�ให�คํานิยามท่ีนักรัฐศาสตร(ยอมรับว)าสมบูรณ(และ
เข�าใจง)าย โดยถือว)าการเมืองมีลักษณะครอบคลุมเกิน 3 ระดับคือ 

1. ระดับท่ีต่ํากว)ารัฐหรือเล็กกว)าระดับรัฐ 
2. ระดับรัฐซ่ึงเปPนการเมืองระดับชาติ 
3. ระดับนานาชาติ หรือเรียกกันว)า การเมืองระดับประเทศ โดยมีลักษณะสําคัญอยู)  

3 ประการ 
3.1 มีความเก่ียวข�องกับการแบ)งป@น หรือช)วงชิงในทุกระดับ 
3.2 มีผลกระทบต)อคนหมู)มาก หรือสังคมส)วนรวม 
3.3 มักจะเกิดกับสภาพการณ(ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และเปPนไปเพ่ือผลประโยชน(

ซ่ึงมีอยู)อย)างจํากัด 
ชัยอนันต(  สมุทวณิช (2523,5-6) ได�ชี้ให�เห็นความหมายของการเมืองในสอง

แนวทางโดยสรุปได�ดังนี้ 
แนวทางท่ีหนึ่ง การเมืองเปPนกิจกรรมของมนุษย(ท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมี

ขอบเขตจํากัดอยู)ท่ีองค(การและสถาบันการเมืองสําคัญๆ ได�แก) คณะรัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง  
กลุ)มอิทธิพล กลุ)มผลประโยชน( ระบบราชการ คณะทหาร การเลือกต้ัง การปฏิวัติ การรัฐประหาร 
เปPนต�น การเมืองในความหมายนี้จึงแคบ เพราะเปPนการเชื่อมโยงกิจกรรมการเมืองเข�ากับสถาบัน
องค(การทางการเมืองมากกว)าการมองเปPนปฏิสัมพันธ(ท้ังระบบ 

แนวทางท่ีสอง การเมืองเปPนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนท่ัวไป และมีอยู)อย)างกว�างขวาง  
โดยมองในลักษณะท่ีกว�างๆ ว)าเปPนปฏิสัมพันธ(ทางสังคม แต)ระดับสังคมย)อยๆ ได�แก) ครอบครัว ชุมชน
ขนาดเล็ก สโมสร องค(การสถาบัน หรือสังคมระดับชาติ 

อริสโตเต้ิล (Aristotle อ�างถึงใน เสกสรร ประเสริฐกุล 2538, 1) เปPนปราชญ(คนแรก
ท่ีพูดถึงความสําคัญของรัฐ ในการคํ้าประกันชีวิตท่ีดี (Good Life) ของมนุษย( โดยเห็นว)าโดยธรรมชาติแล�ว 
มนุษย(เราเปPนสัตว(การเมือง และการอยู)นอกชุมชนการเมืองจะทําให�มนุษย(มีชีวิตไม)ผิดอะไรกับสัตว(อ่ืนๆ 

กระมล  ทองธรรมชาติ (2515, 12) ให�ความหมายไว�ว)า การเมือง คือ การท่ีบุคคล
หรือกลุ)มบุคคลในสังคม ซ่ึงอาจมีผลประโยชน(ร)วมกัน หรือขัดแย�ง หรือมีความคิดเห็นเหมือนกันทํา
การต)อสู�เพ่ือสรรหาบุคคลไปทําหน�าท่ีในการปกครองประเทศแทนเขาและเพ่ือให�ได�มาซ่ึงอํานาจท่ีจะ
ทําให�พวกเขาสามารถตัดสินใจในเรื่องราวของส)วนรวมได�โดยธรรม 
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สุขุม  นวลสกุล และวิศิษฐ(  ทวีเศรษฐ (2539, 1) ให�ความหมายไว�ว)าการเมือง 
(Politics) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการแข)งขัน หรือแสวงหาอํานาจ ซ่ึงส)งผลกระทบต)อสังคมโดยส)วนรวม 

ทินพันธ(  นาคะตะ (2535, 13) ได�สรุปความหมายของการเมืองไว�ว)าการเมืองเปPน
เรื่องของการตัดสินใจตกลงใจร)วมกัน เปPนเรื่องราวของการต)อสู�เพ่ืออิทธิพลในการกําหนดนโยบาย 

โดยสรุป การเมือง คือ การรวมกลุ)มของบุคคลท่ีมีความคิด หรืออุดมการณ(ท่ี
เหมือนกัน โดยมีวัตถุประสงค(เพ่ือขจัดป@ญหา หรือความขัดแย�งหรือการสรรหาบุคคลเพ่ือไปทําหน�าท่ี
ในการปกครองประเทศหรือเพ่ือประสานประโยชน(แก)สังคม หรือเพ่ือความคงอยู)และสวัสดิภาพของ
สังคมโดยรวม 

 
2. ความหมายของการปกครอง (Government)  

การปกครอง คือ เรื่องเก่ียวกับการบริหารการวางระเบียบกฎเกณฑ(สําหรับสังคม
เพ่ือให�เกิดความสงบสุขหรือทําการบําบัดทุกข(บํารุงสุขโดยมีลักษณะเปPนการใช�อํานาจของรัฐเข�าจัด
ระเบียบและควบคุมสังคม(สํานักวิชาบริหารราชกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, 2555) 

การปกครอง คือ การบริหาร วางกฎเกณฑ(สําหรับสังคมเพ่ือให�สังคมมีความสงบสุข 
(สุขุม  นวลสกุล, 2539: 1) 

โดยสรุป การปกครองเปPนเรื่องเก่ียวกับการใช�อํานาจในการวางกฎ ระเบียบ โดยให�
ผู�ปกครองเปPนคนตัดสินชี้ขาด จึงเห็นได�ว)าการเมืองกับการปกครองมีความเชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน  
เม่ือนําคําว)าการเมืองและการปกครองมารวมกัน จึงอาจสรุปได�ว)า การเมืองการปกครอง คือ การรวมกลุ)มของ
บุคคลท่ีมีความคิดหรืออุดมการณ(เดียวกัน เพ่ือการจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู)อย)างจํากัดให�เกิดความเปPนธรรม
แก)ทุกคน ท้ังนี้ โดยการคัดเลือกผู�ปกครองข้ึนมาเพ่ือวางหลักเกณฑ(ให�สังคมสงบสุข 

 
3. รูปแบบการเมืองการปกครอง 

อริสโตเต้ิลAristotle อ�างถึงใน จิรโชค  วีระสัย 2540,181) ได�แบ)งการปกครอง
ออกเปPน 6 ประเภทใหญ)ๆ โดยใช�เกณฑ( 2 ประการ ได�แก) ประการแรก เปPนเกณฑ(เก่ียวกับจํานวนผู�มี
อํานาจในการปกครอง ประการท่ีสองเปPนเกณฑ(เชิงปทัสถาน คือ พิจารณาว)ารูปแบบการปกครองนั้น
ดีหรือไม)ดี โดยการใช�จํานวนผู�เปPนเจ�าของอํานาจอธิปไตย แลจุดมุ)งหมายในการใช�อํานาจปกครอง  
แสดงดังตารางท่ี 8.1 
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ตารางท่ี 8.1 รูปแบบการปกครอง 
 

จํานวนผู&มีอํานาจ ดี ไม/ดี 

1 คน 
หลายคน 

จํานวนมาก 

ราชาธิปไตย (monarchy) 
อภิชนาธิปไตย (aristoracy) 

ประชาธิปไตย (polity) 

ทุชนาธิปไตย (tyranny) 
คณาธิปไตย (oligarchy) 

ประชาธิปไตยแบบมวลชน 
(democracy) 

 

ท่ีมา: สุขุม  นวลสกุล และวิศิษฐ( ทวีเศรษฐ, 2539: 2 
 

จากตารางดังกล)าวข�างต�น สามารถขยายความหลักการของการเพ)งเล็งจํานวนผู�เปPน
เจ�าของอํานาจอธิปไตยและจุดมุ)งหมายในการใช�อํานาจการปกครอง (สุขุม  นวลสกุล และวิศิษฐ( ทวีเศรษฐ 
2539, 3-4) ดังนี้ 

3.1. การปกครองโดยคนๆ เดียว หมายความว)า อํานาจอธิปไตยอํานาจสูงสุดในการ
ปกครองเปPนของบุคคลเพียงคนเดียว บุคคลๆ เดียวนี้อยู)ในฐานะเปPนอธิป@ตย(ท่ีสามารถวางกําหนด
กฎเกณฑ(ต)างๆ ได�ตามลําพัง แม�ว)าบุคคลนั้นอาจจะมอบหมายให�องค(กรอ่ืนทําหน�าท่ีแทนก็ตาม  
แต)สิทธิ์ขาดและอํานาจสูงสุดเปPนของบุคคลนั้นอยู) รูปการปกครองท่ีอํานาจอธิปไตยอยู)ท่ีคนๆ เดียวนี้ 
ได�แก)ราชาธิปไตย ซ่ึงมีจุดมุ)งหมายเพ่ือประโยชน(ส)วนรวม ส)วนทุชนาธิปไตย ท่ีมีจุดมุ)งหมายเปPนไป
ในทางบํารุงสุขเฉพาะผู�ปกครองหรือพรรคพวก หากเปPนการปกครองในสมัยอดีต เรียกระบบนี้ว)า  
การปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย( ส)วนใหญ)ในระยะแรกจะเปPนการปกครองเพ่ือประชาชน 
ต)อมาจนเปPนการปกครองเพ่ือตนเองซ่ึงเรียกว)า ทุชทุชนาธิปไตย หรือทรราช นั่นเอง (รูปท่ี 8.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การปกครองโดยคน ๆ เดียว 

อํานาจอธิปไตยอยู)กับบุคคลคนเดยีว 

ประโยชน(เฉพาะผู�ปกครอง/พรรคพวก ประโยชน(ส)วนรวม 

ทุชนาธิปไตย/ทรราช ราชาธิปไตย 

รูปท่ี 8.1 รูปแบบการปกครองโดยคนๆ เดียว 
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3.2 การปกครองโดยคณะบุคคล กล)าวคือ ถ�าอํานาจอธิปไตยอยู)ในมือของคนกลุ)มน�อย
หรือคณะบุคคล หมายความว)า บุคคลคณะหนึ่งเปPนผู�ท่ีสามารถกําหนดกฎเกณฑ(หรือบริหารประเทศ
ได�ตามท่ีกลุ)มของตนปรารถนา ในบางครั้งกลุ)มบุคคลนั้นอาจจะไม)เปPนผู�บริหารเอง แต)มอบหมายให�
บุคคลอ่ืนทําหน�าท่ีแทน โดยกลุ)มบุคคลนั้นยังสามารถควบคุมหรือบงการทิศทางการบริหารได� ก็ต�อง
ถือว)าอํานาจอธิปไตยอยู)ในกลุ)มบุคคลคณะนั้น รูปการปกครองจะเปPนแบบใดแบบหนึ่งระหว)าง 
อภิชนาธิปไตย กับคณะธิปไตย ท้ังนี้ข้ึนอยู)กับจุดมุ)งหมาย ถ�าคณะบุคคลนั้นมีจุดมุ)งหมายเปPนไปเพ่ือ
ความสมบูรณ(พูนสุขของราษฎรเรียกว)า อภิชนาธิปไตย ถ�าจุดมุ)งหมายเปPนไปในทางบํารุงสุขเฉพาะ
ผู�ปกครองหรือพรรคพวกเรียกว)าคณาธิปไตย (รูปท่ี 8.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 8.2 รูปแบบการปกครองโดยคณะบุคคล 

 

3.3 การปกครองโดยคนท้ังหมดหรือเสียงส/วนใหญ/ 
รูปการปกครองโดยคนท้ังหมดหรือประชาชนเปPนรากฐานของอํานาจ โดยปกติ

ท่ัวไปรู�จักกันดีในนามของประชาธิปไตย ซ่ึงมีความหมายว)า ประชาชนเปPนเจ�าของอํานาจอธิปไตย 
บุคคลหรือกลุ)มบุคคลใดจะเปPนผู�ปกครองจะต�องได�รับความเห็นชอบและยินยอมจากประชาชน 
นโยบายในการปกครองประเทศจะต�องสอดคล�องกับความต�องการของประชาชนส)วนใหญ) แต)การท่ี
จะเปPนประชาธิปไตยท่ีแท�จริงนั้นจะต�องเปPนการปกครองโดยอาณัติของคนส)วนมากและเปPนประโยชน(
ต)อคนส)วนมาก ในประเทศท่ีอํานาจอธิปไตยเปPนของประชาชนแต)ประชาชนไม)มีความสุขกลับมีแต)
ความระส่ําระสายและไม)ได�ใช�วิจารณญาณให�รอบคอบรูปการปกครองก็จะเปลี่ยนเปPนการปกครอง
โดยฝูงชนแทนท่ีจะเปPนระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย แสดงดังรูปท่ี 8.3 

 
 

 

การปกครองโดยคณะบุคคล 

อํานาจอธิปไตยอยู)กับกลุ)มคนหรือคณะบุคคล 

ประโยชน(สุขของราษฎร ประโยชน(ของพวกพ�องตนเอง 

อภิชนาธิปไตย คณาธิปไตย 
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รูปท่ี 8.3 การปกครองแบบประชาธิปไตย 
 

โดยสรุป การปกครองจะเพ่ือประโยชน(ของใคร ย)อมข้ึนอยู)กับรูปแบบของการปกครองนั้น  
ถ�าเปPนการปกครองโดยคนๆ เดียว แต)มุ)งประโยชน(สุขของประชาชนก็จะเปPนการปกครองลักษณะ
ราชาธิปไตย แต)หากมุ)งประโยชน(ส)วนตนเอง จะเปPนการปกครองของทุชนาธิปไตย ตรงกันข�ามหากมี
การปกครองโดยกลุ)มคน แต)มีความมุ)งหมายเพ่ือประโยชน(ของราษฎร เข�าลักษณะของการปกครองท่ีดี คือ 
อภิชนาธิปไตย หากเพ่ือประโยชน(ของพรรคพวกของตนเองย)อมเปPนคณาธิปไตย ส)วนรูปแบบการ
ปกครองประเภทสุดท�าย คือ การปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยของคนส)วนใหญ) มุ)งประโยชน(
ส)วนรวมเปPนหลัก  ในหัวข�อต)อไปจะกล)าวถึงรูปแบบการเมือง การปกครองของไทยในอดีตเริ่มต้ังแต)
การปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย(จนถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในป@จจุบัน
อย)างสังเขป  

 

การเมืองการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย� 
 

1. การเมืองการปกครองในสมัยสุโขทัย 
การเมืองการปกครองในสมัยสุโขทัยมีรูปแบบการปกครองแบบ “บิดาปกครองบุตร”  

หรือท่ีเรียกว)า “พ)อขุน” โดยอํานาจสูงสุดในการปกครองอยู) ท่ีพระมหากษัตริย( ลักษณะของ
ความสัม พันธ( ร ะหว) า งกษัตริ ย( กับประชาชนนั้ น  มีความใกล�ชิ ด กัน  เห็น ได� จากในส มัย  
“พ)อขุนรามคําแหงมหาราช” ทรงบริหารบ�านเมือง รวมไปถึงการพิจารณาพิพากษาตัดสินคดีความต)างๆ  
ด�วยพระองค(เอง โดยให�ประชาชนผู�ท่ีมีความเดือดเนื้อร�อนใจมาสั่นกระด่ิงท่ีแขวนไว�หน�าประตูเมือง 
แล�วพระองค(ท)านจะพิจารณาตัดสินคดีความด�วยพระองค(เอง ซ่ึงการปกครองในสมัยสุโขทัยนี้ เห็นได�ว)า 

การปกครองโดยประชาชน 

ประชาชนเปPนเจ�าของอํานาจอธิปไตย 

เพ่ือประโยชน(ประชาชนส)วนรวม เพ่ือประโยชน(ของประชาชนแต)ละบุคคล 

ระบอบประชาธิปไตย การปกครองโดยฝูงชน 
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เปPนการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย( โดยอํานาจอยู)ท่ีคน เพียงคนเดียว แต)เปPนไปเพ่ือ
ประโยชน(สุขของประชาชน เรียกได�ว)าเปPนการปกครองแบบ “ราชาธิปไตย”  
 

2. การเมืองการปกครองในสมัยอยุธยา  
การปกครองในสมัยกรุ งศรี อยุ ธยา เปPนการปกครองแบบราชาธิปไตยหรือ

สมบูรณาญาสิทธิราชย( กล)าวคือ อํานาจสูงสุดอยู)ท่ีพระมหากษัตริย(เพียงพระองค(เดียว สืบเนื่องมาจากใน
สมัยนั้น พระเจ�าอู)ทอง (พระรามาธิบดีท่ี 1) มีความเชื่อถือตามคติพราหมณ(ตามแบบเขมรว)ากษัตริย(
เปPนผู�ได�รับอํานาจจากสวรรค(มีฐานะเปPนเสมือน สมมติเทพ สามารถกําหนดชะตาชีวิตของใครก็ได�  
จึงเรียกได�ว)าเปPนการปกครองในระบบ เทวสิทธิ์ (Divine Right) โดยมีลักษณะของการปกครองเปPน
แบบนายปกครองบ)าว หรือเจ�าปกครองไพร) การปกครองในลักษณะดังกล)าวส)งผลให�กษัตริย(ห)างไกล
จากประชาชน การท่ีประชาชนจะเข�าถึงพระมหากษัตริย(ได�องผ)านระบบเจ�าขุนมูลนาย จึงทําให�เกิด
ระบบเจ�าขุนมูลนาย และเพ่ือเปPนการส)งเสริมอํานาจของตนเองพวกขุนนางจึงเกณฑ(ประชาชนเข�ามา
อยู)ในสังกัด และเม่ือเกิดศึกสงครามก็จะใช�บุคคลท่ีเกณฑ(มานั้นช)วยทําสงคราม 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได�มีรูปแบบการปกครองแบบ จตุสดมภ( กล)าวคือ มีเสนาบดี 4 คน 
คือ ขุนเมือง รับผิดชอบด�านรักษาความสงบเรียบร�อยและปราบปรามโจรผู�ร�าย ขุนวัง รับผิดชอบ
เก่ียวกับงานในราชสํานัก ขุนคลัง รับผิดชอบงานด�านคลังมหาสมบัติ การค�า และการภาษีต)างๆ และ 
ขุนนา รับผิดชอบเก่ียวกับการเกษตร เปPนต�น (สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 
2555:13) 

 
3. การเมืองการปกครองในสมัยกรุงธนบุรี 

ในสมัยกรุงธนบุรี รูปแบบการเมืองการปกครองยังคงเปPนแบบอยุธยาตอนปลาย 
เนื่องจากภายหลังจากท่ีเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ีสองให�แก)พม)า ทําให�พระเจ�ากรุงธนบุรี (พระเจ�าตากสิน
มหาราช) ให�ความสําคัญกับการปราบปรามการชุมนุมท่ีเกิดข้ึนหลังสงคราม ดังนั้น รูปแบบการ
ปกครองยังคงเปPนแบบเดิม คือ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย( 

 
4. การเมืองการปกครองในสมัยกรุงรัตนโกสินทร� ในรัชกาลท่ี 5 ถึงรัชกาลกาลท่ี 7  

ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ได�มีการปฏิรูปการปกครองครั้งใหญ)โดยมีการจัดระเบียบเก่ียวกับ
บริหารราชการแผ)นดินใหม) โดยยกเลิกตําแหน)งอัครมหาเสนาบดี 2 ตําแหน)ง คือ สมุหกลาโหมรวมท้ัง
จตุสดมภ(จากนั้นได�แบ)งส)วนราชการออกเปPน 12 กระทรวง และทําการแบ)งการบริหารราชการ
ออกเปPนกระทรวงทบวงกรมเช)นกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูแลหัวเมืองฝ-ายเหนือและเมืองลาว, 
กระทรวงกลาโหมรับผิดชอบหัวเมืองฝ-ายใต�ตะวันออกแหลมมลายูและกระทรวงเกษตราธิการ เปPนต�น  
ในส)วนหัวเมืองจากเดิมท่ีแบ)งเปPนหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองประเทศราชก็ทําการแบ)งเปPน
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มณฑลเมืองอําเภอและหมู)บ�านในส)วนของมณฑล ให�ผู�ว)าราชการจังหวัดเปPนผู�ปกครอง และได�มีการ
จัดการปกครองส)วนท�องถ่ินได�แก)สุขาภิบาลกรุงเทพและสุขาภิบาลหัวเมืองซ่ึงเปPนการทดลองรูปแบบ
การปกครองส)วนท�องถ่ิน ในการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลท่ี 5 ถือเปPนการวางรากฐาน 
การปกครองในสมัยต)อมา (เพ่ิงอ�าง:14-15) 

ผลจากการปฏิรูปการเมืองการปกครองในสมัยรัชกาลท่ี 5 ทําให�เกิดการพัฒนา 
ในด�านโครงสร�างการบริหารงานของประเทศเปPนอย)างมาก ต)อมาในสมัยรัชกาลท่ี 6 ได�มีการพัฒนา
ประเทศในลักษณะเช)นเดียวกับในสมัยรัชกาลท่ี 5 และได�มีการจัดต้ังเมืองสมมุติดุสิตธานีข้ึนโดยมี
วัตถุประสงค(ท่ีสําคัญคือเพ่ือทดลองรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีการเลือกต้ังมี
การประชุมและการเก็บภาษี ซ่ึงในสมัยรัชกาลท่ี 6 มีแนวโน�มของความต�องการในการเปลี่ยนแปลง
การปกครองของประเทศในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเพ่ิมมากข้ึนจนกระท่ังในช)วงตอนปลายรัชกาลท่ี 6  
ได�เกิดสงครามโลกครั้งท่ี 1 ประเทศไทยได�เข�าร)วมกับฝ-ายพันธมิตรและได�รับผลกระทบจากสงคราม
ทําให�เกิดภาวะข�าวยากหมากแพง เศรษฐกิจฝwดเคือง ประจวบกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล�าเจ�าอยู)หัว
รัชกาลท่ี 7 ได�ข้ึนครองราชย(จึงอยู)ในสภาวะแห)งป@ญหา ซ่ึงรัชกาลท่ี 7 ได�พยายามทรงแก�ป@ญหาการคลัง 
โดยการจัดระเบียบการใช�เงินภายในพระราชสานักตัดทอนรายจ)ายของแผ)นดินตัดงบประมาณ 
ส)วนพระองค( ลดจํานวนข�าราชการและเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน ส)งผลให�เกิดความไม)พอใจแก)ข�าราชการ  
และเกิดป@ญหาคนว)างงานเพ่ิมมากข้ึน ในส)วนทางด�านการเมืองการปกครอง สืบเนื่องจากป@ญหาทาง
เศรษฐกิจท่ีตกตํ่า อีกท้ังกระแสความต�องการประชาธิปไตยเพ่ิมมากข้ึน รัชกาลท่ี 7 ทรงตระหนักถึง
ป@ญหาดังกล)าว จึงมีพระราชดําริท่ีจะพระราชทานรัฐธรรมนูญแก)ประชาชนโดยมอบหมายให� 
พระยาศรีวิสารวาจา (ปลัดทูลฉลองกระทรวงการต)างประเทศ) และนายเรมอนด( บี.สตีเวนส( 
(Raymond B. Stevens) ท่ีปรึกษากระทรวงการต)างประเทศชาวอเมริกันจัดการร)างหลักเกณฑ(ของ
รัฐธรรมนูญ หรือ “เค�าโครงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง” (An Outline of Change in the 
Form of Government) โดยมีหลักการสําคัญคือกําหนดให�มี 2 สภาคือสภาสูงประกอบด�วยขุนนาง
ชั้นสูงและขุนนางท่ีมีความสามารถและสภาชั้นตํ่าคือสภาประชาราษฎร(แต)ในช)วงแรกให�มีเพียงสภาสูง
แต)เพียงสภาเดียวแต)ยังไม)ทันท่ีจะได�พระราชทานรัฐธรรมนูญก็เกิดเหตุการณ(ปฏิวัติเม่ือวันท่ี 24 
มิถุนายน พ.ศ. 2475 ส)งผลให�ประเทศไทยเปลี่ยนรูปแบบการปกครอง (เพ่ิงอ�าง:15-16) จากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย(มาเปPนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

โดยสรุป การเปลี่ยนแปลงการปกครองดังกล)าว สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าท่ัวโลก 
ภายหลังสงครามโลกรัฐบาลต�องการลดรายจ)าย โดยการปลดข�าราชการบางส)วนออก ผู�ถูกปลด 
ไม)พอใจ ประกอบกับในช)วงนั้นมีผู�กลับจากไปเรียนต)างประเทศและต�องการเปลี่ยนแปลงประเทศให�มี
ความทันสมัยให�เหมือนกับประเทศท่ีตนไปเรียนมา ประกอบกับในช)วงภาวะนั้นได�เกิดความเหลื่อมล้ํา
ระหว)างข�าราชการและประชาชน ทําให�เกิดการเรียกร�องให�มีความเสมอภาคกัน อีกท้ังการคลังของ
ประเทศประสบป@ญหา เปPนมูลเหตุนํามาสู)การเปลี่ยนแปลงการปกครองในท่ีสุด 
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การเมืองการปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตย 
 

1. ความหมายประชาธิปไตย 
คําว)า “ประชาธิปไตย” (Democracy) มีผู�รู�ได�ให�ความหมายและคําจํากัดความ

ต)างๆ กัน ท้ังนี้ข้ึนอยู)กับแนวคิดของผู�ท่ีให�ความหมายแต)ละท)าน ดังนี้ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2525, 495) ได�ให�ความหมายของ

คําว)า ประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบประชาธิปไตยท่ีถือมติปวงชนเปPนใหญ) การถือเสียงข�างมากเปPนใหญ) 
อับราฮัม  ลินคอล(น (Abraham Lincoln อ�างถึงใน สุขุม นวลสกุลและวิศิษฐ( ทวีเศรษฐ 

2539, 16 - 17) อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ให�นิยามว)า “รัฐบาลประชาธิปไตย คือ รัฐบาล
ของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน” จากคํากล)าวนี้สามารถขยายความได�ดังนี้ 

รัฐบาลของประชาชน หมายถึง การท่ีประชาชนอยู)ในฐานะเปPนเจ�าของรัฐบาล คือ  
มีส)วนร)วมในการกําหนดผู�ท่ีจะเปPนผู�ปกครอง และสามารถเปลี่ยนแปลงผู�ปกครองได�ถ�าผู�ปกครอง 
ไม)บริหารเพ่ือประโยชน(สุขของประชาชนโดยส)วนรวม รัฐบาลของประชาชนอาจขยายความถึงความ
ผูกพันของประชาชนท่ีมีต)อระบอบการเมือง 

รัฐบาลโดยประชาชน หมายความว)า ประชาชนหรือพลเมืองทุกคนมีสิทธิท่ีจะเปPน
ผู�ปกครองหากได�รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนส)วนใหญ)ของประเทศ การเปPนผู�ปกครองหรือ
ผู�แทนราษฎรต�องไม)ถูกจํากัดให�อยู)ในแวดวงของชนชั้นหรือกลุ)มชนหนึ่งใดโดยเฉพาะ และจะต�องมี
การเป~ดโอกาสให�ทุกคนอย)างเท)าเทียมกัน 

รัฐบาลเพ่ือประชาชน หมายความว)า รัฐบาลหรือคณะบุคคลท่ีข้ึนปกครองประเทศนั้น 
จะต�องมีจุดประสงค(เพ่ือความผาสุกของปวงชน และพยายามท่ีจะบริหารสังคมให�ดําเนินไปตามวิถีท่ี
กําหนดไว�เพ่ือให�บรรลุถึงจุดหมายนั้น 

หลักการรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน เปPนหลักการท่ีใช� 
ชี้วัดว)ารัฐบาลท่ีปกครองอยู)เปPนประชาธิปไตยหรือไม) การท่ีรัฐบาลใดจะได�รับการยอมรับว)าเปPน
รัฐบาลประชาธิปไตยจะต�องมีลักษณะครบท้ัง 3 ประการ คือเปPนรัฐบาลท่ีได�รับการเลือกต้ังจาก
ประชาชน การเลือกต้ังนั้นเป~ดโอกาสให�ทุกคนมีสิทธิเสนอตัวเข�าร)วมการเลือกต้ังและรัฐบาลนั้นจะต�อง
บริหารประเทศตามความต�องการของประชาชนส)วนใหญ)เพ่ือให�ประชาชนมีความสมบูรณ(พูนสุข รัฐบาลท่ี
เปPนประชาธิปไตยจะมีเพียงลักษณะหนึ่งลักษณะใดหรือสองลักษณะไม)ได� จะต�องมีครบท้ังสาม
ลักษณะ (สุขุม  นวลสกุลและวิศิษฐ(  ทวีเศรษฐ 2539,17) 

อาร(เอ็ม  แม็คไอเวอร( (R.M. Maclver อ�างถึงใน สมพงษ( เกษมสิน 2519, 53) ให�ความเห็นว)า 
ประชาธิปไตยเปPนท้ังรูปแบบการปกครองและวิถีท่ีถือหลักเสรีภาพเปPนสําคัญ 

จากแนวคิดดังกล)าวสรุปความหมายของประชาธิปไตยได�ว)า ประชาธิปไตยเปPนเรื่อง
ของรูปแบบของการปกครองโดยยึดหลักอํานาจสูงสุดเปPนของประชาชน หรือต�องมาจากประชาชน 
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โดยเน�นในเรื่อง สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชนเปPนหลัก  จากการให�ความหมาย
ของประชาธิปไตย สามารถสรุปหลักการของประชาธิปไตยได� ดังนี้ 

 
2. หลักการของประชาธิปไตย 

หลักการของการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีผู�พยายามกําหนดหลักการเอาไว�
หลายท)าน ซ่ึงสามารถรวบรวมได� ดังนี้ 

เฮนรี่  เมโย (Henry Mayo อ�างถึงใน จิรโชค  วีระสัย 2540, 282) ได�เสนอ 4 หลักการแห)ง
ประชาธิปไตย ได�แก) การควบคุมผู�วางนโยบายโดยประชาชน ความเสมอภาคทางการเมือง เสรีภาพ
ทางการเมืองหรือประสิทธิผลในการควบคุมโดยประชาชน และ หลักแห)งเสียงส)วนมาก 

รอย  แมคคริดิส (Roy Macridis อ�างถึงใน จิรโชค  วีระสัย 2540, 287) นักปราชญ(
อเมริกันได�เสนอวิธีการในการพิจารณาประชาธิปไตยว)าประกอบด�วย 3 แกนหลักได�แก) 

1. แกนทางจริยธรรม(Morale core) มีรากฐานมาจากข�อสมมติท่ีว)ามนุษย(เปPนสัตว(โลกท่ี
รู�จักเหตุผล (Rational) รัฐบาลควรยอมให�มีเสรีภาพ 2 ประการ คือ เสรีภาพในทางส)วนตัว (personal 
liberty) และ เสรีภาพทางสังคม (social liberty) แกนทางจริยธรรมเปรียบเสมือนกับพันธกรณีของ
รัฐบาลท่ีมีต)อเมือง เสรีภาพในทางส)วนตัว หมายถึงสิทธิต)างๆ ซ่ึงให�ความคุ�มครองเอกชนจากการใช�
อํานาจอันไม)เปPนธรรมของรัฐบาล ส)วนเสรีภาพทางสังคม หมายถึง การท่ีรัฐให�โอกาสแก)ประชาชนแต)
ละคนอย)างเท)าเทียมกัน โดยไม)คํานึงถึงเชื้อชาติ ผิวพรรณ หรือภาษาในการเลือกถ่ินท่ีอยู) เลือก
สถานท่ีทํางาน เข�าโรงเรียน เปPนต�น 

2. แกนทางเศรษฐกิจ อุดมการณ(เสรีประชาธิปไตยจะต�องให�สิทธิและเสรีภาพ 
ทางเศรษฐกิจต)างๆ ได�แก) ทรัพย(สินท่ีหามาได�โดยถูกกฎหมาย ได�ในการได�รับมรดก และได�ในการ
สะสมทรัพย(สินและมีเสรีภาพในการผลิต การขายและซ้ือ เปPนต�น 

3. แกนทางการเมือง ประกอบด�วย การได�รับความเห็นชอบหรือยินยอมจากบุคคล 
(Individual Consent) การมีตัวแทนและการมีรัฐบาลท่ีเปPนตัวแทน (representation and representative 
government) และการมีอธิปไตยเปPนของปวงชน หรือหลักลัทธิรัฐธรรมนูญ (constitutionalism) 

ซิกมันด(  นอยมันน( (Sigmund Neumann อ�างถึงใน จิรโชค  วีระสัย 2540, 288) 
ได�เสนอทศบัญญัติหรือหลัก 10 ประการ ของประชาธิปไตย (Democratic Decalogue) ซ่ึงจิรโชค  วีระสัย  
ได�นํามาปรับปรุงเพ่ือให�คล�องจองกัน ดังนี้ 

1. อํานาจอธิปไตยเปPนของปวงชนหรือของมหาชน (Popular Sovereignty) 
2. ข้ันตอนเลือกผู�นําเปPนไปโดยเสรี 
3. ผู�นําท่ีมีความรับผิดชอบ 
4. ยอมรับระบอบความเสมอภาคของราษฎร 
5. สนับสนุนพรรคการเมืองมากกว)า 1 พรรค 
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6. พึงเน�นความหลากหลายในชีวิตประจําวัน 
7. ไม)กีดกันการมีส)วนร)วมการปกครอง 
8. ส)งเสริมครรลองทัศนคติแบบประชาธิปไตย 
9. ให�สํานึกในความเปPนพลเมืองดี 
10. มีศรัทธาในมนุษย(ทุกคน หรือการมีสุทรรศนีย(ต)อโลก 
ออสติน  แรนนี่ (Austin Rainey อ�างถึงใน จิรโชค  วีระสัย 2540, 291) ได�สรุป

หลักการของประชาธิปไตยไว� 4 ข�อ ซ่ึงอาจเรียกว)าเปPนเสาเอกสี่ต�นของประชาธิปไตยหรือจตุสัจพจน(
ของประชาธิปไตย บางครั้งอาจเรียกว)า “จตุสดมภ(แห)งประชาธิปไตย” ซ่ึงจิรโชค  วีระสัย ได�เรียบเรียงไว�ใหม)
เพ่ือความสะดวกในการจดจํา ดังนี้ 

เสาเอกต�นท่ีหนึ่ง : อํานาจอธิปไตยของพลเมืองเด)น เปPนอํานาจท่ีผ)านกระบวนการ
ตามทฤษฎีสัญญาประชาคม กล)าวคือ มีการมอบให�กับผู�แทนเปPนวาระๆ ไปมิใช)เปPนการมอบให�ครั้งเดียวแล�ว
หมดสิ้นไปเลย 

เสาเอกต�นท่ีสอง : เน�นเสมอภาคโดยสุจริต เปPนการคํานึงถึงสิทธิและหน�าท่ี 
เสาเอกต�นท่ีสาม : ฟ@งความคิดเห็น ซ่ึงสามารถกระทําได�โดยผ)านกระบวนการสํารวจ

ความคิดเห็นอย)างท่ีเรียกว)า Poll หรือการสดับตรับฟ@งจากการไปเยี่ยมเยือนพบปะราษฎร 
เสาเอกต�นท่ีสี่ : เน�นเสียงหมู)มาก 
กมล  สมวิเชียร (2516, 5-7) กล)าวว)า การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีหลักการ

อยู) 3 ประการ คือ ประการท่ีหนึ่ง ผู�ปกครองจะต�องได�รับความยินยอมจากผู�อยู)ใต�ปกครอง ประการท่ีสอง  
ผู�อยู)ใต�ปกครองจะต�องมีสิทธิท่ีจะเปลี่ยนตัวผู�ปกครองได�เปPนครั้งคราว และประการท่ีสาม สิทธิมนุษย(
เปPนข้ันมูลฐานของประชาชนจะต�องได�รับการปกปRองคุ�มครอง 

กล)าวโดยสรุป จากแนวคิดของนักวิชาการท่ีกล)าวมาข�างต�น สามารถสรุปได�ว)า  
การปกครองระบอบประชาธิปไตย มีหลักการท่ีสําคัญ คือ เปPนการปกครองโดยประชาชน  
ของประชาชน และเพ่ือประชาชน โดยมีลักษณะท่ีสําคัญ คือประชาชนเปPนเจ�าของประเทศและ
ผู�ปกครองประเทศ ประชาชนมีส)วนร)วมในการปกครองโดยตรงหรือโดยอ�อม เปPนการปกครองท่ี
มุ)งเน�นให�ประชาชนได�รับประโยชน(มากท่ีสุด นโยบายและการดําเนินการของรัฐบาลจะต�องมุ)งให�เกิด
ประโยชน(แก)คนส)วนใหญ) ยึดเสียงข�างมากเปPนหลักในการปกครองประชาชนมีความเสมอภาคกันและ
มีสิทธิเสรีภาพตามท่ีกฎหมายกําหนดและประชาชนมีอํานาจในการควบคุมรัฐบาลท้ังโดยตรงและโดยอ�อม 

3. วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 
ลักษณะสําคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอาจจําแนกได�ดังนี้ (กองวิชาการ 

กรมการปกครอง, 2532 : 25 - 26) 
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3.1 การเคารพเหตุผลและใช&เป:นหลักในการดําเนินชีวิต 
หลักการกล)าวเปPนเรื่องของการท่ีบุคคลหลายคนมาอยู)ร)วมกัน อาจมีความคิดเห็น 

ท่ีแตกต)างกันออกไป แต)การท่ีจะอยู)ร)วมกันได�ต�องสร�างความเข�าใจซ่ึงกันและกัน โดยการใช�หลัก
เหตุผล และการยอมรับฟ@งความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน อีกท้ังต�องเอนเอียงไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพราะความท่ีตนศรัทธา  

3.2 รู&จักการประนีประนอมหรือความมีน้ําใจเป:นนักกีฬา กล)าวคือการยอมรับฟ@ง
ความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน และการแก�ไขป@ญหาความขัดแย�งด�วยสันติวิธี ท้ังนี้เพราะไม)มีใครสามารถ
ผูกขาดความจริงไว�แต)เพียงผู�เดียวได� การท่ีมีการถกเถียงกันและแสดงเหตุผลของแต)ละฝ-ายย)อมเปPน
การดี เพราะจะทําให�ทราบข�อเท็จจริงไม)ยึดม่ันหรือดึงดันแต)ความคิดเห็นของตนเองเปPนหลัก  
หากฝ-ายใดมีเหตุผลหรือน้ําหนักมากกว)าย)อมต�องถือตามฝ-ายนั้น แต)ยังให�ความเคารพต)อฝ-ายท่ีมี
เหตุผลหรือน้ําหนักน�อยซ่ึงแสดงให�เห็นถึงความมีน้ําใจเปPนนักกีฬาโดยยอมผ)อนปรนแก�ไขและยอม
แก�ไขเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตนเองเม่ือผู�อ่ืนมีความคิดเห็นท่ีดีกว)า 

3.3 มีระเบียบวินัย กล)าวคือ การปฏิบัติตนตามกฎหมายของบ�านเมือง ตามนโยบาย
ของชาติอย)างสมํ่าเสมอท้ังนี้เพ่ือแสดงให�เห็นถึงความศักด์ิสิทธิ์ของกฎหมาย และเปPนการปRองกันไม)
ผู�ใดกระทําการตามอําเภอใจของตนเองแต)หากเห็นว)ากฎหมายท่ีใช�บังคับอยู)ไม)เปPนธรรมอาทิ การใช�
เสรีภาพเกินขอบเขตจนละเมิดหรือก�าวก)ายในสิทธิเสรีภาพของผู�อ่ืนย)อมเปPนการกระทบต)อสังคม
โดยรวม ดังนี้ ต�องหาวิธีการใช�สิทธิเรียกร�องให�มีการแก�ไขกฎหมายแต)ต�องเปPนไปตามกรอบกติกาท่ี
กําหนด ไม)ใช)การฝ-าฝwนหรือไม)ยอมรับโดยไม)อยู)ในกรอบกติกาท้ังนี้เพ่ือไม)ให�เกิดการไร�ระเบียบวินัย
ทางสังคม 

3.4 มีความรับผิดชอบต/อส/วนรวม กล)าวคือ การสํานึกตนในความเปPนเจ�าของ
ประเทศ และความรับผิดชอบต)อบุคคลในประเทศท้ังนี้ โดยสานึกว)าการท่ีตนได�รับการศึกษาหรือ 
สามารถทํามาหาเลี้ยงชีพและดํารงชีวิตอยู)ได�ถึงทุกวันนี้ เพราะโอกาสทางสังคมอันเปPนส)วนรวมของ
ทุกคนท่ีได�มอบให�ดังนั้น การท่ีทําประโยชน(ตอบแทนจึงถือว)าเปPนหน�าท่ี  

3.5 การสํานึกเก่ียวกับคุณค/าและศักดิ์ศรีของบุคคล กล)าวคือ การสํานึกว)าทุกคนท่ี
เกิดมามีคุณค)าเท)าเทียมกันในฐานะท่ีเปPนมนุษย( และไม)อาจล)วงละเมิดกันได� แม�ว)าแต)ละบุคคลอาจมี
ลักษณะท่ีแตกต)างกันออกไป อาทิ เพศ วัย ความรู� หรือ รสนิยม ดังนั้น ต�องเคารพในความแตกต)าง
ของแต)ละบุคคล ให�การยอมรับในเกียรติภูมิแต)ละบุคคลโดยไม)คํานึงถึงสถานภาพทางสังคม และไม)ดูถูก
เหยียดหยาม โดยระลึกเสมอว)าทุกคนมีโอกาสผิดพลาดกันได�เสมอ แต)หากผิดพลาดแล�วแก�ไข  
ย)อมสมควรได�รับโอกาสจากสังคม 

3.6 หลักความสมัครใจ กล)าวคือ การเป~ดโอกาสให�บุคคลทุกคนทํากิจกรรมด�วย
ความสมัครใจ ปราศจากการบังคับ ขู)เข็ญ หรือการป~ดบังข�อเท็จจริงย)อมไม)ใช)ประชาธิปไตย 
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3.7 หลักการเคารพสิทธิ เสรีภาพ กฎกติกาของสังคม กล)าวคือ การรู�จักสิทธิ เสรีภาพ
ของตนเอง และเคารพและปกปRองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนโดยไม)ขัดต)อกฎหมาย นอกจากนั้นต�อง
เคารพกฎกติกาของสังคม โดยยึดหลักนิติรัฐ (Rule of law) ซ่ึงมีหลักการพ้ืนฐานในการคุ�มครองสิทธิ 
เสรีภาพของบุคคลภายใต�กฎหมาย ไม)ให�ถูกละเมิดโดยบุคคล หรือกลุ)มคน หรือรัฐ 

กล)าวโดยสรุปได�ว)า วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยนั้น ต�องเปPนการปกครองท่ีเป~ดโอกาส
ให�แก)ประชาชนทุกคนมีส)วนร)วมในการปกครองประเทศ และสามารถแสดงบทบาทหน�าท่ีของตนได� 
ท้ังนี้ เพ่ือให�เกิดประโยชน(แก)ประเทศชาติ โดยยึดหลักการท่ีสําคัญ ในเรื่องการใช�เหตุผลในการดําเนินชีวิต  
การมีน้ําใจเปPนนักกีฬา การแก�ไขป@ญหาโดยสันติวิธี การเคารพในคุณค)าหรือศักด์ิศรีความเปPนมนุษย( 
ความมีระเบียบวินัย เห็นแก)ประโยชน(ส)วนรวม และความสมัครใจในการเข�าร)วมกิจกรรมทางสังคม 
หากยึดถือและปฏิบัติตามหลักการดังกล)าวได� ย)อมทําให�สังคมไทยได�ก�าวพ�นความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึน 
ประเทศชาติพัฒนา อีกท้ังคุณภาพชีวิตของประชาชนย)อมดีข้ึน และเปPนสังคมท่ีสงบสุขได� 

 
4. รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย สามารถจําแนกได�หลายประเภท ได�แก) 
ประชาธิปไตยทางตรง ประชาธิปไตยแบบมีผู�แทนหรือท่ีเข�าใจคือ ประชาธิปไตยทางอ�อม 

4.1 ประชาธิปไตยทางตรง  
เปPนรูปแบบการปกครองท่ีประชาชนมีส)วนร)วมในการตัดสินใจได�โดยตรง  

ไม)ต�องผ)านคนกลางทําหน�าท่ีแทนตน ในป@จจุบันเปPนรูปแบบท่ีไม)ค)อยแพร)หลาย เนื่องจากรูปแบบการ
ปกครองดังกล)าวสามารถใช�ได�กับชุมชนหรือกลุ)มท่ีมีขนาดเล็กเท)านั้น ในอดีตจะใช�กับนครรัฐ  
โดยประเทศท่ีใช�ประชาธิปไตยทางตรง เช)น สวิตเซอร(แลนด( เปPนต�น 

4.2 ประชาธิปไตยแบบมีผู&แทนหรือประชาธิปไตยทางอ&อม  
เปPนการจัดให�ประชาชนมีส)วนร)วมในกระบวนการปกครองโดยให�ประชาชน

เลือกผู�แทนไปทําหน�าท่ีแทนตน ท้ังนี้เพ่ือเปPนการสะท�อนความต�องการของประชาชนอย)างแท�จริง 
ประชาธิปไตยแบบมีผู�แทนอาจจําแนกรูปแบบการปกครองแบบมีผู�แทน อาทิ รูปแบบรัฐสภา รูปแบบ
ประธานาธิบดี 

4.2.1 รูปแบบระบบรัฐสภา (Parliamentary Government) ถือเปPนประชาธิปไตย
แบบมีผู�แทน กล)าวคือ คณะรัฐบาลเปPนบุคคลท่ีได�รับการแต)งต้ังจากผู�แทนราษฎรซ่ึงการปกครองใน
ลักษณะนี้ราษฎรจะใช�อํานาจผ)านทางผู�แทนเพ่ือแสดงเจตจํานง หรือความต�องการของตนผ)านทาง 
ผู�แทนท่ีเลือกต้ังเข�าไป โดยระบบรัฐสภาเปPนระบบท่ีได�มีการพัฒนาเปPนระยะเวลานาน และเปPนระบบ
ท่ีนิยมแพร)หลายมากท่ีสุดในป@จจุบัน ระบบรัฐสภานั้น อาจมีได�ท้ังระบบรัฐสภาท่ีมีพระมหากษัตริย(
เปPนประมุข เช)น ประเทศอังกฤษ ประเทศไทย ประเทศโมร็อคโค ประเทศญ่ีปุ-น เปPนต�น กับระบบ
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รัฐสภาท่ีมีบุคคลธรรมดาเปPนประมุข หรือท่ีเรียกกันว)า ประธานาธิบดี เช)น ประเทศบังคลาเทศ 
ประเทศฟ~นแลนด( ประเทศเนปาล ประเทศตุรกี ประเทศตรินิแดดและโตเบโก เปPนต�น 

จากท่ีกล)าวมาจะเห็นได�ว)า รัฐสภาถือเปPนองค(กรสูงสุดท่ีแสดงถึงเจตจํานงของ
ประชาชนผ)านทางผู�แทนของตนเอง อีกท้ังเปPนศูนย(กลางแห)งอํานาจทางการเมืองการปกครอง  
โดยโครงสร�างรัฐสภานั้น หมายถึง จํานวนสภาท่ีประกอบเข�ากันเปPนรัฐสภา (บุรีรักข(  นามวัฒน(, 
2544 : 279) ซ่ึงโดยท่ัวไปสามารถจําแนกได� 2 รูปแบบคือ ระบบสภาเดียว (Unilateralism) และ
ระบบสภาคู)หรือท่ีเรียกว)า ระบบสองสภา (Bicameralism) 

1) ระบบสภาเดียว หมายความว)า สมาชิกสภานิติบัญญัติฝ-ายเดียวหรือประเภทเดียว 
ซ่ึงอาจมาจากต)างพรรคหรือพรรคเดียวกันก็ได� มาประชุมพร�อมกันในเวลาและสถานท่ีเดียวกันมี
อํานาจหน�าท่ีอย)างเดียวกัน และปกติแล�วควรจะมีท่ีมาอย)างเดียวกัน เช)น เลือกต้ังหรือแต)งต้ังอย)างใด
อย)างหนึ่ง แต)บางครั้งก็มีรูปแบบสภาเดียวท่ีแบ)งสมาชิกออกเปPนสองประเภทตามท่ีมาของแต)ละ
ประเภท เช)น สมาชิกประเภทหนึ่งมาจากการเลือกต้ังสมาชิกประเภทท่ีสองมาจากการแต)งต้ัง เปPนต�น
(วิษณุ  เครืองาม,2544: 388) หรือกล)าวอีกนัยหนึ่งระบบสภาเดียว หมายถึง รัฐสภาท่ีมีนิติบัญญัติ
เพียงสภาเดียวทําหน�าท่ีออกกฎหมายและควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล (คณิร  บุญสุวรรณ, 2520 : 285)  

ในส)วนรูปแบบสภาเดียวท่ีมีสมาชิกมาจากการแต)งต้ังท้ังหมด เห็นได�จาก
ธรรมนูญการปกครองฯ  ได�กําหนดรูปแบบของรัฐสภาเปPนรูปแบบสภาเดียวประกอบด�วยสมาชิกท่ีมา
จากการแต)งต้ังท้ังหมด โดยกําหนดให�กลุ)มผู�นําการปกครองในขณะนั้นคือหัวหน�าคณะปฏิวัติหรือ
นายกรัฐมนตรีเปPนผู�เลือกสรรและนําข้ึนทูลเกล�าฯ เพ่ือลงพระปรมาภิไธยแต)งต้ัง  

ส)วนรูปแบบสภาเดียวท่ีมีการแต)งต้ังและเลือกต้ังได�แก) รัฐธรรมนูญฯ 2495  
โดยสมาชิกท้ังสองประเภทมีสิทธิหน�าท่ีเท)าเทียมกันทุกประการ (สุขุม  นวลสกุล และวิศิษฐ(  ทวีเศรษฐ, 
2539 : 164) ป@จจุบันประเทศท่ีใช�สภาเดียวมีอยู)ท่ัวทุกภูมิภาค เช)น สิงคโปร( ติมอร( เกาหลีใต� บังคลาเทศ 
ศรีลังกา อิสราเอล ตุรกี โปรตุเกส นอร(เวย( สวีเดน เดนมาร(ก ฟ~นแลนด( กรีซ บัลกาเรีย ยูเครน 
เอสโตเนียไอซ(แลนด( เปรู  นิวซีแลนด( เปPนต�น 

2) ระบบสภาคู)หรือระบบสองสภา (Bicameralism) หมายความว)า สมาชิก
สภานิติบัญญัติแบ)งออกเปPนสองฝ-ายหรือสองประเภท ประชุมแยกกันคนละเวลาและสถานท่ีมีอํานาจ
มากน�อยต)างกัน อาจมีวาระการดํารงตําแหน)งต)างกัน ถ�าหากมีกรณีพิเศษท้ังสองสภาอาจประชุม
ร)วมกันหรือพร�อมกันก็ได� หรือกล)าวอีกนัยหนึ่ง ระบบสองสภาหมายถึง สภานิติบัญญัติประกอบด�วย
สภาสองสภา คือ (1) สภาล)างประกอบด�วยสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรและ (2) สภาสูง หรือเรียกว)า 
“วุฒิสภา” หากเปPนรัฐธรรมนูญฯ 2489 เรียกว)า “พฤฒิสภา” โดยให�สภาล)างมีบทบาทอย)างแท�จริง
ในการอกกฎหมาย ส)วนสภาสูงทําหน�าท่ีเปPนท่ีปรึกษา หรือกลั่นกรองการใช�อํานาจของสภาล)าง  
โดยสภาผู�แทนราษฎรมาจากการเลือกต้ังโดยประชน ส)วนวุฒิสภาได�รับการแต)งต้ังจากรัฐบาล เปPนต�น 
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โดยระบบสภาคู)หรือระบบสองสภาได� ถือกํา เนิด ข้ึนพร�อมกับรัฐสภา  
สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนผ)านของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย(ไปเปPนระบอบท่ีมีพระมหากษัตริย(
อยู)ภายใต�รัฐธรรมนูญ ด่ังเช)นในกรณีของ สหราชอาณาจักร สภาขุนนาง (House of Lords) พัฒนามา
จากสภาของบรรดาผู�สวามิภักด์ิต)อพระมหากษัตริย(ในยุคกลาง ต)อมาจึงมีการจัดต้ังสภาของสามัญชน  
ซ่ึงได�กลายมาเปPนสภาผู�แทนราษฎร (House of Commons) ในเวลาต)อมา 

ตัวอย)างประเทศท่ีอยู)ในระบบสภาคู) ซ่ึงป@จจุบันประเทศท่ีมีสองสภามีท้ัง
ประเทศท่ีเปPนรัฐเด่ียวและรัฐรวม ประเทศท่ีเปPนรัฐเด่ียวและมีสองสภา เช)น อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี 
เบลเยี่ยม สเปน ญ่ีปุ-น ไทย ส)วนประเทศท่ีเปPนรัฐรวมมีสองสภา เช)น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี 
สวิตเซอร(แลนด( สําหรับประเทศท่ีมีโครงสร�างคล�ายคลึงกับประเทศไทยคือ เปPนรัฐเด่ียวถึง 4 ประเทศ 
ได�แก) อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลีและญ่ีปุ-น มีระบบรัฐบาลแบบรัฐสภาถึง 3 ประเทศ ได�แก) อังกฤษ อิตาลี 
และญ่ีปุ-น และมีพระมหากษัตริย(เปPนประมุขถึง 2 ประเทศ คือ อังกฤษ และญ่ีปุ-น นอกจากนี้ประเทศ
อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศสก็ได�รับการยอมรับว)าเปPนประเทศ “ต�นแบบ” ของระบบรัฐบาลแบบ
รัฐสภา แบบประธานาธิบดี และแบบก่ึงประธานาธิบดีตามลําดับ (กัญจิรา  วิจิตรวัชรารักษ(, 2556) 

รูปแบบสองของท้ังสองสภานี้จะประกอบไปด�วยสมาชิก 2 ประเภท ได�แก) สภาสูง 
(THE UPPER HOUSE) และสภาล)าง (THE LOWER HOUSE) โดยมีชื่อเรียกแตกต)างกันไปข้ึนอยู)กับ
แต)ละประเทศ ดังนี้ แสดงดังตารางท่ี 8.2  
 
ตารางท่ี  8.2 สภาสูงและสภาล)าง 

 

ประเทศ สภาสูง (THE UPPER HOUSE) สภาล/าง (THE LOWER HOUSE) 

ไทย วุฒิสภา (Senate) สภาผู�แทนราษฎร (House of Representative) 

อังกฤษ สภาขุนนาง (House of lord) สภาสามัญ (House of Commons) 

สหรัฐอเมริกา วุฒิสภา (Senate) สภาผู�แทนราษฎร (House of Representative) 

ญ่ีปุ-น วุฒิสภา หรือสภาท่ีปรึกษา
(House of Councillors) 

สภาผู�แทนราษฎร (House of Representative) 

ฝรั่งเศส วุฒิสภา หรือสภาสูง (Senate) สภาผู�แทนราษฎรหรือสมัชชาแห)งชาติ 
(National  Assembly) 

 
ท่ีมา : http://kanjiraa22.blogspot.com/2013/06/1.html 

 
3) หลักการสําคัญของระบบรัฐสภา  หลักการสําคัญของของระบบรัฐสภานั้น  

ไม)ยึดหลักการแบ)งแยกอํานาจอย)างเคร)งครัด ในระบบรัฐสภาไม)ยึดหลักการแบ)งแยกอํานาจ 
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(Separation of Powers) อย)างเคร)งครัดหากแต)ยึดหลักการแบ)งแยกองค(กรและแบ)งหน�าท่ี 
(Function of Powers) ให�องค(กรกระทํา อาทิ การแบ)งแยกให�ฝ-ายนิติบัญญัติ หรือเรียกว)า “รัฐสภา” 
ทําหน�าท่ีในการตรากฎหมาย ให�ฝ-ายบริการหรือท่ีเรียกว)ารัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี ทําหน�าท่ีในการ
บริหารราชการแผ)นดิน ให�องค(กรตุลาการหรือท่ีเรียกว)าศาลทําหน�าท่ีพิพากษาอรรถคดี โดยยอมให� 
แต)ละองค(กรเก่ียวข�องกัน หรือกล)าวอีกนัยหนึ่ง คือ มีการแบ)งแยกองค(กรและแบ)งหน�าท่ีแต)ในลักษณะ
การทํางานยังคงทํางานเก่ียวพันกัน โดยเฉพาะการทํางานของฝ-ายบริหารกับฝ-ายนิติบัญญัติจะมี
ลักษณะถ)วงดุลหรือคานอํานาจซ่ึงกันและกัน (Check and Balance) (เพ่ิงอ�าง, 2556) ท้ังนี้ 
เนื่องจากฝ-ายบริหารมีท่ีมาจากฝ-ายนิติบัญญัติ กล)าวคือ ประชาชนเปPนผู�เลือกสมาชิกสภาผู�แทน
ราษฎรเข�าไปอยู)ในสภา จากนั้นสภาผู�แทนราษฎรจะเลือกนายกรัฐมนตรีเพ่ือทําหน�าท่ีเปPนหัวหน�า
รัฐบาล จะเห็นได�ว)าผู�นํารัฐบาลมาจากสภาผู�แทนราษฎร ซ่ึงแสดงให�เห็นถึงวิธีการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยโดยอ�อมท่ีเปPนลักษณะเฉพาะของระบบรัฐสภา โดยถือรัฐสภาเปPนศูนย(กลางแห)งอํานาจ
ทางการเมือง แต)ในการทํางานนั้น ฝ-ายบริหารทําหน�าท่ีในการบริหารราชการแผ)นดิน โดยกําหนด
นโยบายต)าง ๆ ให�คณะรัฐมนตรีนําไปปฏิบัติ ส)วนฝ-ายนิติบัญญัติสามารถตรวจสอบการทํางานของฝ-าย
บริหารได� อาทิ การอภิปรายไม)ไว�วางใจ การต้ังกระทู�ถาม เปPนต�น ส)วนฝ-ายบริหารหรือรัฐบาลสามารถ
ควบคุมการทํางานของฝ-ายนิติบัญญัติได�โดย การยุบสภา การยังยั้งร)างกฎหมายท่ีรัฐสภาได�เสนอ  
ซ่ึงประเทศท่ีใช�ระบบรัฐสภา ได�แก) ประเทศอังกฤษ ประเทศเบลเยี่ยม ประเทศอิตาลี ประเทศเนเธอร(แลนด( 
ประเทศสวี เดน ประเทศเดนมาร(ก ประเทศลักแซมเบริ์ก ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรีย  
ประเทศนิวซีแลนด( ประเทศอินเดีย ประเทศญ่ีปุ-น ประเทศไทย ประเทศฟ~ลิปป~นส( ประเทศสิงคโปร( 
ประเทศมาเลเซีย เปPนต�น (เพ่ิงอ�าง, 2556) 

4) ลักษณะการถ)วงดุลระหว)างฝ-ายนิติบัญญัติและฝ-ายบริหารในรัฐสภา 
การควบคุมฝ-ายบริหารโดยฝ-ายนิติบัญญัติในการบริหารราชการแผ)นดิน 

สามารถทําได�ดังนี้ คือ เม่ือคณะรัฐมนตรีเข�ารับตําแหน)งหน�าท่ีแล�วต�องแถลงนโยบายต)อรัฐสภา  
ฝ-ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาสามารถต้ังกระทู�ถาม (Question) ต)อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในเรื่องท่ี
เก่ียวกับการบริหารราชการแผ)นดินได� นอกจากนั้นแล�ว ฝ-ายนิติบัญญัติสามารถขอเป~ดอภิปรายเพ่ือ 
ลงมติไม)ไว�วางใจ (vote of no confidence) คณะรัฐมนตรีท้ังคณะหรือเปPนรายบุคคลได� 

4.2.2 รูปแบบประธานาธิบดี (President System) รูปแบบนี้จะให�ประมุขของรัฐ 
มีอํานาจระดับเดียวหรือใกล�เคียงกับประมุขของรัฐท่ีเปPนพระมหากษัตริย( ส)วนอํานาจในการบริหาร
นั้นให�เปPนของคณะรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรีเปPนหัวหน�ารัฐบาล โดยประมุขของรัฐท่ีเปPน
ประธานาธิบดี ไม)ต�องรับผิดชอบทางการเมืองแต)ต�องวางตัวเปPนกลาง ไม)ถือว)าเปPนคนของพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ไม)ต�องตอบกระทู�ในสภา ไม)ถูกฝ-ายนิติบัญญัติเป~ดอภิปรายไม)ไว�วางใจ 
และไม)ต�องรายงานต)อฝ-ายนิติบัญญัติ รูปแบบนี้ได�แก) ประเทศอิตาลี ประเทศเยอรมนี ประเทศอินเดีย 
ประเทศสิงคโปร( เปPนต�น (เพ่ิงอ�าง, 2556) 
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โดยสรุป รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยได�จําแนกออกเปPนประชาธิปไตย
ทางตรงและประชาธิปไตยทางอ�อม ประชาธิปไตยทางตรงคือ รูปแบบประธานาธิบดี เปPนการเป~ด
โอกาสให�ประชาชนมีส)วนร)วมในการตัดสินใจโดยตรงในการเลือกผู�ปกครอง ส)วนประชาธิปไตย
ทางอ�อม คือ ระบบรัฐสภาซ่ึงอาจแบ)งสภาเดียวหรือสภาคู)ก็ได� สภาเดียวคือสภานิติบัญญัติอย)างเดียว 
ส)วนสภาคู) คือระบบสองสภา คือมีท้ังสภานิติบัญญัติและวุฒิสภา หากเปPนสภาคู)จะลักษณะท่ีถ)วงดุล
อํานาจซ่ึงกันและกันหรือท่ีเรียกว)า Check and Balance นั่นเอง 
 

5. องค�ประกอบของรัฐสภา 
สืบเนื่องมาจากการเริ่มต�นการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 โดยใช�สภาเดียว

เปPนองค(ประกอบของรัฐสภา ต)อมาในป� พ.ศ. 2489 ได�มีการเปลี่ยนรูปแบบรัฐสภามาใช�ระบบ 2 สภา 
โดยองค(ประกอบของ 2 สภา ได�แก) สภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภา ซ่ึงในรูปแบบนี้จะให�ราษฎรเปPน 
ผู�ออกเสียงเลือกบุคคลเพ่ือไปทําหน�าท่ีปกครองประเทศแทนตน เพราะการเลือกต้ังเปPนวิธีการท่ีทําให�
ราษฎรได�เลือกบุคคลไปทําหน�าท่ีแทนตนซ่ึงเปPนวิธีการท่ีสอดคล�องกับระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย และเปPนวิธีการท่ีตระหนักว)าอํานาจท่ีได�รับมอบหมายนั้นเปPนอํานาจท่ีสามารถเรียกคืน
ได�เสมอ หากเปPนการแต)งต้ังจะทําให�ประชาชนหมดโอกาสในการควบคุม หรือตรวจสอบผู�ใช�อํานาจ
ปกครองในนามของตน ซ่ึงจะนําไปสู)การปกครองในระบอบเผด็จการ (เกรียงศักด์ิ  เขียวยิ่ง, 2528) 

ป@จจุบันประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย(ทรงเปPน
ประมุขและใช�รูปแบบรัฐสภา ซ่ึงประกอบไปด�วยสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร และสมาชิวุฒิสภาทําหน�าท่ี
ดังต)อไปนี้ 

5.1 สมาชิกสภาผู&แทนราษฎร 
สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร หรือท่ีเรียกอีกอย)างหนึ่งว)า ส.ส. ซ่ึงทําหน�าท่ีดังต)อไปนี้ 
5.1.1. ออกกฎหมายเพ่ือใช�ในการบริหารราชการแผ)นดิน 
5.1.2. ควบคุมการบริหารโดยท่ัวไปของฝ-ายบริหาร 
5.1.3. รับรองนโยบายของรัฐบาล 
5.1.4. ควบคุมนโยบายท่ัวไปของรัฐบาล 
5.1.5 ควบคุมการใช�จ)ายของรัฐบาลรวมท่ัวภาษีอากร 
5.1.6. เปPนตัวแทนของประชาชนโดยตรง ให�ความเข�าใจและกระตุ�นให�ประชาชนมี

ความกระตือรือร�นในทางการเมือง 
5.1.7. ให�การศึกษาทางการเมืองแก)ประชาชน 
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5.2 สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกวุฒิสภาทําหน�าท่ีในการกลั่นกรองงานของสภาผู�แทนราษฎร ให�เปPนไป

ด�วยความรอบคอบ จึงประกอบด�วยสมาชิกผู�ทรงคุณวุฒิสูง มีประสบการณ(มาก และได�รับโปรดเกล�าฯ
เปPนผู�รับสนองพระบรมราชโองการ รัฐธรรมนูญได�กําหนดสมาชิกภาพหรือวาระในการดํารงตําแหน)ง 
คราวละ 6 ป� นับต้ังแต)วันท่ีพระมหากษัตริย(ทรงแต)งต้ัง 
 

6. บทบาทหน&าท่ีของรัฐสภา  
ดังท่ีทราบแล�วว)า รัฐสภาประกอบด�วยสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร และสมาชิกวุฒสภา 

ในหัวข�อนี้จะกล)าวถึงบทบาท หน�าท่ีของท้ังสองสภา ดังนี้ 
รัฐสภามีอํานาจหน�าท่ีดังนี้ (ชัยอนันต(  สมุทวณิช, 2522 : 22 - 27)  
6.1 การตรากฎหมายเพ่ือใช&ในการบริหารราชการแผ/นดิน 

โดยท่ัวไปร)างพระราชบัญญัติเสนอโดยคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู�แทน
ราษฎร ร)างพระราชบัญญัติเม่ือได�รับการพิจารณาจากรัฐสภาแล�ว นายกรัฐมนตรีจะนําข้ึนทูลเกล�า
เพ่ือให�พระมหากษัตริย(ทรงลงพระปรมาภิไธย และเม่ือได�มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วจึงใช�
บังคับเปPนกฎหมายได� 

6.2 ควบคุมการบริหารราชการแผ/นดิน  
โดยท่ัวไปรัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ ได�บัญญัติให�สภามีอํานาจ

หน�าท่ีในการควบคุมดูแล และตรวจสอบการบริหารงานราชการแผ)นดินของฝ-ายบริหาร โดยแบ)ง
ออกเปPนแผนควบคุมด�านนโยบาย การควบคุมตัวบุคคล และการควบคุมด�านการใช�จ)ายเงินของ
รัฐบาล และควบคุมการบริหารงานโดยท่ัวไปของรัฐบาล การต้ังกระทู�ถาม การอภิปรายไม)ไว�วางใจ 

6.3 อํานาหน&าท่ีในการสอบสวน หรือศึกษากิจกรรมหรือเรื่องราวๆ ท่ีอยู)ในอํานาจ
หน�าท่ีของสภาคือวุฒิสภาและสภาผู�แทนราษฎรมีอํานาจเลือกสมาชิกของแต)ละสภาต้ังเปPน
คณะกรรมการสามัญ และมีอํานาจในการเลือกบุคคลผู�เปPนสมาชิกหรือมิได�เปPนสมาชิกเพ่ือดําเนินการ
สอบสวนหรือศึกษากิจกรรมหรือเรื่องราวใด ๆ 

6.4 อํานาจหน&าท่ีในการให&ความเห็นชอบในกิจการสําคัญ ได�แก) อํานาจในการให� 
ความเห็นชอบในการแต)งต้ังผู�สําเร็จราชการแทนพระองค( การให�ความเห็นชอบในการประกาศ 
กฎอัยการศึก การประกาศสงคราม การถอดถอนบุคคลซ่ึงเปPนหัวหน�าองค(กรฝ-ายนิติบัญญัติ รวมท้ัง
การแก�ไขกฎมลเทียรบาลว)าด�วยการสืบราชสันติติวงศ( และแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายรัฐธรรมนูญทํา
หนังสือสัญญาเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตอํานาจรัฐ 
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รูปแบบของรัฐสภาของไทย 
 

รัฐธรรมนูญของประเทศไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดให�รัฐสภาประกอบด�วยสภา 2 
สภา คือ สภาผู�แทนราษฎร และวุฒิสภา โดยเรียกชื่ออย)างไม)เปPนทางการว)า สภาล)าง และสภาสูง
เรียกว)า สภาคู) รัฐสภาซ่ึงประกอบด�วย 2 สภา สภาผู�แทนราษฎร และวุฒิสภา (วิกิพีเดีย สารานุกรม
เสรี, 2555) 

 
1. สภาผู&แทนราษฎร (ส.ส.)  

สภาผู�แทนราษฎรประกอบด�วยสมาชิกจํานวน 480 คน โดยเปPนสมาชิกซ่ึงมาจาก
การเลือกต้ังแบบแบ)งเขตเลือกต้ังจํานวน 400 คน และสมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกต้ังแบบสัดส)วน
จํานวน 80 คน (มาตรา 93) โดยกําหนดคุณสมบัติของผู�สมัครเปPนสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรไว�ใน
มาตรา 101 กล)าวคือ คุณสมบัติของผู�สมัครรับเลือกต้ังเปPนสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร จะต�องมีลักษณะ
ดังต)อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
(2) อายุไม)ต่ํากว)า 25 ป�บริบูรณ(ในวันเลือกต้ัง  
(3) เปPนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต)เพียงพรรคเดียวเปPนเวลา

ติดต)อกันไม)น�อยกว)า 90 วันนับถึงวันเลือกต้ัง เว�นแต)ในกรณีท่ีมีการเลือกต้ังท่ัวไปเพราะเหตุยุบสภา 
ต�องเปPนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต)เพียงพรรคเดียวเปPนเวลาติดต)อกันไม)น�อยกว)า 
30 วันนับถึงวันเลือกต้ัง  

(4) ผู�สมัครรับเลือกต้ังแบบแบ)งเขตเลือกต้ัง ต�องมีลักษณะอย)างใดอย)างหนึ่ง
ดังต)อไปนี้ด�วย  

(4.1) มีชื่ออยู)ในทะเบียนบ�านในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ังมาแล�วเปPนเวลา
ติดต)อกันไม)น�อยกว)าห�าป�นับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง  

(4.2) เปPนบุคคลซ่ึงเกิดในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ัง  
(4.3) เคยศึกษาในสถานศึกษาท่ีต้ังอยู)ในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ังเปPนเวลา

ติดต)อกันไม)น�อยกว)า 5 ป�การศึกษา  
(4.4) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยู)ในทะเบียนบ�านในจังหวัดท่ีสมัครรับ

เลือกต้ังเปPนเวลาติดต)อกันไม)น�อยกว)า 5 ป�  
(5)  ผู� ส มัครรับเลือก ต้ังแบบสัดส)วนต�อง มี คุณสมบั ติ อ่ืนตามท่ีบัญญัติ ไว� ใน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว)าด�วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรและการได�มาซ่ึง
สมาชิกวุฒิสภา  
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เม่ือพิจารณารัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แล�วเห็นได�ว)า
รัฐธรรมนูญได�กําหนดท่ีมาของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรมาจากการแบ)งเขตการเลือกต้ัง จํานวน 400 คน  
โดยให�แต)ละเขตมีสภาผู�แทนราษฎรได� 3 คน และแบบสัดส)วน 80 คน โดยจัดกลุ)มจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ี
ติดต)อกันให�อยู)ในกลุ)มเดียวกัน จํานวน 8 เขตการเลือกต้ัง และไม)ระบุคุณสมบัติของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร
ว)าต�องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ท้ังนี้ เ พ่ือให� ได�บุคคลในพ้ืนท่ี เขตเลือกต้ัง ท่ีมีความรู�  
ความเชี่ยวชาญในสาขาต)าง ๆ แต)ไม)มีวุฒิการศึกษาได�มีโอกาสสมัครรับเลือกต้ัง นอกจากนั้นยังได�
แก�ไขระยะเวลาการสังกัดพรรคการเมือง ในกรณีท่ีมีการเลือกต้ังท่ัวไป ให�ผู�ลงสมัครต�องเปPนสมาชิก
พรรคการเมืองก)อนวันเลือกต้ังไม)น�อยกว)า 90 วัน ส)วนในกรณีท่ีมีการยุบสภา ให�ผู�ลงสมัครต�องเปPน
สมาชิกพรรคการเมืองก)อนวันเลือกต้ังไม)น�อยกว)า 30 วัน เพ่ือให�มีเวลาเพียงพอท่ีสมาชิกพรรค
การเมืองจะตัดสินใจได�ทันการเลือกต้ังครั้งต)อไป ท้ังนี้ เพ่ือให�สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรมีความผูกพัน
กับท�องท่ีลงสมัครรับเลือกต้ังอย)างแท�จริง จึงได�บัญญัติให�ผู�ลงสมัครรับเลือกต้ังต�องมีชื่ออยู)ในทะเบียน
บ�านในจังหวัดดังกล)าวติดต)อกันเปPนระยะเวลาไม)น�อยกว)า 5 ป� หรือเปPนบุคคลซ่ึงเกิดในจังหวัดท่ีสมัคร
รับเลือกต้ัง หรือเคยศึกษาในสถานศึกษาท่ีต้ังอยู)ในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ังเปPนเวลาติดต)อกัน 
ไม)น�อยกว)า 5 ป�การศึกษา หรือเคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยู)ในทะเบียนบ�านในจังหวัดท่ีสมัครรับ
เลือกต้ังเปPนเวลาติดต)อกันไม)น�อยกว)า 5 ป� นอกจากนั้นสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรต�องมีคุณสมบัติ
ดังกล)าวข�างต�น และยังต�องไม)มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา 102 ของรัฐธรรมนูญด�วย ดังนี้ 

ลักษณะต�องห�ามของผู�สมัครรับเลือกต้ังเปPนสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร  
บุคคลผู� มีลักษณะดังต)อไปนี้ เปPนบุคคลต�องห�ามมิให�ใช�สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปPน

สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร (มาตรา 102)  
(1) ติดยาเสพติดให�โทษ  
(2) เปPนบุคคลล�มละลายหรือเคยเปPนบุคคลล�มละลายทุจริต  
(3) เปPนบุคคลผู�มีลักษณะต�องห�ามมิให�ใช�สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรตาม 

มาตรา 100 โดยเปPนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช หรือ อยู)ในระหว)างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 
หรือ วิกลจริต จิตฟ@�นเฟwอนไม)สมประกอบ  

(4) ต�องคําพิพากษาให�จําคุกและถูกคุมขังอยู)โดยหมายของศาล  
(5) เคยต�องคําพิพากษาให�จําคุกโดยได�พ�นโทษมายังไม)ถึง5ป�ในวันเลือกต้ัง เว�นแต) 

ในความผิดอันได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(6) เคยถูกไล)ออก ปลดออก หรือให�ออกจากราชการ หน)วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

เพราะทุจริตต)อหน�าท่ี หรือถือว)ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  
(7) เคยต�องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให�ทรัพย(สินตกเปPนของแผ)นดิน เพราะร่ํารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพย(สินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ  
(8) เปPนข�าราชการซ่ึงมีตําแหน)งหรือเงินเดือนประจํานอกจากข�าราชการการเมือง  
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(9) เปPนสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน  
(10) เปPนสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเปPนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงแล�วยังไม)เกิน 2 ป�  
(11) เปPนพนักงานหรือลูกจ�างของหน)วยราชการ หน)วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ

เปPนเจ�าหน�าท่ีอ่ืนของรัฐ  
(12) เปPนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกต้ัง ผู�ตรวจการแผ)นดิน กรรมการ

ปRองกันและปราบปรามการทุจริตแห)งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ)นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห)งชาติ  

(13) อยู)ในระหว)างต�องห�ามมิให�ดํารงตําแหน)งทางการเมืองตามมาตรา 263 ผู�ดํารง
ตําแหน)งทางการเมืองผู�ใดจงใจไม)ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย(สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ตามท่ีกําหนดไว�ในรัฐธรรมนูญนี้ หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย(สินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบด�วยข�อความอันเปPนเท็จ 

(14) เคยถูกวุฒิสภามีมติ ถอดถอนออกจากตําแหน)งตามมาตรา 274  
ดังนั้น รูปแบบรัฐสภาของไทยจึงประกอบไปด�วย 2 สภา คือ สภาผู�แทนราษฎรและ

วุฒิสภา โดยสภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภาต�องมีคุณสมบัติตามท่ีรัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย 
กําหนดไว� แสดงดังตารางท่ี 8.3  

 
ตารางท่ี 8.3 เปรียบเทียบบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  
กับรัฐธรรมนูญแห) งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในประเ ด็นเรื่องการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร 
 

ประเด็น รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550  

จํานวน ส.ส. 500 คน 480 คน 

ท่ีมาของ ส.ส. 1.การเลือกต้ังแบบแบ)งเขตเลือกต้ัง 
400 คน การเลือกต้ังแบบบัญชีรายชื่อ 
(ของคนท้ังประเทศ) 100 คน 
2.พรรคการเมือง ท่ี มีคะแนนใน
ระบบบัญชีรายชื่อไม)ถึง 5% ของ
จํานวนคะแนนท้ังประเทศ ไม)ถือว)า
มีผู�ใดในบัญชีรายชื่อได�รับเลือกต้ัง 

1. การเลือกต้ังแบบแบ)งเขตเลือกต้ัง 
400 คน โดยกําหนดจังหวัดเปPนเขต
เลือกต้ังแต)ละเขตมี ส.ส. ได� 3 คน 
หรือน�อยกว)านั้น 
2. การเลือกต้ังแบบสัดส)วน 80 คน 
จาก 8 เขตเลือกต้ังตามกลุ)มจังหวัด 
เขตละ 10 คน พรรคการเมืองจะ
ได�รับจํานวนท่ีนั่งตามอัตราส)วน
คะแนน ท่ีพรรคได� รับ  โดยไม) มี
เกณฑ(ข้ันตํ่า 
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ตารางท่ี 8.3 (ต)อ) 
 

ประเด็น รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550  

วาระการดํารง
ตําแหน)ง ส.ส. 

4 ป� 4 ป� 

คุณสมบัติของ
ผู�สมัครรับเลือกต้ัง 

ส.ส. 
 

1. วุฒิการศึกษาไม)ต่ํากว)าระดับปริญญาตรี 

2. เปPนสมาชิกพรรคการเมืองไม)น�อยกว)า 
90 วันทุกกรณี 

1.ไม)กําหนดวุฒิการศึกษาข้ันตํ่าไว� 
2. เปPนสมาชิกพรรคการเมืองไม)น�อย
กว)า 90 วันในกรณีท่ัวไป และ 30 วัน
ในกรณียุบสภา 
3. ต�องมีชื่ออยู)ในทะเบียนบ�านในเขต
ท่ีลงรับสมัครเลือกต้ัง/เกิด/เคย
ศึกษาในจังหวัดท่ีลงสมัครไม)น�อย
กว)าห�าป� หรือเคยรับราชการหรือ
เคยมีชื่ออยู)ในจังหวัดท่ีลงสมัคร
ติดต)อกันไม)น�อยกว)าห�าป� 

ลักษณะต�องห�าม
ของผู�สมัครรับ
เลือกต้ัง ส.ส. 

1. ไม)เปPนบุคคลล�มละลาย 
2. เคยต�องคําพิพากษาให�จําคุกต้ังแต) 
สองป�ข้ึนไป โดยพ�นโทษมายังไม)ถึง
ห�าป� เว�นแต)เปPนความผิดโดยประมาท
หรือลหุโทษ 
3. เปPนสมาชิกวุฒิสภา 
4. เคยถูก ส.ว. ถอดถอนออกจากตําแหน)ง 
และยังไม)พ�น 5 ป� 

1.ไม)เคยเปPนบุคคลล�มละลาย 
2.เคยต�องคําพิพากษาจําคุกโดย
พ�นโทษมายังไม)ถึงห�าป� เว�นแต)
เปPนความผิด ท่ี ได� กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
3.เปPนหรือเคยเปPน ส.ว. แต)ยังพ�น
จากตําแหน)งไม)เกิน 2 ป� 
4.เคยถูก ส.ว. ถอดถอนออกจาก
ตําแหน)ง 

 
ท่ีมา: http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php, 2555 

 

2. สมาชิกวุฒิสภา 
รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 111 ได�กําหนดให�

สมาชิกวุฒิสภาประกอบด�วยสมาชิกจํานวน 150 คน โดยมีท่ีมา 2 ประเภท ได�แก) สมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจาก
การเลือกต้ัง และมาจากการสรรหา (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2555) 
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2.1 สมาชิกวุฒิสภาจากการเลือกตั้ง โดยตรงจากประชาชนในแต)ละจังหวัด  
ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย มาตรา 112 กําหนดให�เลือกต้ังจากผู�สมัครสมาชิกวุฒิสภา
จังหวัดละหนึ่งคน จํานวนท้ังหมด 76 คนโดยกําหนดให�เขตจังหวัดเปPนเขตเลือกต้ัง และในแต)ละ
จังหวัดจะมีสมาชิกวุฒิสภาได�จังหวัดละ 1 คน โดยให�ผู�มีสิทธิเลือกต้ังออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง
ผู�สมัครรับเลือกต้ังได�หนึ่งเสียงและให�ใช�วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ ซ่ึงเง่ือนไขในการลงสมัครรับ
เลือกต้ังนั้น ผู�ลงสมัครสามารถหาเสียงได�เฉพาะท่ีเก่ียวกับอํานาจหน�าท่ีของวุฒิสภาเท)านั้นเพ่ือประโยชน(
ในการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา  

2.2 สมาชิกวุฒิสภาจากการสรรหา จํานวน 74 คน ซ่ึงเปPนจํานวนท่ีกําหนดให�
เท)ากับจํานวนของสมาชิกท่ีมาจากการเลือกต้ังหักด�วยจํานวนสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกต้ัง  
โดยมีท่ีมาจากคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ประกอบไปด�วย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานกรรมการการเลือกต้ัง ประธานผู�ตรวจการแผ)นดิน ประธานกรรมการปRองกันและปราบปราม
การทุจริตแห)งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ)นดิน ผู�พิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงดํารงตําแหน)งไม)ตํ่ากว)า 
ผู�พิพากษาศาลฎีกาท่ีท่ีประชุมใหญ)ศาลฎีกามอบหมายจํานวน 1 คน ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดท่ี 
ท่ีประชุมใหญ)ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมอบหมายจํานวน 1 คนเปPนกรรมการ (มาตรา 113)  
โดยสมาชิกวุฒิสภาต�องมีคุณสมบัติดังนี้ 

คุณสมบัติและลักษณะต�องห�ามของผู�สมัครเปPนสมาชิกวุฒิสภา 
คุณสมบัติและลักษณะต�องห�ามของบุคคลท่ีจะเปPนผู�สมัครรับเลือกต้ังวุฒิสภาหรือ

ได�รับการเสนอชื่อเพ่ือเข�ารับการสรรหาเปPนสมาชิกวุฒิสภา โดยมีเง่ือนไขต)างๆ ดังนี้ (มาตรา 115 )  
1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
2. มีอายุไม)ต่ํากว)า 40 ป�บริบูรณ(ในวันสมัครรับเลือกต้ังหรือวันท่ีได�รับการเสนอชื่อ  
3. สําเร็จการศึกษาไม)ต่ํากว)าปริญญาตรีหรือเทียบเท)า  
4. ผู�สมัครรับเลือกต้ังเปPนสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกต้ังต�องมีลักษณะอย)างใดอย)างหนึ่ง 

ดังต)อไปนี้  
4.1 มีชื่ออยู)ในทะเบียนบ�านในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ังมาแล�วเปPนเวลา

ติดต)อกันไม)น�อยกว)า 5 ป�นับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง 
4.2 เปPนบุคคลซ่ึงเกิดในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ัง 
4.3 เคยศึกษาในสถานศึกษาท่ีต้ังอยู)ในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ังเปPนเวลา

ติดต)อกันไม)น�อยกว)า 5 ป�การศึกษา เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยู)ในทะเบียนบ�านในจังหวัดท่ีสมัคร
รับเลือกต้ังเปPนเวลาติดต)อกันไม)น�อยกว)า 5 ป�  

4.4 ไม)เปPนบุพการี คู)สมรส หรือบุตรของผู�ดํารงตําแหน)งสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรหรือ
ผู�ดํารงตําแหน)งทางการเมือง  
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4.5 ไม)เปPนสมาชิกหรือผู�ดํารงตําแหน)งใดในพรรคการเมืองหรือเคยเปPนสมาชิก
หรือเคยดํารงตําแหน)งและพ�นจากการเปPนสมาชิกหรือการดํารงตําแหน)งใดๆ ในพรรคการเมืองมาแล�ว
ยังไม)เกิน 5 ป�นับถึงวันสมัครรับเลือกต้ังหรือวันท่ีได�รับการเสนอชื่อ  

4.6 ไม)เปPนสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร หรือเคยเปPนสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรและ
พ�นจากการเปPนสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรมาแล�วไม)เกิน 5 ป�นับถึงวันสมัครรับเลือกต้ังหรือวันท่ีได�รับ
การเสนอชื่อ เปPนบุคคลต�องห�ามมิให�ใช�สิทธิสมัครรับเลือกต้ังตามมาตรา 102 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(7) (8) (9) (11) (12) (13) หรือ (14)  

4.7 ไม)เปPนรัฐมนตรีหรือผู�ดํารงตําแหน)งทางการเมืองอ่ืน ซ่ึงมิใช)สมาชิกสภา
ท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน หรือเคยเปPนแต)พ�นจากตําแหน)งดังกล)าวมาแล�วยังไม)เกิน 5 ป�  

4.8 สมาชิกวุฒิสภาจะเปPนรัฐมนตรี ผู�ดํารงตําแหน)งทางการเมืองอ่ืน หรือผู�ดํารง
ตําแหน)งในองค(กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมิได� และผู�เคยดํารงตําแหน)งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลงมาแล�วยังไม)เกิน 2 ป� จะเปPนรัฐมนตรีหรือผู�ดํารงตําแหน)งทางการเมืองมิได�เช)นกัน (มาตรา 116)  

เม่ือพิจารณาหลักเกณฑ(ในการกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาข�างต�นแล�ว
จะเห็นได�ว)า วัตถุประสงค(ในการกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภา เพ่ือให�สมาชิกวุฒิสภามีความ
ผูกพันกับท�องท่ีลงสมัครรับเลือกต้ังอย)างแท�จริง จึงได�บัญญัติให�ผู�ลงสมัครรับเลือกต้ังต�องมีชื่ออยู)ใน
ทะเบียนบ�านในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ังติดต)อกันเปPนระยะ เวลาไม)น�อยกว)า 5 ป� หรือเปPนบุคคล 
ซ่ึงเกิดในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ังหรือเคยศึกษาในสถานศึกษาท่ีต้ังอยู)ในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ัง
เปPนเวลาติดต)อกันไม)น�อยกว)า 5 ป�การศึกษาหรือเคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยู)ในทะเบียนบ�าน 
ในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ังเปPนเวลาติดต)อกันไม)น�อยกว)า 5 ป� และเพ่ือให�สมาชิกวุฒิสภามีความเปPน
กลางทางการเมือง ไม)ถูกการเมืองครอบงํา และไม)มีส)วนเก่ียวข�องกับสภาผู�แทนราษฎรดังท่ีเคยเปPนมา 
จึงได�กําหนดให�ผู�ท่ีสมัครรับเลือกต้ังหรือได�รับการเสนอชื่อเปPนสมาชิกวุฒิสภาต�องไม)เปPนบุพการี  
คู)สมรส หรือเปPนบุตรของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรหรือผู�ดํารงตําแหน)งทางการเมืองและต�องไม)เปPน
สมาชิกหรือผู�ดํารงตําแหน)งใดในพรรคการเมือง สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร รัฐมนตรีหรือผู�ดํารง
ตําแหน)งทางการเมือง ส)วนผู�ท่ีเคยเปPนสมาชิกหรือเคยดํารงตําแหน)งดังกล)าวมาแล�วแต)พ�นจาก
ตําแหน)งยังไม)เกิน 5 ป�จนถึงวันสมัครรับเลือกต้ังหรือวันท่ีได�รับการเสนอชื่อ ก็ไม)มีสิทธิสมัครรับ
เลือกต้ังหรือได�รับการเสนอชื่อเปPนสมาชิกวุฒิสภา (เพ่ิงอ�าง, 2555) ท้ังนี้ แสดงดังตารางท่ี 8.4  
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ตารางท่ี 8.4 เปรียบเทียบบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  
กับรัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในประเด็นเรื่องการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา 
 

ประเด็น รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550  
จํานวน ส.ว. 200 คน 150 คน 

ท่ีมาของ ส.ว. การเลือกตั้งโดยตรงในแต)ละจังหวัด 
ท่ัวประเทศ ตามสัดส)วนจํานวนประชากร 

1.การเลือกตั้งโดยตรงท่ัวประเทศจังหวัดละ 1 คน 
รวม 76 คน 
2.การสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภา 74 คน 

วาระการดํารง
ตําแหน)ง ส.ว. 

ท่ีมาจากการเลือกตั้งมีวาระ 6 ป� 1. ท่ีมาจากการเลือกตั้ง มีวาระ 6 ป� 
2. ท่ีมาจากการสรรหา มีวาระ 3 ป� 

คุณสมบัติของ
ผู�สมคัรรับเลือกตั้ง 

ส.ว. 

1.อายุตั้งแต) 40 ป�ข้ึนไป 
2.วุฒิการศึกษาระดับปรญิญาตรีข้ึนไป 
3.ไม)เปPนข�าราชการประจํา พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ต�องมีช่ืออยู)ในทะเบียนบ�าน ในเขตท่ีลงรับสมัคร
เลือกตั้ง/เกิด/เคยศึกษาในจังหวัดท่ีลงสมัครไม)
น�อยกว)า 5 ป� หรือเคยรับราชการ/เคยมีช่ืออยู)ใน
จังหวัดท่ีลงสมัครตดิต)อกันไม)น�อยกว)า 5 ป� 

ลักษณะต�องห�ามของ
ผู�สมคัรรับเลือกตั้ง 

ส.ว. 

1.เปPนสมาชิกหรือผู�ดํารงตําแหน)งอ่ืนของ
พรรคการเมือง 
2.เปPนส.ส. หรือเคยเปPนส.ส.และพ�นจาก
การเปPนส.ส.มาแล�วยังไม)เกินหน่ึงป�นับถึง
วันสมัครรับเลือกตั้งประการหน่ึง หรือ
เปPนหรือเคยเปPนส.ว.ตามบทบัญญตัิแห)ง
รัฐธรรมนูญน้ีในอายุของวุฒิสภาคราว
ก)อนการสมัครรับเลือกตั้ง หรือเปPน
บุคคลต�องห�ามมิให�ใช�สิทธิสมัครรบั
เลือกตั้งอีกประการหน่ึง 

1.ไม)เปPนบุพการี คู)สมรส หรือบุตรของผู�ดํารง
ตําแหน)งส.ส.หรือผู�ดํารงตําแหน)งทางการเมือง 
2.ไม)เปPนสมาชิกหรือผู�ดํารงตําแหน)งใดในพรรค
การเมืองหรือเคยเปPนสมาชิกหรือเคยดํารง
ตําแหน)งและพ�นตําแหน)งมาแล�วยงัไม)เกิน 5 ป� 
ไม)เปPน ส.ส. หรือเคยเปPน ส.ส.และพ�นจากการเปPน 
ส.ส.มาแล�วไม)เกิน 5 ป� 

 
ท่ีมา: http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php,2555 
 

3. การส้ินสุดของสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู&แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา  
รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในมาตรา 111 ได�กําหนดให�

สมาชิกรัฐสภาซ่ึงได�แก)สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา จะต�องมีกําหนดระยะเวลาใน
การดํารงตําแหน)ง จะเห็นได�ว)า ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยใช�ระบบรัฐสภาหรือ
ท่ีเข�าใจคือ ประชาธิปไตยแบบมีผู�แทน (Representative Democracy) ประชาธิปไตยโดยอ�อม 
(Indirect Democracy) ซ่ึงเปPนการเป~ดโอกาสให�ประชาชนมีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังผู�แทนเข�าไปทํา
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หน�าท่ีแทนตัวเองในรัฐสภา ท้ังนี้เพ่ือแสดงถึงเจตจํานง หรือความต�องการของประชาชนท่ีแท�จริง 
โดยหลักการสําคัญในการปกครองระบบผู�แทนนั้น คือ หลักการเปPนผู�แทนตามระยะเวลา โดยให�มี
วาระในการดํารงตําแหน)งซ่ึงอาจจะเปPน 4 ป� 5 ป� หรือ 6 ป� ท้ังนี้ข้ึนอยู)กับบัญญัติของกฎหมายท่ี
กําหนดไว�ในรัฐธรรมนูญ โดยสาเหตุสําคัญท่ีต�องมีการกําหนดอายุหรือวาระการดํารงตําแหน)งนั้น คือ
(ดําริห(  บูรณะนันท(, 2549 : 151 - 152) 

1. เพ่ือกําหนดระยะเวลาการทํางานให�ชัดเจน เพ่ือปRองกันการครอบงําหรือ 
การแทรกแซงทางการเมืองของกลุ)มผลประโยชน(  

2. เพ่ือปRองกันมิให�ผู�ดํารงตําแหน)งหลงอํานาจอันอาจจะนําไปสู)พฤติกรรมเผด็จการได� 
(วิสุทธ(  โพธิแท)น, 2550 : 54 - 55) 

3. เพ่ือให�เกิดการแข)งขันทางการเมืองอย)างเสรีท่ีเน�นนโยบายพรรคการเมืองมากกว)า
ตัวบุคคล  

4. เพ่ือเป~ดโอกาสให�ประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงผู�แทนได� หากผู�แทนนั้นไม)ปฏิบัติ
ตามเจตนาแห)งนโยบายท่ีแถลงไว�กับประชาชนก)อนเข�าดํารงตําแหน)ง  

5. เพ่ือให�ผู�แทนตระหนักและเห็นความสําคัญของเสียงสนับสนุนท่ีทําให�ได�รับ
เลือกต้ังอันจะเปPนการปRองกันการละเลยเสียงสนับสนุนจากประชาชน ตามหลักการอํานาจอธิปไตย
ของปวงชน  

3.1. การส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู&แทนราษฎร 
รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได� กําหนดให� 

สภาผู�แทนราษฎรสิ้นสุดท้ังคณะ ตามมาตรา 106 (1) กล)าวคือ ถึงคราวออกตามอายุหรือมีการยุบสภา
ผู�แทนราษฎรโดยปกติรัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 104 วรรคแรก 
ได�กําหนดให�สภาผู�แทนราษฎรมีกําหนดอายุคราวละ 4 ป� นับแต)วันเลือกต้ัง ซ่ึงสอดคล�องกับการสิ้นสุดลง
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 106 คือ ออกตามอายุ 
ยุบสภา ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 101 มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา 102 ลาออกจาก
พรรคการเมืองท่ีตนเปPนสมาชิก สมาชิกพรรคการเมืองท่ีตนสังกัด มีมติให�ออก วุฒิสภามีมติให�ถอด
ถอนออกจากตําแหน)ง ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุมท่ีมี
กําหนดเวลาไม)น�อยกว)าหนึ่งร�อยยี่สิบวันโดยไม)ได�รับอนุญาตจากประธานสภาผู�แทนราษฎร ฯลฯ  

สภาผู�แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามอายุจะต�องมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร 
ข้ึนใหม)เปPนการเลือกต้ังท่ัวไปภายใน 45 วันนับแต)วันท่ีอายุของสภาสิ้นสุดลง กรณีการยุบสภาอันเปPนเหตุให�
สภาผู�แทนราษฎรท้ังคณะสิ้นอายุก)อนกําหนด จะต�องมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรใหม) 
เปPนการเลือกต้ังท่ัวไปภายในระยะเวลาไม)น�อยกว)า 45 วันแต)ไม)เกิน 60 วันนับแต)วันยุบสภา
ผู�แทนราษฎร ท้ังสองกรณีข�างต�น วันเลือกต้ังต�องกําหนดเปPนวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร  
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ส)วนการสิ้นสุดตําแหน)งของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร อันเปPนการสิ้นสุด
เฉพาะตัวด�วยเหตุหนึ่งเหตุใดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 105 (2) – (11) จะต�องมีการ
ทดแทนตําแหน)ง ท่ีว)างตามท่ีมาของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรประเภทนั้นๆ กรณีตําแหน)ง
สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรแบบแบ)งเขตเลือกต้ังสิ้นสุดลงให�มีการเลือกต้ังแทนภายใน 45 วัน หากอายุ
สภาผู�แทนราษฎรเหลือไม)ถึง 180 วัน จะไม)เลือกต้ังแทนก็ได� ส)วนกรณีตําแหน)งสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร
แบบสัดส)วนสิ้นสุดลง ให�ประธานสภาผู�แทนราษฎรประกาศให�ผู�มีชื่อในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมืองนั้น ในเขตเลือกต้ังนั้นข้ึนมาแทนตําแหน)งท่ีว)าง และต�องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ภายในเจ็ดวัน หากไม)มีรายชื่อเหลืออยู)ในบัญชี ให�สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรแบบสัดส)วนประกอบด�วยสมาชิก
เท)าท่ีมีอยู)  

3.2. การส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา 
รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 117 กําหนดให�

วุฒิสภามาจากการเลือกต้ังและการสรรหา มีกําหนดคราวละหกป�นับแต)วันเลือกต้ังหรือวันท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการสรรหาแล�วแต)กรณี โดยสมาชิกวุฒิสภาจะดํารงตําแหน)ง
ติดต)อกันเกินหนึ่งวาระไม)ได� สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาท้ังท่ีมาจากการเลือกต้ังและการสรรหา
สิ้นสุดลงตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 119 กล)าวคือ 
ออกตามวาระ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา 115 กระทําการอัน
ต�องห�ามตามมาตรา 116 มาตรา 265 หรือมาตรา 266 วุฒิสภามีมติให�ถอดถอน ขาดประชุมเกิน
จํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุมท่ีมีกําหนดเวลาไม)น�อยกว)าหนึ่งร�อยยี่สิบวัน  
โดยไม)ได�รับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา ฯลฯ กรณีวาระของสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงมาจากการเลือกต้ัง
สิ้นสุดลงให�มีการเลือกต้ังภายใน 30 วัน วันเลือกต้ังนั้นให�กําหนดเปPนวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร 
ส)วนกรณีวาระของสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงมาจากการสรรหาสิ้นสุดลง ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศ
กําหนดวันเริ่มการสรรหาและระยะเวลาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาให�แล�วเสร็จภายในหกสิบวัน  
และให�สมาชิกวุฒิสภาผู�เข�ามาแทนตําแหน)งอยู)ในตําแหน)งเท)าวาระท่ีเหลืออยู) หากวาระท่ีเหลืออยู)ไม)ถึง  
180 วัน จะไม)ดําเนินการเลือกต้ังหรือการสรรหาก็ได�  

3.3 เอกสิทธิ์และการคุ&มกันของสมาชิกสภาผู&แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
เอกสิทธิ์ (Privilege) หมายถึง สิทธิพิเศษเฉพาะบุคคลบางคนหรือกลุ)มบุคคล

บางประเภทท่ีมีคุณลักษณะพิเศษบางประการ ทําให�ผู�นั้นเกิดความชอบธรรมในการอ�างสิทธิเพ่ือ
ยืนยันผลประโยชน(บางประการเปPนพิเศษท่ีเหนือบุคคลอ่ืน (ปรีดี  เกษมทรัพย(, 2525: 88) กล)าวคือ 
เจ�าหน�าท่ีหรือหน)วยงานของรัฐจะมีเอกสิทธิ์หรือสิทธิพิเศษท่ีจะไม)ถูกฟRองร�องกล)าวหาในทางใดๆ  
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน�าท่ี เช)น เอกสิทธิ์ทางการฑูต และเอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญของสมาชิกรัฐสภา  
เปPนต�น  
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เอกสิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภา หมายถึง สิทธิเด็ดขาด ของสมาชิกรัฐสภาท่ีจะกล)าว
แถลงข�อเท็จจริงแสดงความคิดเห็น ออกเสียงลงคะแนน หรือการกระทําอย)างอ่ืนในท่ีประชุมสภา  
โดยมิให�บุคคลอ่ืนมาเก่ียวข�องจะไปฟRองร�องว)ากล)าวในทางใดไม)ได� (มานิตย(  จุมปา, 2544: 2) ท้ังทางอาญา 
และทางแพ)ง และไม)อาจนําเรื่องนั้นไปฟRองร�องได�อีกไม)ว)าเวลาจะล)วงเลยไปนานเท)าใดก็ตาม  

ความคุ&มกัน (Immunity) หมายถึง การท่ีคอยปRองกันให�ปลอดภัย, คุ�มครอง
ให�พ�นจากบางสิ่งบางอย)าง เช)น คุ�มกันโรค คุ�มกันไม)ให�ถูกฟRองร�อง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 254) 

ความคุ�มกันของสมาชิกรัฐสภา หมายถึง ความคุ�มกันท่ีรัฐธรรมนูญให�แก)สมาชิก
รัฐสภาท่ีจะไปประชุมตามหน�าท่ี โดยไม)อาจถูกจับกุม คุมขัง หรือดําเนินคดีใดๆในลักษณะท่ีจะ
ขัดขวางต)อการมาประชุมในช)วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (อธิคม  อินทุภูติ, 2552) หรือในระหว)างสมัยประชุม 
เว�นแต)จะได�รับอนุญาตจากสภาท่ีผู�นั้นเปPนสมาชิกอยู)เสียก)อน ความคุ�มกันนี้ไม)ให�ใช�บังคับแก) 
การพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู�ดํารงตําแหน)งทางการเมือง(เดโช  สวนานนท(, 
2545 : 85) ท้ังนี้เม่ือพ�นเวลาดังกล)าวความคุ�มกันจะหมดไปและอาจดําเนินคดีต)อไปได� โดยเอกสิทธิ์
และความคุ�มกันสมาชิกรัฐสภาของไทยนั้นได�มีการบัญญัติรับรองไว�เปPนลายลักษณ(อักษรในรัฐธรรมนูญ
อันเปPนกฎหมายสูงสุดของประเทศ โดยในรัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 130 ได�บัญญัติหลักการเรื่องเอกสิทธิ์ไว� สรุปได�ดังนี้  
(1) สมาชิกรัฐสภามีเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด (Absolute) ในการกล)าวถ�อยคําใด

ในทางแถลงข�อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนนได�อย)างอิสระ ผู�ใดจะนําไปเปPนเหตุ
ฟRองร�องมิได�ตลอดไปไม)ว)าเม่ือใด  

(2) การคุ�มครองนี้จะคุ�มครองสมาชิกรัฐสภาจากการดําเนินคดีทุกกรณี ท้ังในคดีแพ)ง 
คดีอาญา หรือความผิดทางวินัย  

(3) การคุ�มครองนี้จํากัดเฉพาะการกล)าวถ�อยคํา การแถลงข�อเท็จจริง การแสดง
ความคิดเห็น และการออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงเปPนการปฏิบัติหน�าท่ีในท่ีประชุมสภาผู�แทนราษฎร  
ท่ีประชุมวุฒิสภา และท่ีประชุมร)วมกันของรัฐสภาเท)านั้น ไม)รวมถึงการท่ีสมาชิกกระทําความผิดใน
กรณีอ่ืนๆ  

(4) ในกรณีมีการถ)ายทอดวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน( แล�วถ�อยคําท่ี
กล)าวในท่ีประชุมไปปรากฏนอกบริเวณสภา และการกล)าวถ�อยคํานั้นมีลักษณะเปPนความผิดทางอาญา 
และละเมิดสิทธิในทางแพ)งของบุคคลอ่ืน ซ่ึงมิใช)รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห)งสภานั้น สมาชิกผู�กล)าว
ถ�อยคํานั้นจะอ�างเอกสิทธิ์เพ่ือให�คุ�มครองไม)ได� เพราะบุคคลภายนอกไม)มีโอกาสอภิปรายชี้แจงโต�แย�ง 
และอาจส)งผลให�เกิดความเสียหายได� ท้ังนี้ผู�เสียหายดังกล)าวมีสิทธิร�องขอให�ประธานแห)งสภานั้นจัด
ให�มีการโฆษณาคําชี้แจง ตามวิธีการและภายในระยะเวลาตามท่ีกําหนดในข�อบังคับการประชุมของ
สภานั้น โดยการร�องขอดังกล)าวจะไม)กระทบต)อสิทธิของบุคคลในการฟRองคดีต)อศาล  
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(5) การคุ�มครองนี้นอกจากจะคุ�มครองสมาชิกรัฐสภาแล�วยังครอบคลุมไปถึง
บุคคล อ่ืนๆท่ี เ ก่ียวข�องได�แก)  ผู� พิมพ(และผู� โฆษณารายงานการประชุมตามข�อบั ง คับของ 
สภาผู�แทนราษฎร วุฒิสภา หรือ รัฐสภา แล�วแต)กรณีบุคคลซ่ึงประธานในท่ีประชุมอนุญาตให�แถลง
ข�อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม รวมท้ัง ผู�ดําเนินการถ)ายทอดการประชุมสภาทาง
วิทยุกระจายเสียง หรือ วิทยุโทรทัศน(ท่ีได�รับอนุญาตจากประธานแห)งสภานั้น  

(6) ในมาตรา 135 วรรคสี่ ได�กําหนดเพ่ิมเติมให�คณะกรรมาธิการ ท้ังท่ีเปPน
กรรมาธิการสามัญ และกรรมาธิการวิสามัญ รวมถึงผู�ท่ีคณะกรรมาธิการเรียกให�มาชี้แจงแถลง
ข�อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในสภา ได�รับเอกสิทธิ์ ตามมาตรา 130 ในการคุ�มครองด�วยเช)นกัน  

มาตรา 131 ได�บัญญัติหลักการเรื่อง ความคุ�มกัน เอาไว� ซ่ึงพอจะสรุปได�ดังนี้  
(1) ในระหว)างสมัยประชุม ห�ามมิให�จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู�แทน

ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ไปทําการสอบสวนในฐานะท่ีสมาชิกผู�นั้นเปPนผู�ต�องหาในคดีอาญา เว�นแต)
ได�รับอนุญาตจากสภาท่ีผู�นั้นเปPนสมาชิก หรือในกรณีท่ีจับในขณะกระทําความผิด  

(2) สําหรับในกรณีท่ีมีการจับสมาชิกรัฐสภาในขณะกระทําความผิดนี้ให�รายงาน
ไปยังสภาซ่ึงผู�นั้นเปPนสมาชิกโดยพลัน ท้ังนี้ประธานอาจสั่งให�ปล)อยสมาชิกผู�ถูกจับได�  

(3) กรณีท่ีมีการฟRองสมาชิกรัฐสภาในคดีอาญาไม)ว)าจะฟRองในหรือนอกสมัยประชุม 
ศาลจะพิจารณาคดีระหว)างสมัยประชุมมิได� (ฟRองร�องได�แต)พิจารณาคดีไม)ได�) ยกเว�น 2 กรณี คือได�รับ
อนุญาตจากสภาท่ีผู�นั้นเปPนสมาชิก หรือ กรณีท่ีเปPนคดีเก่ียวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว)า
ด�วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรและการได�มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว)าด�วยการเลือกต้ัง หรือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว)าด�วยพรรคการเมือง แต)
การพิจารณาคดีต�องไม)เปPนการขัดขวางต)อการท่ีสมาชิกผู�นั้นจะมาประชุมสภา  

(4) การคุ�มกันนี้จะคุ�มครองเฉพาะบุคคลท่ีมีสถานภาพเปPนสมาชิกรัฐสภาเท)านั้น
ไม)ครอบคลุมถึงบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง เหมือนกรณีเอกสิทธิ์  

(5) การคุ�มกันคุ�มครองเฉพาะกรณีของคดีอาญาเท)านั้นไม)ว)าจะเก่ียวข�องกับการ
ปฏิบัติหน�าท่ีสมาชิกรัฐสภาหรือไม) แต)จะไม)ให�ความคุ�มครองในคดีแพ)ง  

(6) การคุ�มครองดังกล)าวเปPนเพียงการคุ�มครองชั่วคราวในระหว)างสมัยประชุม
เท)านั้น เม่ือพ�นสมัยประชุมการคุ�มกันนี้จะหมดไปด�วย ต)างจากเอกสิทธิ์ซึ่งคุ�มครองถาวรและเด็ดขาด  

(7) ความคุ�มกันไม)คุ�มครองถึงการพิจารณาพิพากษาคดีท่ีศาลได�กระทําไปก)อนมี
คําอ�างว)าจําเลยเปPนสมาชิกรัฐสภา คําพิพากษาดังกล)าวเปPนอันใช�ได�  

(8) ถ�าสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขังในระหว)างสอบสวน
หรือพิจารณาอยู)ก)อนสมัยประชุม เม่ือถึงสมัยประชุมพนักงานสอบสวนหรือศาลแล�วแต)กรณี ต�องสั่ง
ปล)อยทันทีหากมีการร�องขอจากแห)งสภาท่ีผู�นั้นเปPนสมาชิก โดยคําสั่งปล)อยจะมีผลต้ังแต)วันสั่งปล)อย
จนถึงวันสุดท�ายของสมัยประชุม  
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(9) ในมาตรา 277 วรรคท�าย ได�บัญญัติเก่ียวข�องกับความคุ�มกันของสมาชิก
รัฐสภาไว�ว)า บทบัญญัติว)าด�วยความคุ�มกันของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตาม
มาตรา 131 มิให�นํามาใช�บังคับกับ การพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู�ดํารงตําแหน)งทาง
การเมือง  

จะเห็นได�ว)า เอกสิทธิ์และความคุ�มกันนั้นเปPนเรื่องสําคัญของประเทศท่ีมี 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะเปPนมาตรการท่ีจะช)วยให�สมาชิกรัฐสภาซ่ึงเปPนตัวแทนของ
ประชาชนทํางานได�อย)างสะดวก อิสระ ราบรื่น โดยมิอาจถูกขัดขวาง หรือกลั่นแกล�งแต)อย)างใด 
อย)างไรก็ดีการบัญญัติหลักการดังกล)าวไว�ในกฎหมายรัฐธรรมนูญซ่ึงเปPนกฎหมายสูงสุดของประเทศ 
ก็จําเปPนต�องระบุขอบเขตและข�อจํากัดไว�ให�ชัดเจนเพ่ือไม)ให�สมาชิกรัฐสภานําเอกสิทธิ์และความคุ�มกัน
ของสมาชิกรัฐสภามากล)าวอ�างเพ่ือกระทําความผิด หรือกล)าวถ�อยคําใดๆ โดยไม)รับผิดชอบ หรือใช�
สิทธิในทางท่ีผิด อันขัดต)อเจตนารมณ(ของกฎหมายในเรื่องนี้ท่ีมุ)งประโยชน(ของปวงชนเปPนหลัก  

 

รัฐบาล 
 

รัฐบาล เปPนสถาบันการเมืองสถาบันหนึ่ง ประกอบด�วยนักการเมืองระดับรัฐมนตรี มี
หน�าท่ีรับผิดชอบการบริหารงานระดับประเทศ หรือรับอํานาจอันเปPนอํานาจสาขาหนึ่งของอํานาจ
อธิปไตยมาดําเนินการการมีส)วนร)วมทางการเมือง (ไพบูลย(  ช)างเรียน, 2520: 20) 
 

1. องค�ประกอบของรัฐบาล 
1.1 พระมหากษัตริย� 
“พระมหากษัตริย(” โดยพระมหากษัตริย(นอกจากจะทรงเปPนประมุขของรัฐ กล)าวคือ 

ทรงเปPนผู�แทนของรัฐในความสัมพันธ(กับต)างประเทศและเปPนสัญลักษณ(แห)งความเปPนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกันของคนในชาติแล�วยังทรงเปPนประมุขของฝ-ายบริหารด�วยโดยรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืนได�
ถวายพระราชอํานาจทางบริหารแด)พระมหากษัตริย(ไว�หลายประการ เช)น พระราชอํานาจในการตรา
พระราชกฤษีกาโดยไม)ขัดต)อกฎหมายพระราชอํานาจในการประกาศใช�และเลิกใช�กฎอัยการศึก 
พระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสินติภาพ สัญญาสงบศึกและสัญญาอ่ืนกับนานาประเทศหรือ
องค(กรระหว)างประเทศพระราชอํานาจในการพระราชอภัยโทษพระราชอํานาจในการแต)งต้ังและ 
ถอดถอนจากตําแหน)งผู�ว)าการธนาคารแห)งประเทศไทยเปPนต�น อย)างไรก็ตาม ในประเทศท่ีมีการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย(ทรงเปPนประมุขดังเช)นประเทศไทยนั้น 
พระมหากษัตริย( “ทรงดํารงอยู)ในฐานะอันเปPนท่ีเคารพสักการะ (sacred) และละเมิดมิได�” หมายความว)า 
พระมหากษัตริย(ทรงอยู) เหนือความรับผิดชอบทางการเมืองท้ังปวง และทรงพ�นจากการถูก
วิพากษ(วิจารณ(โดยบุคคลทุกคน ท้ังนี้เพราะทรงเปPนประมุขของปวงชนท้ังชาติ ไม)เลือกว)ามีความคิด
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ท า ง ก า ร เ มื อ ง อ ย) า ง ใ ด  นั บ ถื อ ศ า ส น า ใ ด  ลั ท ธิ ใ ด มี ฐ า น ะ แ ล ะ ช า ติ กํ า ห น ด อ ย) า ง ไ ร 
ท่ีพระมหากษัตริย(ทรงอยู)เหนือความรับผิดชอบทางการเมืองท้ังปวง เพราะทรงเปPนกลางทางการเมือง 
ไม)ทรงเข�ากับฝ-ายใดไม)ว)าฝ-ายรัฐบาล หรือฝ-ายค�านหรือพรรคการเมืองใดท้ังสิ้น และในการบริหาร
ราชการแผ)นดินท้ังมวลก็ทรงพ�นจากความรับผิดชอบท้ังปวง เพราะทรงดําเนินการไปตามแนะนําและ
ยินยอมของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐสภาตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีว)า “พระมหากษัตริย(ทรงกระทํา
ผิดไม)ได� (The King can do no wrong – Le roi ne peut mal faire) ผลของการท่ีพระมหากษัตริย(
ไม)ทรงต�องรับผิดชอบใดๆ ท้ังสินไม)ว)าในทางกฎหมาย หรือในทางการเมือง ซ่ึงโดยปกติแล�วพระมหากษัตริย(
จะไม)ทรงใช�พระราชอํานาจท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ืนถวายแด)พระองค(กระทําการใดๆ โดยลําพัง
พระองค( แต)จะทรงใช�พระราชอํานาจเหล)านั้นตามคําแนะนําของสถาบันใดสถาบันหนึ่งหรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเสมอ และผู�เปPนประมุขของสถาบันท่ีถวายคําแนะนําหรือบุคคลท่ีถวายคําแนะนําให�
พระมหากษัตริย(ทรงใช�พระราชโองการและสถาบันนั้น หรือบุคคลนั้นต�องรับผิดชอบในทางกฎหมาย
และในทางการเมืองแทนพระมหากษัตริย( โดยหลักแล�วรัฐธรรมนูญกําหนดให�คณะรัฐมนตรีเปPนผู�ถวาย
คําแนะนําให�พระมหากษัตริย(ทรงใช�พระราชอํานาจทางบริหารซ่ึงรัฐธรรมนูญหรือกําหมายอ่ืนถวายแด)
พระองค( และให�นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีท่ีนายกรับมนตรีมอบหมายเปPนผู�ลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการและคณะรัฐมนตรี เปPนผู� รับผิดชอบในทางกฎหมายและในทางการเมืองแทน
พระมหากษัตริย( 

1.2. คณะรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีประกอบนายกรัฐมนตรีหนึ่งคนและรัฐมนตรี อ่ืนอีกจํานวน 

ไม)เกินไปกว)าท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดการต้ังรัฐมนตรีนั้น พระมหากษัตริย(เปPนผู�ทรงต้ัง ตามวิธีการใน
รัฐธรรมนูญกําหนดซ่ึงจะกําหนดไว�สองข้ันตอน คือพระมหากษัตริย(ทรงมีพระบรมราชโองการแต)งต้ัง
นายกรัฐมนตรีก)อนโดยมีประธานสภาผู�แทนราษฎรเปPนผู�รับสนองพระบรมราชโองการเม่ือมีพระบรม
ราชโองการต้ังนายกรัฐมนตรีแล�ว นายกรัฐมนตรีเปPนผู� เลือกรัฐมนตรี อ่ืนๆเพ่ือประกอบเปPน
คณะรัฐมนตรีโดยเลือกสรรจากบุคคลท่ีเห็นสมควรท่ีจะเข�าร)วมกับคณะกับตนได� แล�วทูลเกล�าฯ ถวาย
รายนามต)อพระมหากษัตริย(เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธยโดยนายกรัฐมนตรีเปPนผู�ลงนามรับสนอง 
พระบรมราชโองการประกาศต้ังให�เปPนรัฐมนตรีต)อไป คณะรัฐมนตรีนี้โดยนิตินัยไม)มีฐานะเปPนนิติบุคคล
เพราะเปPนแต)เพียงแต)คณะบุคคลท่ีมีหน�าท่ีบริหารกิจการของรัฐซ่ึงมีฐานะเปPนนิติบุคคลในกฎหมาย
มหาชนกล)าวคือ ฝ-ายบริหารโดยคณะรัฐมนตรีเปPนองค(กรส)วนหนึ่งของรัฐเม่ือรัฐเปPนนิติบุคคลตาม
กฎหมายมหาชนแล�ว คณะรัฐมนตรีจึงไม)มีสภาพเปPนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ)นดิน พ.ศ. 2534  
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1.2.1. อํานาจหน�าท่ีของคณะรัฐมนตรีแบ)งเปPนอํานาจท่ัวไปและอํานาจตาม
กฎหมายดังนี้ 

1) วางนโยบายในการบริหารราชการแผ)นดิน 
2) บริหารประเทศตามท่ีได�แถลงนโยบายไว�ต)อรัฐสภา 
3) ทําหน�าท่ีประสานงานระหว)าง กระทรวง ทบวง กรม 
4) ทําหน�าท่ีพิจารณาและลงมติเรื่องต)าง ๆ 

1.2.2 อํานาจตามกฎหมาย 
1) การเสนอพระราชบัญญัติ 
2) การตราพระราชกําหนดหรือกฎหมายท่ีออกโดยฝ-ายบริหารในกรณีฉุกเฉิน 
3) การเสนอทูลเกล�าฯให�ออกพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภาวิสามัญ 
4) นายกและรัฐมนตรีถูกกําหนดให�เปPนผู�รับสนองพระบรมราชโองการ

เก่ียวกับบทกฎหมาย พระราชหัตถเลขาและพระบรมราชโองการอันเก่ียวกับแผ)นดิน 
 

พรรคการเมือง 
 

คําว)า พรรคการเมือง ตรงกับภาษาอังกฤษว)า Political Party และตรงกับภาษาฝรั่งเศสว)า 
PartiPolitique ซ่ึงเปPนคําท่ีมีรากเหง�ามาจากภาษาละตินว)า Pare แปลตรงตัวว)า ส)วน ฉะนั้น พรรคการเมือง
จึงหมายความว)า ส)วนของราษฎรหรือการท่ีราษฎรแบ)งแยกออกไปเปPนส)วน ๆ ตามความคิดเห็นหรือ
ประโยชน(ท่ีได�เสียในทางการเมือง (วิทยา นภาศิริกุลกิจ, 2538) 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว)าด�วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 ได�ให�นิยาม 
“พรรคการเมือง” ไว�ดังนี้ “พรรคการเมืองหมายความว)าคณะบุคคลท่ีรวมตัวกันจัดต้ังเปPนพรรคการเมือง 
โดยได�รับการจดแจ�งการจัดต้ังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพ่ือสร�างเจตนารมณ(
ทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย(ทรงเปPนประมุขโดยมุ)งท่ีจะ
ส)งสมาชิกเข�ารับสมัครเปPนสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรและมีการดาเนินกิจกรรมทางการเมืองอ่ืนอย)าง
ต)อเนื่อง” (รัฐสภา, 2555)   

โดยสรุป พรรคการเมืองคือการรวมตัวของบุคคล  โดยมีจุดมุ)งหมายเพ่ือดําเนินการทาง
การเมืองโดยเปPนตัวแทนของบุคคลในการเข�ามารับการเลือกต้ังและดําเนินการตามนโยบายท่ีกําหนดไว� 
 

1. ความสําคัญของพรรคการเมือง 
พรรคการเมืองมีความสําคัญในระบอบประชาธิปไตยเพราะเปPนท่ีสร�างพลังให�กับ

อุดมการณ( เปPนท่ีค�นหาเสียงส)วนใหญ) เปPนสถาบันท่ีทําให�ประชาชนต)างท�องถ่ินสามารถร)วมมือกัน 
ทางการเมืองได� (บรรพต  วีระสัย และสุขุม  นวลสกุล, 2515:165) อีกท้ังเปPนตัวแทนผลประโยชน(
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ของประชาชนช)วยสะท�อนความคิดเห็นและมติมหาชน (ชันอนันต(  สมุทรวณิช, 2519:185) เห็นได�ว)า 
พรรคการเมืองมีความสําคัญเพราะได�มีการรวมแนวความคิดท่ีหลากหลายจากบุคคลต)างท�องท่ีกันมา
รวมกันเพ่ือให�เกิดกลุ)มความคิดเห็นท่ีแสดงเจตจํานงของประชาชนสะท�อนออกมาให�เห็นถึงความ
ต�องการท่ีแท�จริง 

 
2. บทบาทหน&าท่ีของพรรคการเมือง 

พรรคการเมือง เปPนสถาบันทางการเมืองท่ีเปPนศูนย(รวมความคิดเห็นอุดมการณ(  
ความต�องการของสมาชิกพรรค และความต�องการของประชาชน ท้ังในทางการเมืองการบริการ
เศรษฐกิจและสังคมดังนั้นพรรคการเมืองจึงมีบทบาทมากกว)าสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรแต)ละคนเพราะ
พรรคการเมืองเปPนท่ีรวมของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรจึงทําให�มีบทบาทและศักยภาพทางการเมืองสูง
จึงสามารถดาเนินการใดๆให�บรรลุผลได�อย)างจริงจังและชัดเจน 

ชาญวุฒิ  วัชรพุกก( (2516 : 120) ได�กล)าวถึงความสําคัญและบทบาทของพรรคการเมือง 
ดังนี้ 

1. ช)วยอธิบายระบบความชอบธรรมของระบบการเมือง และช)วยให�มีการถ)ายทอด
อํานาจเปPนไปอย)างถูกต�องตามครรลอง 

2. จัดแนวความคิดท่ีเปPนระบบ เนื่องจากพรรคการเมืองเกิดจากการรวมกลุ)มของบุคคล
จากต)างท�องท่ี โดยหากประชาชนเห็นว)า พรรคการเมืองใดอุดมการณ(เหมือนกัยตนเองกับตนเองก็จะ
สนับสนุนพรรคการเมืองนั้น 

3. การเผยแพร)ความรู�แก)ประชาชน และทําหน�าท่ีโน�มน�าวประชาชนให�ไปใช�สิทธิเลือกต้ัง 
4. เปPนเครื่องมือของผู�ปกครองท่ีทําให�ผู�ปกครองทราบถึงเจตจํานงของประชาชนได� 
โดยสรุป พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เปPนการรวมกลุ)มของบุคคลท่ีมี

อุดมการณ(เดียวกัน เพ่ือตอบสนองความต�องการของประชาชน การมีพรรคการเมืองย)อมเปรียบเสมือน
กระจกสะท�อนให�ผู�ปกครองได�มองเห็นภาพในการบริหารราชการแผ)นดินของตนเปPนไปตาม
เจตนารมณ(ของประชาชนอย)างแท�จริงหรือไม) 
 

รูปแบบการมีส/วนร/วมทางการเมือง 
 

ในเรื่องการมีส)วนร)วมทางการเมือง ประชาชนสามารถเข�าไปมีส)วนร)วมได�หลายรูปแบบ 
อาทิ การไปใช�สิทธิเลือกต้ัง หรือการมีส)วนร)วมโดยการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง การรับฟ@ง
ข�อมูลข)าวสารทางการเมือง หรือการวิพากษ(วิจารณ(ทางการเมือง เปPนต�น  

James David. Barber. (อ�างใน จรัล  วงศ(สวัสด์ิ, 2535) ได�ให�ขอบเขตในเรื่องการมี
ส)วนร)วมทางเมืองไว� 2 ลักษณะ คือ 
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1. การมีส/วนร/วมโดยตรง เปPนลักษณะท่ีประชาชนเปPนผู�ดําเนินการปกครองตนเองโดยตรง 
เช)น การบริหารงาน กําหนดนโยบายและตัดสินใจในการดําเนินงานด�วยตนเอง 
 

2. การมีส/วนร/วมโดยอ&อม เปPนลักษณะท่ีประชนเข�าไปมีส)วนร)วม แต)มิได�เปPนผู�ดําเนินการ
ปกครองตนเองโดยตรง แต)โดยการเลือกต้ังตัวแทนของประชาชนเข�าไปทําหน�าท่ีแทน เปPนการเป~ด
โอกาสให�มีการเลือกต้ังเสรี แต)กําหนดกลไกเพ่ือให�ประชาชนสามารถเข�ามาควบคุมติดตามความ
เคลื่อนไหวของผู�ปกครอง เพ่ือให�การปกครองเปPนไปตามความต�องการของประชาชน ซ่ึงการมีส)วน
ร)วมโดยทางอ�อมนี้ ประชาชนชาวไทยรู�จักกันเปPนอย)างดี เพราะการเลือกต้ังเปPนการแสดงออกถึง
ประเทศท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยประเทศไทยเป~ดให�มีการเลือกต้ังผู�แทนราษฎรครั้งแรก  
เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 ซ่ึงเปPนการเลือกต้ังทางอ�อม โดยประชาชนต�องเลือกผู�แทนใน
ระดับท�องถ่ินและให�ผู�แทนท�องถ่ินไปเลือกผู�แทนราษฎรอีกทีหนึ่ง แต)ในป@จจุบันได�กําหนดให�
ประชาชนสามารถเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกได�ด�วยตนเองนอกจากนั้นยังเป~ด
โอกาสให�ประชาชนได�เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาจังหวัด กํานัน ผู�ใหญ)บ�านและสมาชิก
สภาเขต (กรุงเทพฯ) และผู�ว)าราชการกรุงเทพมหานครอีกด�วยเห็นได�ว)าการเลือกต้ังเปPนเรื่องท่ีสําคัญ
เพราะเปPนรูปแบบหนึ่งของการมีส)วนร)วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 

3. ระดับการมีส/วนร/วมทางการเมือง 
การมีส)วนร)วมทางการเมืองของประชาชนย)อมมีรูปแบบท่ีแตกต)างกันออกไป ดังนี้ 

(ณรงค(  สินสวัสด์ิ, 2518) 
3.1 การเข�าไปดํารงตําแหน)งทางการเมือง เช)น ประธานาธิบดี 
3.2 การสมัครเข�ารับการเลือกต้ังเพ่ือดํารงตําแหน)งทางการเมือง เช)น วุฒิสภา 
3.3 การให�ความช)วยเหลือในการหาเสียง เช)น การแจกใบปลิว 
3.4 การเข�าร)วมทางอ�อม เช)น การอ)านหนังสือพิมพ( การดูโทรทัศน( การฟ@งรายการ

วิทยุ การถกป@ญหาทางการเมืองการไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
โดยสรุป ประชาชนสมารถมีส)วนร)วมทางการเมืองได�โดยท้ังทางตรงและทางอ�อม  

ซ่ึงหากเปPนการมีส)วนร)วมทางตรง คือการท่ีประชาชนเปPนผู�ดําเนินการปกครองเอง แต)หากเปPน
ทางอ�อม เปPนการท่ีประชาชนเปPนผู�เลือกต้ังตัวแทนเข�าไปทําหน�าท่ีแทนโดยการเลือกต้ังบุคคลท่ีตนเอง
เห็นว)าเหมาะสม นั่นเอง  
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การเลือกตั้ง 
 

1. ความหมายของการเลือกตั้ง 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให�ความหมายคําว)า การเลือกต้ัง 

หมายถึง การเลือกบุคคลเพ่ือเปPนตัวแทนตนในกรณีต)างๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด เช)น การเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล เปPนต�น 

วิสุทธิ์  โพธิแท)น ให�ความหมาย“การเลือกต้ัง”ไว�ว)า การท่ีบุคคลได�เลือกบุคคลหนึ่ง
หรือบุคคลจํานวนหนึ่งจากหลายๆ คน หรือเลือกจากบัญชีรายชื่อผู�เข�าสมัครรับเลือกต้ังบัญชีหนึ่งหรือ
บัญชีจํานวนหนึ่งจากบัญชีรายชื่อหลายๆ บัญชี เพ่ือให�ไปกระทําการอันหนึ่งอันใดแทนตน 

พรศักด์ิ  ผ)องแผ�ว ให�ความหมาย “การเลือกต้ัง” ว)า เปPนกิจกรรมท่ีสําคัญยิ่งใน
กระบวนการทางการเมืองและการปกครอง เพราะการเลือกต้ังเปPนการแสดงออกซ่ึงเจตจํานงของ
ประชาชนในการปกครองประเทศ เจตจํานงดังกล)าวปรากฏอยู)ในลักษณะของการเรียกร�อง 
(Demand) หรือสนับสนุน (support) ต)อการตัดสินใจท้ังหลายในระบบการเมือง 

โดยสรุป การเลือกต้ัง ถือว)าเปPนกระบวนการทางการเมืองอย)างหนึ่ง ท่ีทําให�
ผู�ปกครองและผู�อยู)ใต�อํานาจปกครองได�มีโอกาสทราบถึงความต�องการของกันและกัน ท้ังนี้ เพ่ือให�
สามารถดําเนินนโยบายเปPนไปตามความต�องการของประชาชนได�อย)างแท�จริง นอกจากนี้  
การเลือกต้ังยังแสดงออกถึงกิจกรรมทางการเมืองท่ีให�ความสําคัญกับประชาชนในฐานะท่ีเปPนเจ�าของ
อํานาจอธิปไตย ตามท่ีได�มีการรับรองไว�ในรัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย ไม)ว)าจะเปPนฉบับ
พุทธศักราช 2540 และหรือฉบับพุทธศักราช 2550 ดังนั้น การเลือกต้ังจึงเปPนการแสดงให�เห็นถึง
เจตจํานงของประชาชนอย)างแท�จริง อันสอดคล�องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีให�
ความสําคัญกับเรื่องสิทธิ เสรีภาพของประชาชนเปPนหลัก  

 
2. ประโยชน�ของการเลือกตั้ง  

ป@จจุบันรัฐธรรมนูญกําหนดให�การเลือกต้ังเปPนหน�าท่ีท่ีผู�มีสิทธิเลือกต้ังต�องปฏิบัติ 
ท้ังนี้ เพราะการเลือกต้ังมีความสําคัญต)อประชาชนในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ดังนี้ 

2.1 ได�มีส)วนร)วมในการปกครอง โดยประชาชนเลือกผู�แทนไปใช�อํานาจอธิปไตยแทนตน 
คือ ใช�อํานาจนิติบัญญัติในรัฐสภา และใช�อํานาจบริหารในรัฐบาล 

2.2 ได�เปลี่ยนอํานาจทางการเมือง การดํารงตําแหน)งหรือการปฏิบัติหน�าท่ีของผู�แทนต)างมี
การกําหนดระยะเวลา หากเลือกต้ังไปแล�วได�ผู�แทนไม)ดี เม่ือถึงการเลือกต้ังใหม)ก็สามารถเปลี่ยนแปลง
ได�โดยการเลือกผู�แทนคนใหม) หรือพรรคการเมืองใหม) เปPนการเปลี่ยนอํานาจทางการเมืองอย)างสันติวิธี 
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2.3 ได�ประโยชน(กับประชาชน ตัวแทนท่ีประชาชนเลือกเข�าไปปกครองแทนตน ย)อมย)อม
รับฟ@งป@ญหาของประชาชน และปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ือประชาชน ผลประโยชน(ย)อมตกอยู)กับประชาชนและ
ประเทศชาติ 

 
3.หลักการของการเลือกตั้ง 

การเลือกต้ังจะบรรลุจุดหมายและมีความสําคัญ ต�องประกอบด�วยหลักการ ต)อไปนี้ 
(จรูญ  สุภาพ, 2521:198) 

3.1 หลักการเลือกตั้งอิสระ ได�แก) การให�อิสระแก)ประชาชนได�ใช�สิทธิเสรีภาพในการ
เลือกพรรคการเมือง และผู�สมัครรับเลือกต้ังก็มีสิทธิท่ีจะเลือกสังกัดพรรคการเมืองท่ีตนชอบหรือ
เลื่อมใสศรัทธา โดยไม)มีการบังคับ ขู)เข็ญ ด�วยการลงคะแนนลับ นับคะแนนเป~ดเผยแต)ผู�มีสิทธิเลือกต้ัง
จะใช�สิทธิหรือไม)ก็ได� 

3.2 หลักการเลือกตั้งตามกําหนดเวลา ได�แก) การเลือกต้ังท่ีมีการกําหนดระยะเวลา
ไว�แน)นอน เช)น จัดให�มีการเลือกต้ังทุก 6 ป� 4 ป� หรือ 2 ป� แล�วแต)กรณีและแต)ละประเทศ เช)น 
ประเทศไทยกําหนดให�สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร อยู)ในตําแหน)งวาระละ 4 ป� โดยปกติจึงต�องมีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรทุก 4 ป� เพ่ือให�รัฐบาลชุดใหม)ไปทําหน�าท่ีตามกําหนดเวลา 

3.3 หลักการเลือกตั้งอย/างบริสุทธิ์ยุติธรรม ได�แก) การเลือกต้ังท่ีใช�กระบวนการตาม
กฎหมาย ไม)มีการละเมิดกฎหมาย เช)น การคดโกง การใช�อิทธิพลทางด�านการเงิน การใช�อํานาจ
หน�าท่ีบีบบังคับโดยมิชอบ ซ่ึงอาจกระทําเพ่ือประโยชน(ตนเองหรือหมู)คณะก็ได� 

3.4 หลักการเลือกตั้งอย/างเสมอภาค ได�แก) การใช�สิทธิในการเลือกต้ังแก)ประชาชน
โดยเท)าเทียมกันไม)มีการกีดกันหรือกําจัดสิทธิบุคคล หรือให�สิทธิพิเศษแก)บุคคลหนึ่งบุคคลใด เพราะ
ความแตกต)างทางฐานะ เศรษฐกิจ สังคม เพศ ผิวพรรณ การศึกษา แต)ให�ทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเสียง
ได�คนละหนึ่งเสียงและทุกเสียงต)างมีน้ําหนักเท)ากันหรือ เรียกว)า “One Man One Vote” 

3.5 หลักการออกเสียงท่ัวไป ได�แก) การเป~ดโอกาสให�ประชาชนทุกหมู)เหล)าออก
เสียงเลือกต้ังอย)างท่ัวถึง เว�นแต)กรณีท่ีมีข�อจํากัดอันเปPนท่ียอมรับกันท่ัวไป เช)น บุคคลท่ีมีอายุยังไม)ครบ  
18 ป�บริบูรณ( ผู�วิกลจริตหรือจิตบกพร)อง ผู�เปPนนักพรต นักบวช นักโทษเปPนต�น 

3.6 หลักการลงคะแนนอย/างสะดวก หลักการลงคะแนนอย)างสะดวก ได�แก) การจัด
กระบวนการให�ประชาชนลงคะแนนเสียงโดยคนอ่ืนไม)มีทางรู�ว)าผู�เลือกต้ังนั้นลงคะแนนให�ใคร ท้ังนี้
เพ่ือเปPนการปRองกันการข)มขู) การใช�อิทธิพลเงินบังคับในการซ้ือเสียงอันจะเปPนการแสดงเจตนาขัดต)อ
ความรู�สึกท่ีแท�จริงของประชาชน  
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4. ประเภทของการเลือกตั้ง คือ การเลือกต้ังท่ัวไปและการเลือกต้ังซ)อม (เกรียงศักด์ิ  เขียวยิ่ง, 
2538: 192 - 193) 

การเลือกตั้งท่ัวไป คือ การเลือกต้ังท่ีราษฎรออกมาใช�สิทธิออกเสียงเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาเต็มท้ังสภา หลังจากสภาหมดอายุหรือมีการยุบสภา 
ซ่ึงกระทําพร�อมกันทุกจังหวัด ทุกเขตเลือกต้ังท่ัวราชอาณาจักรโดยสภาผู�แทนราษฎร มีอายุ 4 ป�  
เม่ือครบ 4 ป� นับจากวันเลือกต้ัง ต�องจัดให�มีการเลือกต้ังท่ัวไปภายใน 45 วัน นับจากกวันท่ีสภา
หมดอายุ แต)ถ�าเปPนการยุบสภาเลือกต้ังท่ัวไปภายใน 60 วันวุฒิสภา มีอายุ 6 ป� เม่ือครบ 6 ป� นับจาก
วันเลือกต้ัง ต�องจัดให�มีการเลือกต้ังท่ัวไปภายใน 30 วัน นับจากกวันท่ีสภาหมดอายุ  

การเลือกตั้งซ/อม คือ การเลือกต้ังแทนตําแหน)งท่ีว)างลงเพราะเหตุอ่ืนท่ีไม)ใช)การยุบ
สภาหรือสภาหมดอายุ เช)น ตาย ลาออก หรือขาดคุณสมบัติ เปPนต�นผู�ท่ีได�รับการเลือกต้ังซ)อมจะอยู)ใน
ตําแหน)งได�เพียงเท)าอายุของสภาท่ีเหลืออยู) การเลือกต้ังลักษณะนี้ไม)ใช)เปPนการเพ่ิมสมาชิก แต)เปPน
การเลือกต้ังเข�าไปแทนท่ีสมาชิกท่ีขาดสมาชิกภาพการเลือกต้ังซ)อม อาจแยกได�เปPน 2 กรณีใหญ) ๆ คือ
กรณีท่ีหนึ่ง การเลือกต้ังซ)อมในบัญชีรายชื่อ ถ�าเปPนตําแหน)งท่ีว)างเปPนตําแหน)งในบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมือง ไม)ต�องจัดให�มีการเลือกต้ัง แต)งต้ังพรรคการเมืองนั้นมาเปPนแทน  

กรณีท่ีสองเลือกต้ังซ)อมตําแหน)งสมาชิกวุฒิสภา หรือตําแหน)งสมาชิกสภาผู�แทน
ราษฎรแบบแบ)งเขตถ�าตําแหน)งท่ีว)างเปPนตําแหน)งสมาชิกวุฒิสภา หรือตําแหน)งสมาชิกสภาผู�แทน
ราษฎรแบบแบ)งเขตเลือกต้ัง ให�จัดให�มีการเลือกต้ังในเขตนั้นภายใน 45 วัน เว�นแต)อายุสภาจะ
เหลืออยู)ไม)ถึง 180 วัน จะปล)อยให�ตําแหน)งว)างอยู)ได�จนหมดอายุของสภา โดยไม)ต�องมีการเลือกต้ัง
แทนตําแหน)งท่ีว)างก็ได� 

 
5. ประชาชนกับถอดถอนผู&ได&รับเลือกตั้งได& 

รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติให�ประชาชนสามารถถอด
ถอนผู�แทนท่ีตนเลือกได�ก)อนครบวาระ ถ�าเห็นว)าเปPนผู�ทุจริต ใช�อํานาจโดยไม)สุจริตท้ังทางตรงและ
ทางอ�อม หรือร่ํารวยผิดปกติ 

ประการแรก ประชาชนสองหม่ืนคนถอดถอนสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร หรือสมาชิก
วุฒิสภาได� โดยการเข�าชื่อกันร�องขอต)อประธานวุฒิสภา ซ่ึงจะต�องระบุในคําร�องว)าสมาชิกรัฐสภา 
(สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา) ผู�ใดทุจริต หรือร่ํารวยผิดปกติอย)างไรวุฒิสภา จะส)ง
เนื่องให�คณะกรรมการปRองกันและปราบปรามการทุจริตแห)งชาติ (ปปช.) สอบสวนแล�ววุฒิสภามีมติ
ด�วยคะแนนเสียงสามในห�า ให�สมาชิกสภาผู�นั้นพ�นจากตําแหน)ง และถูกเพิกถอนสิทธิมิให�สมัคร หรือ
ออกเสียงเลือกต้ังเปPนสมาชิกสภาใด ๆ เปPนเวลา 5 ป� หรือถอดถอนสภาท�องถ่ินได� เช)น สมาชิกสภา
เทศบาล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เปPนต�น 
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ประการท่ีสอง ประชาชนสามในสี่ในเขตปกครองท�องถ่ิน ถอดถอนสมาชิกสภา
ท�องถ่ินได� กล)าวคือ ประชาชนผู�มีสิทธิเลือกต้ังในองค(กรปกครองท�องถ่ิน เช)น เทศบาล กรุงเทพมหานคร 
จํานวนไม)น�อยกว)า 3 ใน 4 ของจํานวนผู�มีสิทธิเลือกต้ังท่ีมาลงคะแนนเสียง สามารถร�องขอให�มีการ
ถอดถอนผู�บริหารขององค(กรปกครองส)วนท�องถ่ินได� เช)น นายกเทศมนตรี หรือผู�ว)าราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือถอดถอนสมาชิก สภาท�องถ่ินได� เช)น สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เปPนต�น 

 
6. หน/วยงานท่ีเก่ียวข&องกับการเลือกตั้ง 

รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดให� คณะกรรมการ
เลือกต้ัง ชื่อย)อว)า กกต. เปPนผู�จัดดําเนินการ และควบคุมการเลือกต้ังทุกประเภทคณะกรรมการการ
เลือกต้ังประกอบด�วย ประธานกรรมการ 1 คน กับกรรมการอ่ืนอีก 4 คน ซ่ึงพระมหากษัตริย(ทรง
แต)งต้ัง ตามคํากราบบังคมทูลฯ และนําของวุฒิสภา จากผู�ซ่ึงมีความเปPนกลางทางการเมือง และมี
ความซ่ือสัตย(สุจริตเปPนท่ีประจักษ(ตามกระบวนการสรรหา ซ่ึงกําหนดไว�ในรัฐธรรมนูญ โดยประธาน
วุฒิสภาเปPนผู�ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต)งต้ัง (สํานักงานเลขาธิการสภาผู�แทนราษฎร, 
2550) โดยกําหนดให�คณะกรรมการเลือกต้ังมีอํานาจดังต)อไปนี้ 

(1) ควบคุมและดําเนินการ หรือจัดให�มีการเลือกต้ัง และการออกเสียงประชามติ 
(2) จัดให�มีการทําทะเบียนรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ังจากหลักฐานทะเบียนบ�านตามกฎหมาย

ว)าด�วยการทะเบียนราษฎร แยกเปPนรายจังหวัดไว�เปPนประจํา และดําเนินการแบ)งเขตเลือกต้ังไว�ทุก
จังหวัด เพ่ือให�ประชาชนทราบล)วงหน�า 

(3) ออกประกาศกําหนดการท้ังหลายอันจําเปPนแก)การปฏิบัติตามกฎหมายว)าด�วย
การเลือกต้ังสมาชิกผู�แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา การออกเสียงประชามติ กฎหมายพรรคการเมือง 
และกฎหมายว)าด�วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน 

(4) มีคําสั่งให�ข�าราชการ พนักงาน หรือลูกจ�างของหน)วยราชการ หน)วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส)วนท�องถ่ิน หรือเจ�าหน�าท่ีอ่ืนของรัฐปฏิบัติการท้ังหลายอันจําเปPนตามกฎหมาย 
ตามข�อ 3  

(5) แต)งต้ังคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
จังหวัด บุคคล คณะบุคคล หรือผู�แทนองค(การเอกชน และคณะอนุกรมการ เพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ี
มอบหมาย ตามข�อ 3 

(6) กําหนดหลักเกณฑ( วิธีการแต)งต้ัง วาระการดํารงตําแหน)ง การพ�นจากตําแหน)ง 
และค)าตอบแทน รวมท้ังวิธีปฏิบัติงานของบุคคลหรือคณะบุคคลตามข�อ 5  

(7) กําหนดหลักเกณฑ(และวิธีการขอให�รับรอง การรับรอง การเพิกถอนการรับรอง 
และการปฏิบัติงานขององค(การเอกชน 
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(8) รับรองให�องค(การเอกชนท่ียื่นคําขอเพ่ือช)วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการ
เลือกต้ังและแต)งต้ังผู�แทนขององค(การเอกชนท่ีได�รับรองแล�วเข�าช)วยดูแลตรวจสอบการเลือกต้ัง และ
รายงานให�คณะกรรมการการเลือกต้ังทราบในกรณีท่ีพบเห็นว)าการเลือกต้ังเปPนไปโดยไม)สุจริตหรือ
เท่ียงธรรม หรือไม)ถูกต�องตามกฎหมาย 

(9) สั่งให�หน)วยราชการ ราชการส)วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน)วยงานอ่ืนของรัฐ
ดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามอํานาจหน�าท่ี หรือให�หน)วยงานดังกล)าวมีคําสั่งให�ข�าราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ�างของหน)วยราชการ ราชการส)วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน)วยงานอ่ืนของรัฐ
ปฏิบัติการอันจําเปPนเก่ียวกับการเลือกต้ัง หรือการออกเสียงประชามติ 

(10) ออกระเบียบวิธีการสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดตามข�อ 11 
(11) สืบสวนสอบสวนเพ่ือหาข�อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดป@ญหาหรือข�อโต�แย�งท่ีเกิดข้ึน

เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายว)าด�วยการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท�องถ่ิน หรือผู�บริหารท�องถ่ิน 

(12) เม่ือเห็นว)ามีผู�กระทําความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย
ว)าด�วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน โดยกกต. มีอํานาจแจ�งพนักงานสอบสวน
เพ่ือดําเนินการสอบสวนและมีอํานาจดําเนินการฟRองคดีต)อศาลไม)ว)าจะเปPนเรื่องในทางเพ)ง ทางอาญา 
หรือทางปกครอง 

(13) กําหนดหลักเกณฑ(และวิธีพิจารณาเก่ียวกับการทุจริตในการเลือกต้ัง หรือออก
เสียงประชามติ 

(14) สั่งให�เลือกต้ังใหม)หรือออกเสียงประชามติใหม)ในหน)วยเลือกต้ังใดหน)วยเลือกต้ัง
หนึ่งหรือทุกหน)วยเลือกต้ัง หรือสั่งให�มีการนับคะแนนใหม) เม่ือมีหลักฐานอันควรเชื่อได�ว)าการเลือกต้ัง
หรือการออกเสียงประชามตินั้นๆ มิได�เปPนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

(15) ประกาศผลการเลือกต้ัง หรือการออกเสียงประชามติ 
(16) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป� และข�อสังเกตเสนอต)อรัฐสภา 

 

บทบาทของประชาชนในการเลือกตั้ง 
 

การเลือกต้ังถือเปPนสิ่งสําคัญในระบอบประชาธิปไตยท่ีต�องมีอย)างสมํ่าเสมอเพ่ือเป~ด
โอกาสให�ประชาชนสามารถเลือกผู�ปกครองท่ีตนเห็นว)าดีและเหมาะสมเข�ามาทําหน�าท่ีแทนตน โดยถือ
เปPนเรื่องของประชาธิปไตยแบบมีผู�แทนหรือประชาธิปไตยทางอ�อม ประชาชนจึงถือเปPนผู�สนับสนุนท่ี
สําคัญของนักการเมืองท่ีไปทําหน�าท่ีแทนประชาชนในนามของประชาชน เพราะถือว)าได�รับอํานาจ
จากประชาชนอย)างเต็มท่ี ดังนั้น ผู�แทนท่ีประชาชนเลือกเข�าไปทําหน�าท่ีต�องระลึกเสมอว)า ต�องทํา
หน�าท่ีอย)างซ่ือสัตย(และมีประสิทธิภาพ มิฉะนั้นประชาชนจะไม)สนับสนุนให�โอกาสกลับเข�ามาทํา
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หน�าท่ีอีก การเลือกต้ังนั้นในรัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 กําหนดให�เปPนสิทธิ
ของประชาชน จะไปใช�สิทธิหรือไม)ใช�สิทธิก็ได� แต)รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 กําหนดให�การเลือกต้ังเปPนหน�าท่ีของประชาชนทุกคน  
 

1. คุณสมบัติของผู&มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง 
(1) มีสัญชาติไทย หากเปPนผู�แปลงสัญชาติต�องได�สัญชาติไทยมาแล�วไม)น�อยกว)า 5 ป� 
(2) อายุไม)ต่ํากว)า 18 ป�บริบูรณ(ในวันท่ี 1 มกราคมของทุกป�ท่ีมีการเลือกต้ัง 
(3) มีชื่ออยู)ในทะเบียนบ�านในเขตเลือกต้ังมาแล�วไม)น�อยกว)า 90 วัน นับถึงวันเลือกต้ัง 

ยกเว�นผู�ท่ีย�ายท่ีอยู) ผู�ไปปฏิบัติราชการนอกเขตเลือกต้ังและผู�อยู)ต)างประเทศ 
(4) ไม)มีลักษณะต�องห�ามอย)างใดอย)างหนึ่งต)อไปนี้ในวันเลือกต้ัง 

(4.1) วิกลจริต หรือจิตฟ@�นเฟwองไม)สมประกอบ 
(4.2) เปPนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(4.3) ต�องคุมขังอยู)โดยหมายศาล หรือคําสั่งท่ีชอบด�วยกฎหมาย 
(4.4) อยู)ในระหว)างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 

 
2. ผู&ไม/ไปเลือกตั้งต&องแจ&งเหตุอันสมควร 

ในการเลือกต้ังครั้งใด ถ�าผู�มีสิทธิเลือกต้ังไม)อาจไปใช�สิทธิเลือกต้ังได�เนื่องจากมีเหตุ
อันสมควร ให�แจ�งเหตุนั้นต)อเจ�าหน�าท่ีประจําเขตเลือกต้ังก)อนวันเลือกต้ังไม)น�อยกว)า 7 วัน ถ�าไม)เปPน
เหตุอันสมควร เจ�าหน�าท่ีจะแจ�งให�ผู�นั้นทราบก)อนวันเลือกต้ังไม)น�อยกว)า 3 วัน โดยทําเปPนหนังสือ
มอบให�ใครไปยื่นแทนก็ได� หรือจะส)งทางไปรษณีย(ก็ได� หากไม)ไปใช�สิทธิจะมีผลให�ต�องเสียสิทธิ
ดังต)อไปนี้ ดังนี้ 

(1) เสียสิทธิในการยื่นคําร�องคัดค�านการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ผู�บริหารท�องถ่ิน และสมาชิกสภาท�องถ่ิน 

(2) เสียสิทธิในการยื่นคําร�องคัดค�านการเลือกต้ังกํานันและผู�ใหญ)บ�าน ตามกฎหมาย
ว)าด�วยลักษณะปกครองท�องถ่ิน 

(3) เสียสิทธิในการสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู�บริหาร
ท�องถ่ิน และสมาชิกสภาท�องถ่ิน 

(4) เสียสิทธิในการสมัครรับเลือกต้ังกํานันและผู�ใหญ)บ�าน ตามกฎหมายว)าด�วยลักษณะ
ปกครองท�องถ่ิน 

(5) เสียสิทธิในการเข�าชื่อร�องขอเพ่ือให�รัฐสภาพิจารณากฎหมาย ตามกฎหมายว)า
ด�วยการเข�าเสนอชื่อกฎหมาย  

(6) เสียสิทธิในการเข�าร�องขอให�สภาท�องถ่ินพิจารณาออกข�อบัญญัติท�องถ่ิน 
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(7) เสียสิทธิในการเข�าชื่อร�องขอเพ่ือให�วุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคล ตามกฎหมาย
ประกอบด�วยรัฐธรรมนูญ ว)าด�วยการปRองกันและปราบปรามการทุจริต 

(8) เสียสิทธิในการเข�าชื่อให�ถอดถอนสมาชิกสภาท�องถ่ิน หรือผู�บริหารท�องถ่ิน ตาม
กฎหมายว)าด�วยการลงคะแนนเพ่ือถอดถอน สมาชิกสภาท�องถ่ิน หรือผู�บริหารท�องถ่ิน 
 

บทสรุป 
 

การเมืองการปกครองเปPนเรื่องของการแข)งขันของกลุ)มบุคคลเพ่ือจะแสวงหาประโยชน( 
หรืออํานาจ ท้ังนี้เพ่ือเข�าไปจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยู)ในประเทศอย)างจํากัดให�เกิดประโยชน(
สูงสุดต)อสังคม ในส)วนการปกครองนั้นเปPนการจัดระเบียบหรือวางกฎเกณฑ(เพ่ือให�คนในสังคมอยู)
ร)วมกันอย)างสงบ ดังนั้น การเมืองกับการปกครองย)อมมีความสัมพันธ(กัน เพราะในการรวมกลุ)มของ
บุคคลทางการเมืองนั้น เพ่ือเปPนการสะท�อนให�เห็นความต�องการของสังคมส)วนใหญ)ส)งผ)านทางพรรค
การเมือง และนํามาสู)การจัดต้ังองค(กรผู�ใช�อํานาจซ่ึงเปPนท่ีมาของการปกครองนั่นเอง 
 

 คําถามท&ายบท 
 

1. จงบอกความหมายของการเมืองและการปกครองของไทย 
2. จงอธิบายหลักการของระบอบประชาธิปไตยมาอย)างสังเขป 
3. จงบอกคุณสมบัติของผู�มีสิทธิเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 
4. จงบอกหลักการสําคัญของระบบรัฐสภาของไทย 
5. ประชาชนสามารถมีส)วนร)วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยได�ด�วยวิธีการอย)างไรบ�าง 
6. ประชาชนจํานวนเท)าใดสามารถเข�าเข�าชื่อเสนอกฎหมายได� 
7. ประชาชนจํานวนเท)าใดมีสิทธิเข�าชื่อเพ่ือถอดถอนผู� ดํารงตําแหน)งทางการเมืองและ

ข�าราชการระดับสูงท่ีประพฤติมิชอบได� 
8. จงบอกคุณสมบัติของผู�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง 
9. ในป@จจุบันระบอบการปกครองหลักมีก่ีระบอบ อะไรบ�าง 
10. ระบอบการเมืองการปกครองท่ีฝ-ายนิติบัญญัติและฝ-ายบริหารถ)วงดุลอํานาจซ่ึงกันและกัน คือ 
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