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ค าน า 
 

   คู่มือการปฏิบัติงานผู้ประสานงานวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีฉบับนี้  ผู้เขียนได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
วิชาการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ใดประสงค์ใช้อ้างอิงในการท างานที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน  ผู้เขียนไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการ
คัดลอกแต่ขอให้แจ้งผู้เขียนได้รับทราบและเขียนอ้างอิงท้ายเล่มด้วย  หากมีสิ่งใดบกพร่อง ผู้เขียนขออภัยมา 
ณ โอกาสนี้  

เนื้อหาในคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ ประกอบด้วยความเป็นมา ความส าคัญ ลักษณะงานที่
เกี่ยวข้อง มาตรฐานต่าง ๆ ที่จ าเป็น เทคนิค ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์มมาตรฐานต่าง ๆ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญ 
 วารสารวิชาการมีความสําคัญอย่างสูง เป็นเวทีเผยแพร่ความรู้ ความคิดทางด้านวิชาการที่ได้มาจาก

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ศึกษาค้นคว้า การทําวิจัย  สะท้อนแง่มุมต่าง ๆ วารสารจึงเป็นสื่อกลางในการ

ส่งผ่านความรู้ใหม่ไปสู่สาธารณะชน ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย อันจะนําเก็บเกี่ยวความรู้จากวารสารวิชาการไป

ต่อยอดใช้ประโยชน์ต่อไป  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เห็นถึงภารกิจเกี่ยวกับการรวบรวม

และเผยแพร่  ความรู้ในรูปแบบของบทความทางวิชาการ  บทความวิจัย  บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์ และ 

รวมท้ังภารกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เริ่มจัดทําวารสาร

กฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขึ้นใน พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา มีกําหนดเผยแพร่ปีละ    

2 ฉบับ ฉบับแรกเดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่สองเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม  วารสารกฎหมายได้รับ

ทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์จากงบอุดหนุนแผ่นดินโครงการบริการวิชาการ ภายใต้การดําเนินงานของศูนย์

เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย (ศชปก.)  และทุนสนับสนุนค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ

พิจารณาความเหมาะสมของวารสารจากงบประมาณเงินรายได้โครงการบริหารงานวิจัย  ที่เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้รับรองว่ามีคุณภาพดี  

  เนื่องจาก คณะนิติศาสตร์ ไม่มีตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย  ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องตามภารกิจข้างต้น 

จึงได้มอบหมายให้เป็นภาระงานรองแก่ นายปริวัฒน์  จันทร์ทรง ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็น  

ผู้ประสานงานการจัดทําวารสารกฎหมายภายใต้การควบคุมของบรรณาธิการวารสาร  และเพื่อให้มี

มาตรฐานการในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานการทําวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขึ้นมาใช้อ้างอิงในการทํางาน 

 

1.2 นโยบาย ยุทธศาสตร ์แผนกลยุทธ์ 
  1.2.1 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) 

  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพื่อยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ
และภูมิภาคลุ่มน้ําโขง โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการวิจัย และส่งเสริมและสนับสนุนความ
ร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
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    มาตรการ 3.6 การเผยแพร่ ประยุกต์ใช้ จัดการความรู้ การบูรณาการวิจัย การเรียนการ
สอน บริการวิชาการ เชื่อมโยงงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม 
  1.2.2 แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเอง
ให้พร้อมและทันต่อพลวัตรของสังคมและประชาคมอาเซียน 
    มาตรการ 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทําวิจัยและ/หรือเอกสารทางวิชาการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 

1.3 วัตถุประสงค์ 
 1.3.1 เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้ประสานงานด้านวารสารกฎหมาย ให้เป็นระบบ 

ระเบียบ ได้มาตรฐานในการทํางาน 

 1.3.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงกระบวนการทํางานวารสารวิชาการอย่างชัดเจน 

 1.3.3 เพื่อให้ผูป้ฏิบัติงานดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนดไว้ให้บรรบุเป้าหมายวารสาร

กฎหมาย 

 

1.4 ขอบเขตหรือข้อจํากัด 
 คู่มือปฏิบัติงานการจัดทําวารสารกฎหมาย ใช้ในการทํางานภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

 

1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1) มีคู่มืออ้างอิงในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการทําวารสารกฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานตาม

รูปแบบที่กําหนด เป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน 

 2) การทํางานของผู้ประสานงาวารสารกฎหมายไม่มีข้อผิดพลาดสามารถทํางานตามขั้นตอน

มาตรฐานอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

 3) ผู้บริหารสามารถกํากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานจุดหนึ่งจุดใด หรือหลายจุด รวมถึงสอบทาน

ย้อนกลับทั้งกระบวนการได้ 
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1.6 นิยามศัพท์ 
 วารสารวิชาการ หมายถึง วารสารวิชาการทุกองค์กรภายในประเทศไทย 

  วารสารกฎหมาย หมายถึง วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  ที่ปรึกษาวารสาร หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลที่ทําหน้าที่ให้เสนอแนะ แนะนํา แนะแนวการ

ทํางานด้านวารสาร 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง บุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ 

ภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ทําหน้าที่ประเมินความเหมาะสมของบทความ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน หมายถึง บุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ ภายใน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ทําหน้าที่ประเมินความเหมาะสมของบทความ 

 บรรณาธิการวารสาร หมายถึง เป็นบุคคลซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการจัดทํา รวบรวม ตรวจแก้ 

คัดเลือก หรือควบคุม เนื้อหาและภาพทั้งหมด ที่จะตีพิมพ์เป็นหนังสือ พร้อมทั้งเป็นผู้จัดเลือกบทความ

รวบรวม ปรับปรุง และรับผิดชอบเรื่องการตีพิมพ์ 

 กองบรรณาธิการ หมายถึง เป็นกลุ่มบุคคลซึ่งทําหน้าที่เป็นคณะทํางานของบรรณาธิการ ในการ

ช่วยตรวจสอบบทความแทนบรรณาธิการ และปฏิบัติงานตามบรรณาธิการวารสารมอบหมาย 

  ผู้ประสานงาน หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการเอกสารที่

เกี่ยวข้องกับวารสารกฎหมาย การติดต่อ ประสานงาน การสื่อสารและอื่น ๆ ภายใต้การควบคุมของ

บรรณาธิการวารสาร 
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บทที่ 2 
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

2.1 บทบาทหน้าที่ความผิดชอบ 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ที่ปฏิบัติงานเลขานุการและงานบริหารทั่วไป  ซึ่งมีลักษณะงานที่
ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคําสั่งโดยไม่จํากัดขอบเขตหน้าที่  เช่น  ติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธี
ต่าง ๆ  เตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม  จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทาง
วิชาการ  และรายงานอื่น ๆ  ทําเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ  ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  
ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงาน ที่
ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม  และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ  งานบุคคล  
งานจัดระบบงาน  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์  งานแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบแบบ
แผน  งานรวบรวมข้อมูลสถิติ  งานสัญญาเป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่    เกี่ยวข้อง 
 

2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
 2.2.1 ด้านการปฏิบัติการ 

  2.2.1.1 ปฏิบัติงานด้านเอกสารสํานักงานที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ควบคุมการพิมพ์เอกสาร 

กํากับการจัดส่ง  ติดตามเอกสาร การจัดระบบเก็บเอกสารให้เป็นไปตามมาตรฐาน งานประชาสัมพันธ์

แจกจ่ายเอกสาร  เล่มวารสาร งานรวบรวมข้อมูล การทําสถิติการปฏิบัติงาน งานสัญญา และอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องเพื่อให้งานวารสารเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 

  2.2.1.2 ควบคุม ตรวจสอบ และปฏิบัติงานด้านการตอบคําถาม การดําเนินงานจัดการ

ประชุมกองบรรณาธิการวารสาร  บันทึกและจัดทํารายงานการประชุม และรายงานข้อมูลให้คณบดีคณะ

นิติศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ศูนย์ดัชนี

การอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  และอื่นๆ ตามบรรณาธิการวารสารมอบหมาย 

  2.2.1.3 ศึกษาค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์กระบวนการทํางาน วิเคราะห์ปัญหาจากการทํางาน  

สังเคราะห์ขั้นตอน  หรือทําวิจัย เพื่อพัฒนาวารสารวิชาการในความรับผิดชอบ เผยแพร่ผลงาน เพื่อให้เกิด

การพัฒนางานวิชาการ  สร้างเทคนิคการทํางานให้มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง 

  2.2.1.4 ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบคําถาม ช้ีแจงกระบวนการ ความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับ

วารสารวิชาการ สร้างความเข้าใจที่ดีแก่ผู้รับบริการ 
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  2.2.1.5 กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย และ

แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องให้แก่ส่วนงานอื่นที่ทํางานประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.2.2 ด้านการวางแผน 

  มีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทาง แผนปฏิบัติงานประจําปี  โครงการที่เกี่ยวข้องกับ

วารสารวิชาการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ ทั้งในระดับคณะ มหาวิทยาลัย และระดับ

กระทรวงเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 

 2.2.3 ด้านการประสานงาน 

  ประสานงานกับบรรณาธิการวารสาร  กองบรรณาธิการวารสาร  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ที่ปรึกษา คณบดี ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย เจ้าของบทความ สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง

ภายในประเทศ โดยมีบทบาทในการให้ความเห็น คําแนะนําเบ้ืองต้น ให้ข้อคิดเห็น แจ้งความคืบหน้า 

ติดตามทวงถาม เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานวารสารวิชาการให้บรรลุตาม

เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 

 2.2.4 ด้านการบริการ 

  2.2.4.1 ให้คําปรึกษาแนะนําถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงานทั่วไปที่ยุ่งยาก

ซับซ้อนแก่ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าของบทความ รวมทั้งแก้ไขปัญหาจากกระบวนการ

ทํางานในหน้าที่ 

  2.2.4.2 กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะนิติศาสตร์ 

  2.2.4.3 จัดทําฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร 

 

2.3 โครงสรา้งการบริหารงาน 
  เพื่อให้มีคุณภาพทางวิชาการ การประหยัดงบประมาณ การลดความซ้ําซ้อน และการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารงานเป็นสําคัญ ตลอดจนเพื่อให้มีแนวทางและแบบแผนการดําเนินงานในส่วนที่

เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะการดําเนินงานของส่วนงานภายใน 

และเป็นที่เข้าใจได้โดยทั่วไปในมหาวิทยาลัย 
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  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 30 

มิถุนายน 2555 จึงออกประกาศการแบ่งส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ ใหแ้บ่งส่วนงานภายใน

คณะนิติศาสตร์ ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย  

  2.3.1 สํานักงานเลขานุการ  มีภารกิจหลักในการสนับสนนุการบริหารและจัดการตามภาระหน้าที่

ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยแบ่งออกเป็นส่วนงาน 4 ส่วนงาน ดังนี้ 

   2.3.1.1 ส่วนงานบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย งานบริหารงานทั่วไป, งานการเงินและ

บัญชี, งานพัสดุ, งานบริหารงานบุคคล และงานสารบรรณ 

   2.3.1.2 ส่วนงานแผน ประกันคุณภาพและสารสนเทศ ประกอบด้วย งานนโยบายและ

แผน, งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   2.3.1.3 ส่วนงานบริการวิชาการ ประกอบด้วย งานวิชาการ งานกิจการนักศึกษา งานโสต

ทัศนศึกษา และงานห้องสมุด 

   2.3.1.4 ส่วนงานวิจัย ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและงานบริการวิชาการ ประกอบด้วย 

งานวิจัย, งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และงานบริการวิชาการ 

  2.3.2 สาขาวิชานิติศาสตร์ มีภารกิจหลักในการกําหนดแนวนโยบายดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

สายวิชาชีพกฎหมาย ดําเนินการสอน การทํางานวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการและ

งานอื่นตามภาระหน้าที่ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยแบ่งออกเป็นส่วนงาน 5 หมวด

วิชา ดังนี้ 

   2.3.2.1 หมวดวิชากฎหมายมหาชน 

   2.3.2.2 หมวดวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ 

   2.3.2.3 หมวดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 

   2.3.2.4 หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม 

   2.3.2.5 หมวดวิชานิติพัฒนบูรณาการศาสตร์ 

 2.3.3 ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.)  มีภารกิจหลักในการบริการ

วิชาการด้านกฎหมายให้แก่ชุมชน มีการบรหิารงานรูปแบบคณะกรรมการ  

โดยแสดงตามแผนภาพดังต่อไปนี้   

 

 

 



ห น้ า  | 7 
 

แผนภาพที่ 2-1  โครงสร้างขององค์กร (Organization chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะนิติศาสตร์

สาขานิติศาสตร์สํานักงานเลขานุการ ศชปก. 

- งานบริหารงานทั่วไป 

- งานพัสดุ 

- งานบุคคล 

- งานบริการวิชาการ 

- งานการเงินและบัญชี 

- งานนโยบายและแผน 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- งานยานพาหนะและสถานที ่

- งานวิชาการ 

- งานกิจการนักศึกษา 

- งานห้องสมุด 

- กฎหมายมหาชน 

- กฎหมายเอกชนและธุรกิจ 

- กฎหมายระหว่างประเทศ 

- กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม 

- นิติพัฒนบูรณาการศาสตร์ 
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แผนภาพ 2-2 โครงสร้างการบริหารงาน  (Administration chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะนิติศาสตร์
(คณบดี) 

สาขานิติศาสตร์
(ประธานสาขา) 

สํานักงานเลขานุการ 
(หัวหน้าสํานักงาน) 

ศชปก. 
(ประธานศูนย)์ 

- งานบริหารงานทั่วไป 

  (ปริวัฒน์ จันทร์ทรง) 

- งานพัสดุ 

- งานบุคคล 

- งานบริการวิชาการ 

- งานการเงินและบัญชี 

- งานนโยบายและแผน 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- งานยานพาหนะและสถานที ่

- งานวิชาการ 

- งานกิจการนักศึกษา 

- กฎหมายมหาชน 

- กฎหมายเอกชนและธุรกิจ 

- กฎหมายระหว่างประเทศ 

- กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม 

- นิติพัฒนบูรณาการศาสตร์ 
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แผนภาพ 2-3 โครงสร้างภารกิจของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (Assignment chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริวัฒน์ จันทร์ทรง
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

งานดา้นวารสารกฎหมาย
(ภายใต้การควบคุมของ

บรรณาธิการ /  

กองบรรณาธิการ) 

งานบริหารงานทั่วไป 
(ภายใต้การควบคุมของ 

หัวหน้าสํานักงาน / 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

งานดา้นวเิทศสัมพันธ์
(ภายใต้การควบคุมของ 

คณะกรรมการ 

วิเทศสัมพันธ์) 

- งานบริหารจัดการเอกสาร
ราชการทุกชนิด 
- งานเอกสารขออนุมัติและ
เบิกจ่าย 
- งานจัดประชุมสํานักงาน 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานติดต่อประสานงาน 

- งานบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง 

- งานเบิกจ่ายค่าตอบแทน 

- งานติดต่อประสานงาน 

- งานบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง 

- งานบริหารจัดการโครงการ / 

กิจกรรมเตรียมความพร้อม 

- งานต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 

- งานจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมภายนอก 

- งานติดต่อประสานงาน 

- งานพัฒนาเว็บไซต์และ

ปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
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บทที่ 3 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติงาน 

 

3.1 ความหมายของวารสาร 
  วารสารวิชาการ (Academic Journal) หมายถึง วารสารที่ตีพิมพ์เป็นระยะอย่างสม่ําเสมอและ
จะต้องผ่านการตรวจคุณภาพบทความโดยผู้รู้ในสาขาวิชานั้นๆ หรือที่เรียกวารสารประเภทนี้เป็นการเฉพาะ
ว่าวารสารผ่านการทบทวน (peer-reviewed periodical) วารสารวิชาการเป็นเวทีสําหรับการแนะนําและ
นําเสนอผลงานค้นคว้าวิจัยใหม่หรือความเห็นทางวิชาการใหม่ๆ เพื่อรับการตรวจสอบและการ
วิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ผู้รู้ด้วยกัน ปกติเนื้อหาสาระในวารสารจะอยู่ในรูปของบทความเสนองานวิจัยที่มีความ
เริ่มแรก บทปริทัศน์ และการวิจารณ์หนังสือ งานตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพที่ไม่มีการตรวจรับคุณภาพ
เรียกโดยท่ัวไปว่า นิตยสารวิชาชีพ (professional magazine) ซึ่งสามารถกําหนดลักษณะของวารสาร 
วิชาการได้ดังนี้ 
  1.  เป็นสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Periodical or Serial) มีกําหนดเวลาออกที่แน่นอน  
  2.  มีเลขกํากับประจําฉบับ ได้แก่ เลขปีที่ (Volume) เลขฉบับที่ ( Issue Number) และวัน เดือน 
ปี (Date) การนับลําดับฉบับที่อาจนับเป็นปี ๆ เช่น วารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 14  โดยจะนับต่อเนื่องไปเรื่อยๆ  และยังมีเลขอีกชุดหนึ่งเป็นเลขเฉพาะที่
แน่นอน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงถือเป็นรหัสประจําวารสารแต่ละชื่อ เพื่อการควบคุมทางบรรณานุกรม ใน
ระบบข้อมูลวารสารระหว่างชาติ เรียกว่า เลขสากลประจําวารสาร (International Standard Serial 
Number-ISSN) ซึ่งศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติระดับสากล มอบให้ศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติ 
ประจําประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ เป็นผู้กําหนดให้แก่วารสารแต่ละชื่อในประเทศของตน สําหรับ
ประเทศไทยมีหอสมุดแห่งชาติ เป็นศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติแห่งประเทศไทย เป็นผู้กําหนดวารสาร
แต่ละชื่อให้ได้รับหมายเลขสากลประจําวารสาร และจะต้องพิมพ์ไว้ที่หน้าปกหรือหน้าปกใน หรือสันวารสาร
ใกล้ ๆ กับช่ือวารสาร มีอักษร ISSN ตามด้วยเลข อารบิค 8 ตัว มีเครื่องหมายยติภังค์ (-) คั่นระหว่าง เลข  
4 ตัวแรก กับเลข 4 ตัวหลัง เช่น วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ISSN 1906-
1560 
  3.  รูปเล่ม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อให้ผู้อ่านจดจําได้ง่าย 
  4.  เนื้อหา ประกอบด้วยบทความหลายบทความ จากผู้เขียนหลาย ๆ คน ถ้าเป็นวารสารมักจะเป็น
วิชาการเฉพาะแขนงวิชาตามประเภทและวัตถุประสงค์ของวารสาร 
  5.  ผู้จัดพิมพ์ ผู้จัดพิมพ์วารสารอาจเป็นเอกชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบัน องค์การ 
สมาคม ชมรม โดยมีวัตถุประสงค์บางอย่าง เช่น เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 
ให้ความบันเทิง ความรู้ทั่วไป หรือเพื่อธุรกิจการค้า เป็นต้น 
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  6.  การเผยแพร่ มีทั้งการจําหน่ายและแจกฟรี การจําหน่ายอาจวางจําหน่ายตามร้านขายหนังสือ 
การให้ผู้อ่านบอกรับเป็นสมาชิกประจํา ชําระค่าวารสารล่วงหน้าแล้วผู้จัดพิมพ์เป็นผู้ส่งวารสารไปให้สมาชิก 
 

3.2 ประเภทของวารสาร   
  ประเภทของวารสารสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้ 
  3.2.1  วารสารของหน่วยงาน ได้แก่ 
            3.2.1.1  วารสารของหน่วยงานราชการ  เช่น วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วารสารวิชาการ ปขมท. เป็นต้น 
            3.2.1.2  วารสารของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  เช่น ข่าวสาร กฟผ.  วารสารการเคหะ
แห่งชาติ เป็นต้น 
            3.2.1.3  วารสารของสมาคม เช่น วารสารสมาคมนักวิจิตวิทยาคลินิกไทย เป็นต้น 
            3.2.1.4 วารสารขององค์การภายในประเทศ  เช่น วารสารพาณิชย์ ของศูนย์ประสานงาน
การพาณิชย์นาวี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี เป็นต้น 
      3.2.1..5 วารสารขององค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานต่างประเทศ เช่น เสรีภาพ 
ของสํานักข่าวสารอเมริกันประจําประเทศไทย เป็นต้น 
      3.2.1.6 วารสารของหน่วยงานธุรกิจ  เช่น ความรู้คือประทีป ของบริษัทเอสโซ่ เป็นต้น 
  3.2.2  วารสารด้านวิชาการ ได้แก่  
     3.2.2.1 วารสารสาระสังเขป (abstract journal) เป็นวารสารรวมบทคัดย่อจากหนังสือ 
จุลสารและวารสารต่าง ๆ 
     3.2.2.2 วารสารสมพัดสร (almanac หรือ annual) เป็นวารสารรายงานกิจการในรอบปี
ของหน่วยงานรัฐบาล สมาคม องค์การหรือสถาบัน 
     3.2.2.3 หนังสือประกาศหรือจุลสาร (Bulletin) เป็นสิ่งพิมพ์ของทางราชการแจ้งข่าวการ
ประชุมของรัฐสภา หรือ ราชกิจจานุเบกษา  
      3.2.2.4 วารสารวิชาการ (Journal ) เป็นวารสารที่จัดทําโดยสถาบัน บริษัท สมาคม หรือ
หน่วยงานใดที่ตีพิมพ์ข่าว รายงานกิจกรรมต่าง ๆ และงานวิทยาการสาขาใดสาขาหนึ่ง 
      3.2.2.5 เอกสารการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) เป็นสิ่งพิมพ์ที่บันทึกเรื่องราวและ
ผลการศึกษาค้นคว้าที่สมาชิกของสมาคมทางวิชาการหรือหน่วยงานเสนอในวาระการประชุมของสมาคม
หรือหน่วยงานนั้น  
     3.2.2.6 วารสารวิจารณ์หรือปริทัศน์ (review) เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความวิจารณ์ เช่น 
การวิจารณ์ทางการเมือง การปกครอง วรรณกรรม ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น 
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3.3  เกณฑ์คุณภาพวารสารวชิาการ 
 3.3.1 เกณฑ์จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) กําหนดเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการไว้ดังนี้ 
   3.3.1.1 กองบรรณาธิการของวารสารวิชาการในประเทศต้องมีศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจากภายนอกสถาบันที่จัดพิมพ์วารสารนั้น หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานโดด
เด่นอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
   3.3.1.2 ผู้ประเมินบทความต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ทํา งานวิจัยและมีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง 
   3.3.1.3 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต้องมีบทความที่ผู้เขียนมาจากสถาบันอื่นที่
มิใช่สถาบันที่จัดทําวารสารนั้นไม่น้อยกว่า  10% ของจํานวนบทความทั้งหมด ในอนาคตควรมีการเพิ่ม
จํานวนบทความประเภทดังกล่าวให้ถึง 25% ของบทความทั้งหมดเพื่อเป็นการพัฒนา คุณภาพวิชาการของ
ประเทศ 
   3.3.1.4 บทความที่เขียนโดยนักวิชาการในสถาบันที่จัดทําวารสารนั้นต้องมีผู้ประเมินจาก
สถาบันภายนอกไม่ตํ่ากว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนผู้ประเมินทั้งหมด 
   3.3.1.5 กําหนดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารทุกๆ ๒ ปี ตามเกณฑ์ทีกํ่าหนดไว้ 
   3.3.1.6 บทความแต่ละบทความต้องมีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ตีพิมพ์เป็น
ภาษาต่างประเทศต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย 
   3.3.1.7 วารสารต้องออกตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง 
   3.3.1.8 วารสารต้องมีบทวิจารณ์หนังสือ (book review) 
   3.3.1.9 วารสารควรมีการตีพิมพ์บทความปริทรรศน ์(review article) เป็นครั้งคราว 
 3.3.2 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Index Citation Center) ได้กําหนดเกณฑ์
ในการคัดเลือกวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ดังนี้  
  3.3.2.1 บทความทุกบทความต้องมีการควบคุมคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) 
โดยมีข้อมูลประกอบด้วยสําเนาผลประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิที่เชิญพิจารณาบทความทั้งหมด พร้อมชื่อ ที่อยู่ 
เบอร์โทรติดต่อ 
   3.3.2.2 วารสารต้องออกตรงตามเวลาที่กําหนด  
  3.3.2.3 วารสารมีอายุการตีพิมพ์บทความวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือไม่น้อยกว่า 6 
ฉบับ นับจากปีปัจจุบัน 
   3.3.2.4 วารสารมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI 
   3.3.2.5 วารสารมีการกําหนดกติกาและรูปแบบการพิมพ์อย่างชัดเจน 
   3.3.2.6 วารสารมีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงาน 
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   3.3.2.7 วารสารตีพิมพ์บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก 
   3.3.2.8 วารสารมีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์และรูปเล่มที่ได้มาตรฐาน
เดียวกัน 
   3.3.2.9 วารสารควรมีเว็บไซต์ของวารสารหรือมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์และมี
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 

3.4  รูปแบบมาตรฐานของวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 คณะนิติศาสตร์ ภายใต้การดําเนินงานของกองบรรณาธิการวารสาร ได้ปรับปรุงวารสารให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ ดังนี้ 
  3.4.1 บทความต้องพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ความยาวทั้งเรื่องไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ 
A4   โดยกําหนดตัวอักษรภาษาไทยและตัวอักษรภาษาอังกฤษ เป็น Browallia New  ดังนี้  

Item Font Size Font Style 
ช่ือเรื่อง (Title) 16 Bold 

Authors’ names 16 Regular 

Affiliations, addresses, e-mail addresses 16 Regular 

Abstract 16 Regular 

Section Headings 16 Bold 

Body Text 16 Regular 

References (Footnote) 14 Regular 

  3.4.2 ประเภทผลงานที่ตีพิมพ์ 
  (1) บทความวิจัย (Research Paper) เป็นผลงานที่เตรียมจากข้อมูลที่ผู้เขียนหรือกลุ่ม
ผู้เขียนได้ค้นคว้าวิจัยด้วยตัวเอง 
   (2) บทความวิชาการชนิดอ่ืนๆ (Articles) ซึ่งแยกเป็นบทความพิเศษ (Special Articles) 
บทความปริทรรศน์ (Review Articles) บทความวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก/ปริญญาโท (เฉพาะระดับ
ปริญญาโทเล่มละไม่เกิน 2 บทความ)) บทความเทคนิค (Technical Articles) ซึ่งเรียบเรียงจากการตรวจ
เอกสารในสาขานั้นๆ อันเป็นการเสนอความรู้ทั่ว ไปที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน 
  3.4.2 ส่วนประกอบของบทความ 

  (1) บทนํา (Introduction)    บทนําประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
   ความนํา เป็นส่วนที่กล่าวถึงสภาพทั่วไปเพื่อเป็นการแนะนําให้รู้ถึงความเป็นมา ภูมิหลัง
ของปัญหาที่ศึกษาหรือหลักการและเหตุผลของการวิจัย 
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   ความสําคัญของปัญหา เป็นส่วนที่ช้ีให้เห็นประเด็นความเป็นมาและความสําคัญของ
ปัญหาที่จะศึกษา ซึ่งผู้ วิจัยควรกําหนดประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจนว่า การวิจัยเรื่องนี้มี
ความสําคัญอย่างไร มีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรที่จะต้องแสวงหาคําตอบ การกําหนดปัญหาไว้อย่างชัดเจน
จะช่วยให้สามารถวางแผนงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม และสามารถเป็นเครื่องชี้แนวทางในการวิจัยได้ 
   วัตถุประสงค์ของการเขียนบทความ เป็นส่วนที่ช้ีให้เห็นเหตุผลที่ต้องการศึกษา หรือเป็น
การบอกจุดมุ่งหมาย หรือประเด็นปัญหาการเขียนบทความ วัตถุประสงค์ของการเขียนบทความ 
ต้องสอดคล้องกับเรื่องที่ต้องการศึกษา มีความชัดเจน และมีความสัมพันธ์กับขอบเขตปัญหาที่จะศึกษา การ
ต้ังวัตถุประสงค์นั้น ควรมีการจัดเรียงวัตถุประสงค์ของแต่ละข้อตามความสําคัญของการวิจัยไว้อย่างชัดเจน 
   สมมติฐาน (ถ้ามี) คือ ข้อความที่ระบุความสัมพันธ์หรือความแตกต่างระหว่างตัวแปรที่
ผู้วิจัยจะทําการทดสอบว่า เป็นจริงหรือไม่ เป็นส่วนที่คาดหมายตําตอบหรือผลของการเขียนบทความที่
ผู้เขียนคาดเดาไว้ล่วงหน้าก่อนลงมือทําบทความจะมีหรือไม่มีก็ได้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเขียน
บทความ 
   ขอบเขตของการเขียนบทความ เป็นการกําหนดกรอบของการเขียนบทความให้ชัดเจนว่า 
การศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมเรื่องใด ที่ไหน และเวลาใดบ้าง 
   ระเบียบวิธีการวิจัย เป็นการกําหนดระเบียบวิธีการศึกษาบทความว่า สมควรใช้รูปแบบ
ไหน อย่างไร 
   ข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี) บางครั้งผู้เขียนบทความจําเป็นต้องกําหนดข้อตกลงเบื้องต้นของ
การเขียนบทความไว้ก่อนว่า ผู้เขียนมีประจักษ์พยานยืนยันหรือเหตุผลอะไรที่แสดงว่า ในการเขียนบทความ
ครั้งนี้ สิ่งหรือตัวแปรซึ่งนอกเหนือจากที่ผู้เขียนกําหนด โดยที่ผู้เขียนไม่สามารถควบคุมได้ด้วยกระบวนการ 
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อข้อมูลที่ใช้ในการเขียน หรืออาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของการเขียน
บทความ ในกรณีเช่นนี้จําเป็นต้องกําหนดข้อตกลงเบื้องต้นของการเขียนบทความไว้ก่อน (ก็ได้) 
   นิยามศัพท์เฉพาะ เป็นการนิยามเชิงปฏิบัติการ หรือเป็นการระบุคุณสมบัติของตัวแปรและ
รายการที่จะนํามาใช้ในการสร้างมาตราวัดตัวแปร หากมีคําศัพท์หรือตัวแปรใด ๆ ที่นํามาใช้ในการวิจัยซึ่งมี
ความหมายคลุมเครือ หรือสามารถตีความได้หลายความหมาย ผู้เขียนควรให้คําจํากัดความไว้สําหรับใช้ใน
การเขียนบทความครั้งนี้ เพื่อสื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจตรงกับผู้เขียน 
   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเขียนบทความ เป็นประโยชน์ที่ผู้เขียนคาดว่า ผลของ
การเขียนบทความเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ใดในด้านใด 

  (2) วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Review of Related Literature) เป็นการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับโจทก์วิจัย ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจยั 
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    (3) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการ อาทิ งาน 
วิจัยที่เกี่ยวข้อง วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง โดยแยกเป็นงานเขียนที่เกี่ยวข้องภาษาไทย และงานเขียนที่
เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)             

  (4) วิเคราะห์ปัญหาของบทความ ซึ่งการวิเคราะห์ปัญหาของบทความจะเป็นการนําปัญหา
ที่ต้ังสมมติฐานมาวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ บางกรณีหากมีการนําระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ อาทิ การศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม และระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ อาทิ การ
สัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถามมาใช้ประกอบด้วยก็ได้  
              (5) สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  ในการสรุปผลการศึกษาจะสรุปตามสมมติฐาน
หรือวัตถุประสงค์ของการเขียนบทความก็ได้ ส่วนข้อเสนอแนะนั้น เป็นข้อแนะนําที่จะให้มีการแก้ไข
ปรับปรุงอะไร และเป็นไปในแนวทางไหนจึงจะเหมาะสมกับประเด็นปัญหาที่ได้มีการต้ังโจทก์ในบทความไว้ 
   (6) บรรณานุกรมเอกสารอ้างอิง (Bibliography)  การเขียนบรรณานุกรม (Bibliography) 
เป็นการแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลหรือข้อความที่ผู้เขียนจะนํามาใช้ในการอ้างอิง ทําให้ผู้อ่านสามารถ
ติดตามและตรวจสอบแหล่งที่มาได้ รวมท้ังเป็นการยืนยันความน่าเชื่อถือ และให้เกียรติ      แก่องค์กรหรือ
บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลหรือหลักการ แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ซึ่งได้นํามาจากแหล่งค้นคว้าหลายแห่ง เช่น 
วารสาร หนังสือ วิทยานิพนธ์ เอกสารทางวิชาการ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
         สําหรับการเขียนบรรณานุกรมให้เรียงตามลําดับอักษร ใช้ตามที่กําหนดไว้ในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดยเรียงตามช่ือตัวของผู้แต่ง หากชื่อตัวของผู้แต่งซ้ํากัน ให้เรียงตามลําดับอักษรชื่อ
สกุล หากมีรายการอ้างอิงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้แบ่งกลุ่มเอกสารเป็น 2 กลุ่ม โดยเรียงกลุ่ม
เอกสารภาษาไทยก่อน ต่อด้วยกลุ่มเอกสารภาษาอังกฤษ สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษให้เรียงตามลําดับ
อักษรชื่อสกุล  อาทิ 
บรรเจิด  สิงคะเนติ และคณะ. รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ปัญหาและมาตรการทาง 
  กฎหมายในการรับรองและคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว (Righttoprivacy) เสนอต่อ 
  สํานักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2555. 
วุฒิชัย  จิตตานุ. “การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของหลักสัดส่วนในบทบัญญัติแห่งกฎหมายของ 
  โลก” (ตอนที่ 1), วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์, หน้า 120. [Online], available URL:   
  http://elib.coj.go.th/Article/courtP6_4_5.pdf/, 2556 (สิงหาคม, 10). 
สนธ์ิ  บางยี่ขัน. การวิเคราะห์องค์การ: การพัฒนาองค์การ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ 
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2539. 
Abbott, M. Federick. “Are the Competition Rules in the WTO TRIPS Agreement 
  Adequate?”, Journal of International Economic Law, Volume 7 No.3, 

2004.  
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3.5 คณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
  3.5.1 บรรณาธิการวารสาร 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตรีเนตร  สาระพงษ์   
   อาจารย์สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   ตําแหน่งทางบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 3.5.2 ที่ปรึกษาวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง / สังกัด / ตําแหน่งบริหาร
1. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข 

 
ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ 
ตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร ์
 

ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด คณะศิลปะศาสตร์ 
ตําแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

3. นายสมบัติ  วอทอง ตําแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ
สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตําแหน่ง ที่ปรึกษาคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

4. นายขรรค์เพชร  ชายทวีป 
 

ตําแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตําแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

5. นายประดิษฐ์  แป้นทอง 
 

ตําแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตําแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและทํานุบํารุง 
           ศิลปวัฒนธรรม 

6. นางมิรันตี  เจียรักสุวรรณ 
 

ตําแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

7. นายรักขิต  รัตจุมพฏ ตําแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะนิติศาสตร์ 
ตําแหน่ง หัวหน้าหมวดวิชากฎหมายอาญาและ 
            กระบวนการยุติธรรม 
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ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง สงักัด 
8. นางสมลักษณ์  ยอดรัก 

 
ตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 
สังกัด ศาลจังหวัดอุบลราชธานี 

9. นายเจริญ  ตันชัชวาล 
 

ตําแหน่ง อัยการจังหวัดอุบลราชธานี 
สังกัด สํานักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี 

 
  3.5.3 กองบรรณาธิการ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง สงักัด 
1. ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ ตําแหน่ง ศาสตราจารย์

สังกัด คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ตําแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

2. ศาสตราจารย์(พิเศษ)ปัญญา  สุทธิบดี ตําแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโส
สังกัด ศาลฎีกา 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน  สุวรรณรัตน ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ตําแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรมน  สาตรักษ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

5. ดร.วิฑูรย์  สิมะโชคดี ตําแหน่ง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม 

6. ดร.ปรัชญา  มหาวินิจฉัยมนตรี ตําแหน่ง อัยการประจําสํานักงานวินิจฉัยคดีแพ่ง
สังกัด  สํานักงานอัยการสูงสุด 

7. ดร.นภนันต์  ศุภศิริพงษ์ชัย ตําแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลือ  คงจันทร ์ ตําแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ
สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์  สุทธิแพทย์ ตําแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ
สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

10. นางมิรันตี  เจียรักสุวรรณ ตําแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง / สังกัด / ตําแหน่งบริหาร 

11. นางมณฑิรา  แก้วตา ตําแหน่ง อาจารย์ 
สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

12. นางสาวณัชชา  อักษรศรี  ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สังกัด สํานักงานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการ 
        และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

13. นายปริวัฒน์  จันทร์ทรง ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 3.5.4 ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)  ระหว่าง พ.ศ. 2556-2557 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง สงักัด 
1. ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ์ ตําแหน่ง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

สังกัด ศาลรัฐธรรมนูญ 
2. ศาสตราจารย์ ดร. อิมรอน  มะลูลีม ตําแหน่ง ศาสตราจารย์

สังกัด คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์  สุดสวาสด์ิ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
สังกัด คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ  เตียวอิสเรศ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
สังกัด ศาลปกครองกลาง 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูริชญา  วัฒนรุ่ง ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยัยรามคําแหง 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกฎ  ทองขะโชค ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
        วิทยาเขตสงขลา 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทรมน  สาตรักษ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา  ล้ําเลิศ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง / สังกัด / ตําแหน่งบริหาร
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธ์ิ  

ยศสมศักด์ิ   
ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

11. ดร.มานพ  พรหมชนะ ตําแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

12. ดร.กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ตําแหน่ง อาจารย์
สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทองสุข 

13. ดร.นภนันต์  ศุภศิริพงษ์ชัย ตําแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

14. ดร.อัสมัน  แตอาลี ตําแหน่ง อาจารย์
สังกัด วิทยาลัยอิสลามปัตตานี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

15. ดร.ธนกฤต  วรธนัชชากุล ตําแหน่ง อัยการประจําสํานักอัยการสูงสุด 
สังกัด สํานักงานอัยการสูงสุด 

16. ดร.ภัทรวรรณ  รัตนเกษตร 
 

ตําแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

17. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ตําแหน่ง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม 

18. ดร.ฤทัย  หงส์สิริ ตําแหน่ง อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ 
สังกัด สํานักงานศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 

19. ดร.ชูชาติ อัศวโรจน์ ตําแหน่ง ข้าราชการบํานาญ
สังกัด กรมศุลกากร 

20. ดร.ปรัชญา  มหาวินิจฉัยมนตรี ตําแหน่ง อัยการประจําสํานักอัยการสูงสุด 
สังกัด  สํานักงานอัยการสูงสุด 

21. ดร.สมเกียรติ  กสิกรานันท์   ตําแหน่ง อาจารย์
สังกัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
        มหาวิทยาลัยนครพนม 

22. นายเมทนี  สีมันตร ตําแหน่ง หัวหน้างานสํานักด่านป่าไม้ 
สังกัด กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
        และสิ่งแวดล้อม 
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ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง / สังกัด / ตําแหน่งบริหาร
23. ศ.ดร.พลตํารวจโทหญิง นัยนา เกิดวิชัย ตําแหน่ง พลตํารวจตรี 

สังกัด คณะตํารวจศาสตร์  
        โรงเรียนนายร้อยตํารวจสามพราน 

24. ผศ.อํานวย อินทสโร ตําแหน่ง ข้าราชการบํานาญ
 

25. นายสมบัติ  วอทอง ตําแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ
สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

26. ผศ.ตรีเนตร  สาระพงษ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

3.6 สัดส่วนบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายระหว่าง พ.ศ. 2556-2557   
    ปีที่ 6 ฉบับที่ 11  แบ่งเป็น ภายนอก จํานวน  3  บทความ   
                            ภายใน    จํานวน  3  บทความ 
    ปีที่ 6 ฉบับที่ 12  แบ่งเป็น ภายนอก  จํานวน  5  บทความ   
                            ภายใน     จํานวน  1  บทความ 
    ปีที่ 7 ฉบับที่ 13  แบ่งเป็น ภายนอก  จํานวน  4  บทความ   
                            ภายใน     จํานวน  1  บทความ 
    ปีที่ 7 ฉบับที่ 14  แบ่งเป็น ภายนอก  จํานวน  7  บทความ   
                           ภายใน     จาํนวน  2  บทความ 
 

3.7 งบประมาณสนับสนุนการจัดทําวารสาร 
 วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณดําเนินการ  
2 ส่วน ดังนี้ 
 3.7.1 แหล่งเงิน งบประมาณแผ่นดิน  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (อุดหนุนบริการวิชาการ)  ภายใต้    
การดําเนินงานของศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.)  หมวดค่าใช้สอย รายการ 
ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์วารสาร  
  3.7.2  แหล่งเงิน รายได้คณะนิติศาสตร์ ภายใต้โครงการบริหารงานวิจัย  หมวดค่าตอบแทน 
รายการ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ  และหมวดค่าใช้สอย รายการ ค่าจ้างเหมานักศึกษาช่วยงาน 
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บทที่ 4 

ขั้นตอนและกระบวนการท างาน 
 

4.1 กลยุทธ์ของการท างาน 
  ผู้ประสานงานการท าวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ยึดหลักการ
ท างานตามที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ได้จัดท าหลักการระบบการบริหาร    
ผลการปฏิบัติงานไว้ เพื่อให้เป็นระบบ ระเบียบ แนวทางเดียวกัน สามารถการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการ
ปฏิบัตงิานในระดับคณะ มหาวิทยาลัย รวมถึงระดับผู้ปฏิบัติงานให้สอดรับกันบนพื้นฐานความต่อเนื่อง  โดย
แบ่งเป็น 5 ขั้นตอนหลัก ประกอบด้วย 
  4.1.1 ขั้นตอนการวางแผน   เป็นขั้นตอนการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานด้านวารสาร ให้ได้
มาตรฐานตามอย่างน้อยให้ตรงตามที่ สกอ. และ TCI ก าหนด  ในระยะแรกวารสารกฎหมาย จะด าเนินการ
ตามเกณฑ์พื้นฐานวารสารระดับชาติ  และระยะต่อไปจะเพิ่ม Impact Factor ให้มากขึ้น  โดยบรรณาธิการ
วารสารกฎหมายได้รับมอบนโยบายจากผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ และถ่ายทอดสู่กองบรรณาธิการตามล าดับ  
ซึ่งปัจจุบันวารสารกฎหมายได้บรรลุทุกดัชนีชี้วัดตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI ก าหนด  
  4.1.2 ขั้นตอนการติดตาม  เป็นขั้นตอนการติดตามผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ภายใต้
การควบคุม ดูแลของบรรณาธิการวารสาร เพื่อให้มีข้อมูลส่งให้ TCI ประเมินวารสารทุกรอบประเมิน  
  4.1.3 ขั้นตอนการพัฒนา  เป็นขั้นตอนที่น าข้อเสนอแนะจากการประเมินปีที่ผ่านมา น ามาพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพการท างานยิ่งขึ้น ซึ่งจากข้อเสนอแนะที่ผ่านมา ประกอบกับการปรับ 
เปลี่ยนเกณฑ์ของ TCI  ให้มีการส่งบทความและเผยแพร่วารสารผ่านทางระบบเครือข่าย  ดังนั้น กอง
บรรณาธิการวารสารกฎหมาย จึงมีการพัฒนาระบบรับส่งบทความออนไลน์ (Submission online) ขึ้น 
และเริ่มมีการทดลองใช้ในปี พ.ศ. 2557 ผ่านทางเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เข้า
เมนูส่วนงานวิจัยและวารสารกฎหมาย  หรือ  URL: http://www.law.ubu.ac.th/lawresearch/ 
register/ 
  4.1.4 ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  เป็นขั้นตอนในช่วงสิ้นสุดการด าเนินการ เพื่อให้
รายงานความส าเร็จของงานวารสารว่าเป็นไปตามผลสัมฤทธิ์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ต้นหรือไม่   
และมากน้อยเพียงใด  โดยกองบรรณาธิการวารสารกฎหมาย จะส่งแบบประเมินความพึงพอใจไปพร้อมกับ
เล่มวารสารที่ส่งไปเผยแพร่ทั่วประเทศเพื่อประเมินความพึงพอใจกับผู้ใช้บริการและสังคม 
  4.1.5  ขั้นตอนการให้สิ่งจูงใจ  เพื่อเป็นแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงาน การท างาน ดังนั้น กอง
บรรณาธิการวารสารกฎหมาย จึงให้มีการรับบทความโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  ในส่วนของอาจารย์
ภายในที่ได้ตีพิมพ์บทความให้สามารถน าไปคิดเป็นภาระงานในรอบประเมินขึ้นเงินเดือน และสามารถนับ
แต้มประกันคุณภาพการศึกษาในรอบการประเมิน   
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 โดยแสดงตามเป็นแผนภาพดังนี้ 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 4-1 กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน  
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4.2 ขั้นตอนและกระบวนการท างาน 
 

แผนผังที่ 4-1  ขั้นตอนการรับบทความเพ่ือขอตีพิมพ์ในวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับบทความ 

บรรณาธิการพิจารณา 

เนื้อหาและรูปแบบ 

ส่งผู้ประสานงาน 

 

ผลพิจารณา บรรณาธิการตรวจสอบ 

ผู้ประสานงาน 

แจ้งผลพิจารณา 

ผ่าน-แก้ไข 

ผ่าน-ไม่แก้ไข 

รวมเล่มรอตีพิมพ์ 

คืนบทความ 

ไมผ่่าน 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 

และให้ข้อเสนอแนะ 
 

ไม่ถูกต้อง 

กองบรรณาธิการพิจารณา 

สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
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   กระบวนการการรับบทความเพื่อขอตีพิมพ์ในวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร ์  
  4-1.1 ผู้ประสานงานรับบทความทั้งบุคลากรภายใน และผูส้นใจทั่วไปภายนอก ผ่านทางไปรษณีย์  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  บทความออนไลน์ (Submission online)  
  4-1.2 ผู้ประสานงานส่งใหบ้รรณาธิการวารสารตรวจสอบเนื้อหาและรูปแบบให้ตรงตามข้อก าหนด
ของวารสาร   
   4-1.2.1 กรณีรปูแบบไม่ถูกต้องกับข้อก าหนดจะส่งคืนให้เจ้าของบทความแก้ไขรูปแบบ 
   4-1.2.2 กรณีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องจะส่งคืนให้เจ้าของบทความ พร้อมแนะน าวารสารที่
เหมาะสมให้พจิารณาส่งไปตีพิมพ์ต่อไป 
  4-1.3 บรรณาธิการวารสารร่วมกับกองบรรณาธิการวารสาร สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 
ที่มีสามารถพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาบทความ จ านวน 2 ท่าน และส ารองไวอ้ีก 1 ท่าน เผือ่กรณี
ถูกปฏิเสธการอ่านบทความ หรือกรณีสองท่านมีความเห็นต่างกัน 
  4-1.4 ผู้ประสานงานจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์พิจารณาบทความและจัดส่งไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  4-1.5 ผู้ประสานงานรับผลพิจารณาและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
   4-1.5.1 กรณีไม่ได้รับผลพิจารณาตามก าหนด ผู้ประสานงานโทรศัพท์ติดตาม หรือผ่าน
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์หรือช่องทางอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
   4-1.5.2 กรณีถกูปฏิเสธการอ่านบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ กับไปด าเนินการตามข้อ 4.2.3 
โดยใช้ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิส ารอง 
  4-1.6 ผู้ประสานงานแจง้ผลพิจารณาและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒใิห้บรรณาธิการได้รับทราบ 
  4-1.7 บรรณาธิการส่งผลพิจารณาและข้อเสนอแนะคืนผูป้ระสานงาน 
  4-1.8 ผู้ประสานงานแจ้งผลพิจารณาและขอ้เสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิให้เจ้าของบทความได้รับ
ทราบโดยช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 4-1.9 ผู้ประสานงานรับผลบทความที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากเจ้าของบทความ  
   4-1.5.1 กรณีไม่ได้รับผลพิจารณาตามก าหนด ผู้ประสานงานโทรศัพท์ติดตาม หรือผ่าน
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์หรือช่องทางอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
   4-1.5.2 กรณีเจ้าของบทความปฏิเสธการส่งตีพิมพ์ ให้แจ้งบรรณาธิการวารสารและสิ้นสุด
กระบวนการ 
  4-1.10 ผู้ประสานงานส่งบทความที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะให้บรรณาธิการได้รับทราบ 
  4-1.11 บรรณาธิการรวบรวม รอจัดเรียงหน้าและส่งต้นฉบบัไปที่โรงพิมพ์ต่อไป 
  4-1.12 กรณีทีน่อกเหนือจากทีก่ล่าวมาข้างต้นน้ี  ให้เป็นดลุยพินิจของบรรณาธิการวารสาร 
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แผนผังที่ 4-2  ขั้นตอนการส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความที่ผ่านการตรวจสอบจาก 
บรรณาธิการวารสารแล้ว 

ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
แนบ  1. บทความ 
 2. แบบพิจารณา 
  3. ใบส าคญัรับเงิน 
  4. ซองจดหมายติดแสตมป์ 

รับผลพิจารณาและข้อเสนอแนะคืน 
แนบ 1. ผลพิจารณาบทความ 
  2. ใบส าคญัรับเงิน 
  3. ส าเนาบัตรประจ าตัว 

จัดท าบันทึกยืมเงินทดรองราชการ 
ค่าตอบแทนการอ่านบทความ 

กองบรรณาธิการวารสาร 
คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒ ิ

แจ้งบรรณาธิการรับทราบ 
ผลพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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  กระบวนการการส่งบทความให้ผู้ทรงคณุวุฒิพิจารณา 
  4-2.1 ผู้ประสานงานรับบทความที่ผ่านการตรวจสอบรูปแบบและเนื้อหาจากบรรณาธิการกลับคืน 
  4-2.2 ผู้ประสานงานรับแจ้งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ืออ่านบทความจากกองบรรณาธิการ  
  4-2.3 ผู้ประสานงานจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ 
          แนบเอกสาร ดังนี ้ 4-2.3.1 บทความ จ านวน 1 ชุด 
     4-2.3.2 แบบพิจารณาบทความ จ านวน 1 ชุด 
     4-2.3.3 ใบส าคัญรับเงิน  จ านวน 1 แผ่น 
     4-2.3.4 ซองจดหมายจ่าหน้าซองพร้อมติดแสตมป์ 
 4-2.4 ผู้ประสานงานรับผลพิจารณาและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   ประกอบด้วย  4-2.4.1 บทความ (กรณีเขียนข้อเสนอแนะในบทความ)  
      จ านวน 1 ชุด 
     4-2.4.2 ข้อเสนอแนะในแบบพิจารณาบทความ จ านวน 1 ชุด 
     4-2.4.3 ใบส าคัญรับเงินที่ลงนามแล้ว  จ านวน 1 แผ่น 
     4-2.4.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 แผ่น 
  4-2.5 แยกเอกสารด าเนินการ 
  4-2.5.1 เอกสารในข้อ 4-2.4.1 และ 4-2.4.2 แจ้งบรรณาธิการวารสารรับทราบ 
  4-2.5.2 เอกสารในข้อ 4-2.4.3 และ 4-2.4.4 ขออนุมัติยืมเงินค่าตอบแทน 
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แผนผังที่ 4-3  ขั้นตอนการด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ทรงคณุวุฒ ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าบันทึกขออนุมัติยืมเงิน 
ทดรองราชการค่าตอบแทน 

แนบ  1. โครงการ 
 2. ส าเนาหนังสือขอความ
อนุเคราะห์อ่านบทความ 
  3. ใบส าคญัรับเงิน 

ด าเนินการตามขั้นตอน 
การยืมเงินทดรองราชการ 

รับเอกสารจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ

จัดท าบันทึกเบิกจ่าย 
ค่าตอบแทนการอ่านบทความ 

จัดส่งเช็คเงินสดค่าตอบแทน 
ให้ผู้ทรงคณุวุฒ ิ
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 กระบวนการด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ทรงคณุวุฒ ิ
 4-3.1 ผู้ประสานงานรับผลพิจารณาและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   ประกอบด้วย  4-3.1.1 บทความ (กรณีเขียนข้อเสนอแนะในบทความ)  
               จ านวน 1 ชุด 
     4-3.1.2 ข้อเสนอแนะในแบบพิจารณาบทความ จ านวน 1 ชุด 
     4-3.1.3 ใบส าคัญรับเงินที่ลงนามแล้ว  จ านวน 1 แผ่น 
     4-3.1.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 แผ่น 
 4-3.2 ผู้ประสานงานจัดท าบันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการค่าตอบแทน 
         แนบเอกสารดังนี ้ 4-3.2.1 โครงการบริหารงานวิจัย  
     4-3.2.2 ส าเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์อ่านบทความ 
     4-3.2.3 สัญญายืมเงิน 
  4-3.3 ด าเนินการตามขั้นตอนยืมเงินทดรองราชการ โดยงานการเงิน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี แยกออกเช็คเงินสดส าหรับผูท้รงคุณวุฒิแตล่ะท่าน 
  4-3.4 รับเช็คเงินสดจากงานการเงิน และตรวจสอบความถูกต้อง 
  4-3.5 จัดท าหนังสือขอขอบคุณและมอบค่าตอบแทน 
         แนบเอกสารดังนี ้ 4-3.5.1 เช็คเงินสด  
     4-3.5.2 ไปรษณียบัตรแจ้งการได้รับเช็ค 
  4-3.6 จัดท าบนัทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
         แนบเอกสารดังนี ้ 4-3.6.1 บันทกึข้อความขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการค่าตอบแทน  
     4-3.6.2 ใบส าคัญรับเงิน 
     4-3.6.3 ส าเนาบัตรประจ าตัว 
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4.3 มาตรฐานผูป้ฏิบัติงาน 

  4.3.1 พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

  ''...การท างานใด ๆ ไม่ว่าเล็ก ใหญ่ ง่าย ยาก ถ้าย่อหย่อนจากความเพียร แล้ว ยากที่จะให้ส าเร็จ

เรียบร้อยทันเวลา ได้ และเมื่อใดพลังของความเพียรนี้ เกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็ส าเร็จได้โดย 

ง่ายดายและรวดเร็ว...''   พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 21 มิถุนายน 2522   

 ''...การท างานด้วยความรู้ความสามารถด้วย ความตั้งใจและเอาใจใส่ศึกษานั้น เป็นการ พัฒนา

บุคคลให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยแท้ และ บุคคลที่มีคุณภาพอันพัฒนาแล้วย่อมสามารถ จะพัฒนางานส่วนรวม

ของชาติ ให้เจริญก้าวหน้าได้ดังประสงค์...''  พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม 2530  

  ''...เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ท า ควรเต็มใจ ท าโดยไม่จ าเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้

เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ท างานได้จริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมท าได้เสมอ ถ้ายิ่งมี ความเอาใจใส่ มี

ความขยันและซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลส าเร็จในงานที่ท าสูงขึ้น... ''  พระบรมราโชวาท ในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวันที ่8 กรกฎาคม 2530   

  4.3.2 หลักธรรมะเกี่ยวกับการท างาน 

  ฉันทะ หมายถึงความพอใจรักใคร่ในการงานที่กระท า กล่าวคือ การเกิดความรักในงานที่ท า ซึ่ง

ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ ใช้หลักของนักบริหารที่ดีในการรู้จักใช้คนตามความถนัดและความชอบ ตามทฤษฎี

ของนักบริหาร "ใช้คนให้ถูกกับงาน"  แต่หากเลี่ยงไม่ได้เพราะก าลังคนไม่เพียงพอ การได้รับมอบหมายงาน

ใหม่นั้นจ าเป็นต้องมีการปรับตัวให้ “ชอบงานที่ท า” เมื่อมีการท างานนั้นอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่องเป็น

เวลานาน ในที่สุดก็จะสามารถชอบและรักอย่างแท้จริงขึ้นมาได้เช่นกัน 

  วิริยะ หมายถึงความเพียรพยายามในการประกอบการงานนั้น ดังสุภาษิตที่ว่า "ความพยายามอยู่

ที่ไหน ความส าเร็จอยู่ที่นั่น" ซึ่งสอดคล้องกับพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่ว่า "ทางไปสู่เกียรติศักด์ิจักประดับด้วยดอกไม้หอมหวนยวนจิตไซร้ไป่มี" 

  จิตตะ  หมายถึง ความใฝ่ในงานไม่ทอดทิ้งธุระ  การมีใจฝักใฝ่ เฝ้าติดตามเอาใจใส่การท างาน 

ท างานให้เกิดความต่อเนื่อง และเป็นระบบ ไม่ลดละ ไม่ถอดใจ จึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายได ้

  วิมังสา หมายถึงความหมั่นตริตรองพิจารณาหาเหตุผลในงานที่ท า ให้เข้าใจว่างานของตนนั้น

ตอบสนองอะไร ตนเองหรือหน่วยงาน  รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุการเกิดปัญหา และแก้ไขให้ตรง

จุดที่เกิด จะสามารถท างานได้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  4.3.3 จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดจรรยาบรรณบุคลากรส าหรับการปฏิบัติตนของทุกคนใน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีโดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ 

  จรรยาบรรณต่อตนเอง 

  1) พึงประพฤติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

  2) พึงเป็นผู้มีศลีธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

  3) พึงประพฤติตนถูกต้องตามท านองครองธรรม วางตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

  4) พึงไม่กล่าวอ้างหรือใช้สัญลักษณ์หรือชื่อของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย

ในทางที่ท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง 

  5) พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

  6) พึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ

และทักษะในการท างาน 

  จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน และหน่วยงาน 

  1) พึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

  2)  พึงมีเจตคติที่ด ีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ 

ทักษะในการท างาน 

  3) พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค ปราศจากอคต ิ

  4) พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง

สมเหตุสมผล 

  5) พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อทาง

ราชการอย่างเต็มที่ 

  6) พึงดูแลรักษา และใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด และคุ้มค่า 

  จรรยาบรรณต่อนักศึกษา และผู้รับบริการ 

  1) พึงให้บริการผู้มาติดต่องานอย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และเป็น

ธรรม และใช้ภาษาที่สุภาพ เหมาะสม 

  2) พึงไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษาหรือผู้รับบริการ 

  3) พึงไม่สอน หรืออบรมนักศึกษา ผู้รับบรกิาร เพื่อให้กระท าการที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืน

ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
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  4) พึงไม่เปิดเผยความลับของนักศึกษา หรือผู้รับบริการ ที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือจาก

ความไว้วางใจ 

  5) พึงไม่ล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งไม่ใช่คู่สมรสของตน 

  จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 

  1) ผู้บังคับบัญชาพึงดูและเอาใจใส ่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญก าลังใจ 

สวัสดิการและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ปกครองผู้ใตบ้ังคับบัญชาตามหลักธรรมาภิบาล 

  2) พึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ าใจไมตรี เอื้อ

อาทร และมนษุยสัมพันธ์อันด ี

  3) พึงมีความรบัผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความช่วยเหลือกลุ่มงานของตน และส่วนรวม 

  4) พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรง

ร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงาน 

  5) พึงละเว้นจากการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน และต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทาง

วิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ 

  6) พึงเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ยกย่อง ให้เกียรติในศักดิ์ศรีของเพื่อนร่วมงาน 

  จรรยาบรรณต่อประชาชน และสังคม 

  1) พึงให้บริการต่อนักศึกษา ประชาชน ผู้รับบริการอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็น

ธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจา ที่สุภาพอ่อนโยน 

  2) พึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 

  3) พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดย

เสน่หา 

  4) พึงวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการด าเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการ

ทุจริตโดยการซื้อสิทธิ์ หรือขายเสียงในการเลือกต้ัง 

  จรรยาบรรณของผู้บังคับบัญชา 

  1) พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดหลักความเป็นธรรม และเสมอภาค 

  2) พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซื่อสัตยส์ุจริต โปร่งใส และสมารถ

ตรวจสอบได้ 

  3) พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยค านึงผลประโยชน์สาธารณะ ผลกระทบที่มีต่อบุคลากร

มหาวิทยาลัย 
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บทที่ 5 
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน 

 

5.1 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  5.1.1 ด้านผู้ทรงคุณวุฒิ  เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายมีจํานวนน้อย ประกอบกับแต่ละ

ท่านมีภารกิจมาก แม้ว่าสัดส่วนบทความที่ถูกปฏิเสธการอ่านผลงานจะไม่ถึงร้อยละ 5  แต่จํานวนการส่งผล

ประเมินบทความเกินกําหนดระยะเวลาการส่งผลพิจารณาคืนกลับมา มากกว่าร้อยละ 80  แม้ว่าจะได้

ติดตามเป็นระยะแล้วก็ตาม 

  5.1.2 ด้านบทความ  ผู้เขียนบทความไม่ได้เขียนตามรูปแบบที่วารสารกฎหมายกําหนดไว้ และ

เสียเวลาแก้ไขรูปแบบให้ถูกต้อง  

  5.1.3 ด้านงบประมาณ  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรค่าพิมพ์วารสาร ต้องใช้ในงบโครงการบริการ

วิชาการ ไม่มีงบประมาณโครงการเฉพาะของวารสารกฎหมาย ผู้ประสานงานไม่สามารถวางแผน และ

บริหารจัดการงบประมาณได้โดยเสรีเท่าที่ควร 

  5.1.3 ด้านระบบเทคโนโลยี  ต้ังแต่เริ่มจัดทําวารสารกฎหมายจนถึงปี พ.ศ. 2556 ยังไม่มีระบบการ

ส่งบทความออนไลน์ (Submission online) และฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Journals online)  

และในปี พ.ศ. 2557 มีการพัฒนาระบบการส่งบทความออนไลน์ ซึ่งอยู่ระหว่างการทดลอง และยังไม่

สมบูรณ์  

  5.1.4 ด้านการบริหารจัดการ  เนื่องจากเปิดรับบทความออนไลน์ตลอดปี และจําเป็นต้องสรรหา

ผู้ทรงคุณวุฒิอยู่เรื่อย ๆ แม้ในช่วงที่จะปิดเล่มวารสารแล้วก็ตาม  แต่ในส่วนงบประมาณค่าตอบแทนการ

อ่านบทความมีจํานวนเงินที่คงที่ ช่วงปลายปีงบประมาณจําเป็นต้องเลื่อนการจ่ายเงินค่าตอบแทนไปใช้

ปีงบประมาณถัดไป   

  5.1.5 ด้านเอกสารการเบิกจ่าย  ผู้ทรงคุณวุฒิส่งเอกสารสําคัญที่ใช้แนบประกอบการเบิกจ่าย

ค่าตอบแทนไม่ครบ รวมถึงไม่ส่งกลับมาพร้อมกับแบบพิจารณาบทความ จําเป็นต้องติดตามทวงถามเป็น

ระยะ  ทําให้ส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า  ผู้ประสานงานมีประวัติลูกหนี้ค้างชําระ ส่งผลถึงคะแนนการประเมิน

ขึ้นเงินเดือนในแต่ละรอบประเมิน 
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  5.1.6 ด้านการประชุมกองบรรณาธิการวารสาร  ในปี พ.ศ. 2557 ได้แต่งต้ังกองบรรณาธิการชุด

ใหม่ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะนิติศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในการจัดประชุมจึงไม่มี

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้าร่วมประชุมด้วย ประกอบกับบรรณาธิการเรียกประชุมเพียงครั้งเดียว  นอกนั้นเป็น

การสื่อสารหารือกันผ่านช่องทางระบบเครือข่ายออนไลน์ และถ่ายทอดคําสั่งลงสู่ผู้ประสานงานโดยตรง   

  5.1.7 ด้านการช่วยประสานงานของกองบรรณาธิการวารสาร  ที่ผ่านผู้ประสานงานได้ดําเนินการ

จัดทําหนังสือโต้ตอบ โทรศัพท์ โทรสารและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพียงคนเดียว  ทั้งที่มีงานหลักที่ต้องรับผิดชอบ

ประจําวันอยู่แล้ว  การประสานงาน ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทความจึงเกิดความล่าช้าเรื่อยมา   

  5.1.8 การติดต่อสื่อสารและการสั่งงาน  เนื่องจากบรรณาธิการวารสาร มีตําแหน่งทางบริหารระดับ

มหาวิทยาลัย มีภารกิจการประชุม การบริหารงานที่เกี่ยวข้องมากมาย  การติดต่อสื่อสารสั่งงานส่วนใหญ่จะ

ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และหลายครั้งเกิดความล่าช้าเนื่องจากต้องรอการตัดสินใจและตอบกลับ

ก่อนดําเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ 

 

5.2 ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา 
 5.2.1 ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งบทความให้พิจารณา  และคัดเลือก

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประวัติการพิจารณาบทความตามกําหนดก่อน  ทั้งนี้ เมื่อใกล้ถึงกําหนดต้องโทรศัพท์ติดตาม

เป็นระยะด้วย 

  5.2.2 ประชาสัมพันธ์รูปแบบมาตรฐานของวารสารกฎหมายให้ชัดเจน เข้าถึงง่าย โดยใช้สื่อที่

หลากหลายประเภท เช่น หนังสือแจ้งเวียน  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ เป็นต้น  

  5.1.3 ให้เขียนเป็นโครงการใหม่  แยกงบประมาณให้บรรณาธิการวารสารกฎหมายบริหารจัดการ

งบประมาณเองทั้งในส่วนของค่าตอบแทน และส่วนของค่าจ้างเหมาพิมพ์วารสาร 

  5.1.3 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ควรกํากับดูแลการจัดทําเว็บไซต์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเริ่มใช้งาน

อย่างเป็นทางการ  

  5.1.4 กองบรรณาธิการควรกําหนดช่วงการรับบทความ อาจจะพิจารณาตามช่วงระยะเวลา  หรือ

พิจารณาตามช่วงจํานวนบทความ ก็แล้วแต่ดุลพินิจ เพื่อให้การบริหารงบประมาณค่าตอบแทนเป็นไปตาม

เงินที่ได้รับจัดสรรมา  

  5.1.5 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดที่จัดส่งเอกสารสําคัญไม่ครบตามที่ระบุไว้ จะไม่ทําเรื่องเบิกจ่าย

ค่าตอบแทนให้ และใหผู้้ประสานงานติดต่อขอหลักฐานเป็นระยะด้วย 
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  5.1.6 บรรณาธิการวารสารกฎหมาย ควรกําหนดการประชุมให้สม่ําเสมอ เช่น 2 เดือนต่อครั้ง เพื่อ

รับทราบผลการดําเนินงานรวมถึงรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น  เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไป  ในส่วนของ

กองบรรณาธิการวารสารที่เป็นบุคคลภายนอก ให้ใช้ระบบการประชุมทางไกลตามความสะดวกแต่ละท่าน 

  5.1.7 บรรณาธิการวารสารกฎหมาย ควรมอบหมายให้กองบรรณาธิการวารสารที่เป็นอาจารย์ภายใน

คณะนิติศาสตร์รับผิดชอบประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ  สําหรับผู้ประสานงานให้รับผิดชอบจัดทําเอกสาร

ราชการและเอกสารการเงินต่าง ๆ  เพื่อให้สนองตอบต่อนโยบายหลักการมีส่วนร่วม และการทํางานเป็นทีม 

 

5.3 ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา 
 5.3.1 จัดโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการวารสารวิชาการ  กับ

มหาวิทยาลัยช้ันนําที่ดําเนินงานวารสารวิชาการด้านกฎหมายและด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ตามลําดับ เพื่อลอกเลียน พัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานให้ดีย่ิงขึ้น   

  5.3.2 พัฒนาระบบสมาชิก โดยเริ่มจากการวางนโยบายการรับสมาชิก การร่างข้อกําหนดด้านการ

บริหารจัดการเงินที่ได้จากค่าสมาชิก วางแผนเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน และอื่น ๆ ในระยะแรกต้อง

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าจัดพิมพ์ และค่าตอบแทนเช่นเดิมไปพลางก่อน   

  5.2.3 บรรณาธิการ ผู้บริหารองค์กร ต้องเพิ่มแรงจูงใจให้อาจารย์ภายในคณะนิติศาสตร์ เขียน

บทความและตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายเพิ่มมากขึ้น อย่างน้อยฉบับละ 2 เรื่อง  

  5.2.4 จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่อาจารย์ภายในคณะนิติศาสตร์ ที่มีบทความตีพิมพ์ในวารสาร

กฎหมาย และวารสารอื่นใด ในอัตรา 2,000 บาทต่อเรื่อง หรือมากกว่านั้นตามความเหมาะสม 

  5.2.4 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดให้มีการอ้างอิงวารสาร (Impact factor) ให้มากขึ้น  และ

ส่งเสริมให้อาจารย์ภายในคณะนิติศาสตร์ อ้างอิงวารสารในการเรียนการสอน การทํางานวิจัย การเขียน

ตํารา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

  5.2.5 พัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจวารสารกฎหมาย ผ่านทางระบบเครือข่ายออนไลน์ 

เพื่อประหยัดกระดาษ ค่าส่ง และอื่น ๆ  

 

 

หมายเหตุ  ข้อคิดเห็นที่พิมพ์ในคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น  

             ไม่จําเป็นต้องเห็นด้วย 
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คําสั่งแต่งตั้งบรรณาธิการวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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คําสั่งแต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยอบุลราชธาน ี
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คําสั่งแต่งตั้งทีป่รึกษาวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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ตัวอย่างหนงัสอืขอความอนเุคราะห์พิจารณาบทความ 

ท่ี  ศธ  0529.18/ว 1525                                         คณะนิติศาสตร์ 
                             มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
                                           85  ถนนสถลมาร์ค  

            ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชําราบ             
           จ.อุบลราชธานี    34190 

           12  มีนาคม 2557 
                       

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ 
 

เรียน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์  ถนัดศิลปกุล 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บทความวิชาการ   จํานวน 1 ฉบับ 
   2. แบบฟอร์มการพิจารณาผลงาน   จํานวน 1 ฉบับ 
   3. ใบสําคัญรับเงนิ     จํานวน 1 แผ่น 
   4. ซองจดหมายพร้อมแสตมป์   จํานวน 1 ซอง 

ด้วย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทําวารสารกฎหมาย วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการด้านวิชาชีพกฎหมาย และพัฒนาการใหม่ท่ีเปน็การส่งเสริมความก้าวหน้า ความเป็นเลิศทางวิชาการและ
วิชาชีพ  ตลอดจนเป็นบริการวิชาการแก่สังคม ต่อเนื่องมาเป็นปีท่ี 7 แล้ว   

 ในการนี้  กองบรรณาธิการวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับบทความ
เรื่อง “กฎบัตรอาเซียนว่าด้วยการรับสมาชิกใหม่และการเจรจาทวิภาคีระหว่างดิมอร์-เลสเตกับประเทศสมาชิกอาเซียน”    
คณะฯ เห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้พิจารณาความ
เหมาะสมของบทความ และขอให้ท่านโปรดส่งผลพิจารณาคืนภายในวันศุกร์ท่ี 11 เมษายน 2557 เพื่อดําเนินการใน
ขั้นตอนต่อไป  ในกรณีท่ีท่านมีข้อขัดข้องประการใดโปรดแจ้งให้ทราบด้วย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ 
   

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายขรรค์เพชร  ชายทวีป) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
งานบริหารงานทัว่ไป 
โทรศัพท์ 045-353930 
โทรสาร  045-353937 
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ตัวอย่างบันทกึข้อความขอความอนเุคราะห์พิจารณาบทความ 
 

       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    งานบริหารงานทัว่ไป คณะนิติศาสตร์      โทร. 3930 

ที่ ศธ 0529.18/ว 3628           วันที่   7  กรกฎาคม 2557 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาบทความเพื่อตีพมิพ์ในวารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ 
 

เรียน   นายสมบัติ  วอทอง 
 
 

ด้วย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทําวารสารกฎหมาย วัตถุประสงค์เพื่อ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวชิาชีพกฎหมาย และพัฒนาการใหม่ที่เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้า ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและวิชาชีพ  ตลอดจนเป็นบริการวิชาการแก่สังคม ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 แล้ว   
  ในการนี้  กองบรรณาธิการวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับ
บทความเรื่อง “กฎหมายคืออะไรในแง่พุทธศาสนา” และเห็นว่าท่านมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว 
ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์พิจารณาความเหมาะสมของบทความ และขอให้ท่านโปรดส่งผลพิจารณาคืนภายใน
วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม  2557 เพื่อดําเนินการในขั้นตอนต่อไป  

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ 
   
 

 
 

(นายขรรค์เพชร  ชายทวีป) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
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ตัวอย่างแบบเสนอตน้ฉบับเพื่อลงตพีิมพ ์
แบบเสนอต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ 

ในวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
1. ชื่อเรื่อง  
ภาษาไทย………………………………………………………………………………………………….………………………………….. 
ภาษาอังกฤษ.................................................................................................................................................. 
 
2. ชื่อ/สกุล เจ้าของบทความหรือผู้แทนส่งบทความ…………………………………..……………………………………… 
 
3. สถานที่ติดต่อเจ้าของบทความหรือผู้แทนส่งบทความ…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
โทรศัพท์…………………………โทรสาร………………………….………….E-mail……………………………………..………… 
 

4. ประเภทของต้นฉบับ  บทความวิจัย   สาขา…………………………….……………………………… 

 บทความชนิดอื่นๆ (ระบุ) สาขา…………………….………………………. 

 อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………….…………… 
 

5 . คํายินยอมในการนําส่งบทความ 

 “ข้าพเจ้ายินดีให้กองบรรณาธิการ วารสารกฎหมาย สังกัดงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี มี
สิทธ์ิในการเลือกสรรหาผู้กลั่นกรองโดยอิสระ (Peer Review) เพื่อพิจารณาต้นฉบับท่ีข้าพเจ้า (และหรือผู้แต่งร่วม) ส่งมา
และยินยอมให้กองบรรณาธิการ วารสารกฎหมาย สามารถตรวจแก้ไขต้นฉบับดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร” 
(กรุณาลงลายมือชื่อให้ครบทุกท่าน) 

ชื่อ – สกุล 
(ภาษาไทย) 

ชื่อ – สกุล 
(ภาษาอังกฤษ) 

หน่วยงาน โทรศัพท์ E-mail 

     

     

     

     

     

 
ลงชื่อ.....................................................................เจ้าของบทความหรือผู้แทนส่งบทความ 

            (...................................................................) 
                              วันที่..............เดือน............................พ.ศ. ................. 
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ตัวอย่างบทความวิจัย 

ปัญหาทางกฎหมายในการนําของผ่านประเทศ กรณีประเทศไทย- ประเทศลาว  
ศึกษากรณีไม้และซากสัตว์1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ 
สํานักประสานงานกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายการค้าชายแดนไทย-ลาวฯ(สกว.) 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่ากฎหมายไทยว่ามีการบัญญัติและบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามหลัก
กฎหมายผ่านแดนซ่ึงสอดคล้องกับสิทธิในการผ่านแดนของ สปป.ลาว หรือไม่ โดยใช้กรณีศึกษาไม้และซากสัตว์จาก
การศึกษา พบว่ากฎหมายภายในของไทยได้ปรับกฎหมายให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอนุสัญญา
บาเซโลน่า ความตกลงท่ัวไปว่าด้วยพิกัดภาษีและศุลกากร และการค้า รวมถึงกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอํานวย
ความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน ตลอดจนความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เพียงแต่การตีความกฎหมายยังคงเป็นปัญหา โดยมีปัญหาว่า
การที่ สปป.ลาว ซ่ึงเป็นรัฐไร้ชายฝั่งนําไม้ผ่านแดนไทยไปประเทศที่สามจะต้องขออนุญาตหรือขอใบเบิกทางจากหน่วยงาน
ราชการของไทยที่เกี่ยวข้องอัน ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมศุลกากร หรือกรมการค้าต่างประเทศก่อนหรือไม่ ซ่ึงหน่วยงานเหล่านี้
ได้ตีความคําว่า “ผ่านแดน” อันเป็นสิทธิของ สปป.ลาว ในฐานะรัฐไร้ชายฝั่งที่แตกต่างกันออกไป และมีปัญหาว่าควรใช้
กฎหมายของหน่วยงานใดเป็นกฎหมายหลัก และจากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.  2484 ได้กําหนดให้กรม
ป่าไม้ควบคุมการนําไม้และของป่าเคลื่อนที่ เช่นนี้ วิธีการขนส่งด้วยการผ่านแดนไม่ว่าจะเป็นการผ่านแดน หรือถ่ายลํา ก็
จะต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.  2484 ด้วย  ไม่น่าท่ีจะต้องนํา พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2496 มา
บังคับ ท้ังนี้เพราะต้องถือว่า พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ซ่ึงเป็นกฎหมายพิเศษ มีความชัดเจนอยู่แล้วในการควบคุม
การเคลื่อนที่ในราชอาณาจักรที่ต้องมีใบเบิกทาง จากหลักการตีความกฎหมาย จึงควรบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายพิเศษ  
ตามหลัก “กฎหมายท่ัวไป ไม่ยกเว้นกฎหมายพิเศษ” (General things do not derogate from special) ซ่ึงตาม
หลักการที่ว่า “กฎหมายพิเศษ (หรือกฎหมายเฉพาะ) ยกเว้นกฎหมายทั่วไป (lex specialis  general derogate)”  

สําหรับกรมการค้าต่างประเทศ อันเป็นหน่วยงานบังคับใช้ พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ.2522 เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ หรือนิตินโยบายในทางอาญา โดยกฎหมายมุ่งควบคุม
สินค้าท่ี “นําเข้า” และ “ส่งออก” ไม่ได้บัญญัติคําว่านําผ่านด้วย ดังนั้นการตีความ ไม่น่าจะต้องตีความโดยเคร่งครัด จะ
ขยายความบทบัญญัติ(extensive interpretation) ของกฎหมายเพื่อให้กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ เพิ่มขึ้นจากที่
กฎหมายบัญญัติเอาไว้ไม่ได้  

 อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีการควบคุมการนําผ่านซากสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาด พ.ศ. 2499 
ซ่ึงเป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญาเช่นกัน  จะเห็นว่ามีการบัญญัติคําว่า “นําผ่านราชอาณาจักร” เอาไว้อย่างชัดแจ้ง เช่นนี้
หากกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ ท่ีต้องการจะควบคุมสินค้าผ่านแดนโดยอ้างความมั่นคง  สุขอนามัย  ความสงบเรียบร้อย 
ความปลอดภัยก็ควรบัญญัติให้มีความชัดแจ้งดังเช่นพระราชบัญญัติโรคระบาด พ.ศ. 2499 

                                                 
1 บทความเร่ืองนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของโครงการวิจยัเร่ือง ปัญหาการนําของผ่านประเทศกรณีไทยลาว ศกึษากรณีไม้และซากสตัว์, 

ความเห็นในรายงานนีเ้ป็นของผู้ วิจยั สกว.ไม่จําต้องเห็นด้วยเสมอไป. 
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สําหรับข้อเสนอแนะ เห็นว่า 1) กรณีท่ีประเทศไทยเห็นว่าควรคุ้มครองประโยชน์สาธารณะทางด้านความม่ันคง  สุขอนามัย  
ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยฯ ก็ควรบัญญัติกฎหมายในการควบคุมการ “ผา่นแดน” ให้มีความชัดเจน 2) หน่วยงาน
ราชการต่างๆ ควรยอมรับแนวคิดเรื่องการผ่านแดน ถ่ายลํา ซ่ึงเป็นรูปแบบสากลในการขนส่งสินค้า  3) กรมการค้า
ต่างประเทศ ควรแก้ไขกฎหมายให้มีความชัดเจนเพื่อให้มีอํานาจควบคุมการอนุญาตการ “ผ่านแดน” ของสินค้า เพราะการ
ตีความกฎหมายที่มีโทษทางอาญาควรเป็นไปตามนิติวิธีทางกฎหมาย และป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจขัดแย้งกับหน่วยงาน
อื่น โดยทางแก้ท่ีง่ายท่ีสุดอาจแก้บทนิยามของการ “นําเข้า” ให้มายถึงการนําเข้ามาในราชอาณาจกัร และการผ่านแดน
ด้วย 4) ในส่วนของกรมป่าไม้ แม้กฎหมายจะมีความชัดเจนอยู่ในตัวเองแล้วว่าพอจะถือได้ว่ามีอํานาจควบคุมการเคลือ่นที่
ของไม้ แต่ในระยะยาวเมื่อระบบการค้าระหว่างประเทศมีความเป็นสากลมากขึ้นอาจส่งผลให้เกิดปัญหาการตีความ และ
เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นได ้จึงควรแก้ไขบทบัญญัติให้มีความชัดเจนว่าให้มีอํานาจออกใบเบิกทาง 
เพื่อควบคุมไม้ในระหว่างการผ่านแดนด้วย รวมถึงพัฒนากฎหมายการผ่านแดนให้มีความเป็นสากลโดยอยู่บนความสมดุล
ระหว่างการควบคุมกับการอํานวยความสะดวก 5) กรมศุลกากร น่าจะต้องยึดถือตามกฎหมายของกรมป่าไม้ซ่ึงมีความ
ชัดเจนอยู่แล้ว และน่าจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 ซ่ึงถือเป็นกฎหมายพิเศษ ย่อมยกเว้น พระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ.2496  ท่ีเป็นกฎหมายทั่วไป 6)คณะกรรมการกฤษฎีกา ควรมีการบูรณาการการพิจารณา หรือทําการประชุม
ใหญ่เพื่อให้สามารถตอบข้อหารือของหน่วยงานราชการต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อป้องกันปัญหาอย่างกรณีการ
ผ่านแดน และถ่ายลํา อันจะทําให้หน่วยงานราชการถือเอาคําวินิจฉัยตามข้อหารือเป็นบรรทัดฐาน 
 
คําสําคัญ : ผ่านแดน, ไทย, ลาว, การค้าชายแดน, ศุลกากร, ไม้, ซากสัตว์, การค้าต่างประเทศ, การตีความกฎหมาย 
 
Abstract 
 This research aims to study Lao People’s Democratic Republic’s rights as a land-locked state 
to transport its goods to a third country with the main emphasis on the principles of international law. 
The study also aims to analyze Thai law’s compliance with the Principle of Border Crossing with the 
transport of wood and animal remains as a case study. The study shows that Lao PDR as a land-locked 
country possess a right to transport its goods across the border or via Thailand to a third country. This 
right is based on the Principle of Border crossing including Servitude, Freedom of Transit, Necessity and 
Principle of Freedom of Communication of all states. Moreover this right is supported by the explicit 
provision of the Principle of Freedom of Transit stipulated in Barcelona Convention. In fact, Barcelona 
Convention is the first international law that provides the Freedom of Transit in favor of Lao PDR as a 
land-locked country. However, Barcelona Conventions stipulates some restrictions for Lao PDR – any 
passage state shall impose some tax and collect some expenses from Laos. The problem is there is no 
specific rate of tax or toll, which shall be deemed a trade barrier for Lao PDR. Moreover Thailand as a 
passage state reserves a right to control the good to be transported through its territory. Thailand has 
yet to define more specific details of the goods control.  
 The study shows that Thai domestic law is complying with the principles of international law 
on border crossing. There are still some problems of interpretation. For example, Forest Act B.E.2484 
stipulates that the Forestry Department is in charge of controlling wood and wild products movement. 
It means that cross bordering of this kind of goods should be under the provision of Forest Act, and 
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the Custom Act B.E.2496 should be imposed. Forest Act shall be deemed a special law with explicit 
provision. As a general rule of legal interpretation, it is necessary to adhere with the provision of 
special law as General things do not derogate from special or lex specialis generali derogate. 
 Goods Import and Export Act B.E.2522 – which incorporates Thai national criminal policy and 
aims to control goods ‘import’ and ‘export’ – doesn’t contain a definition of the term “passage”. Strict 
interpretation shall be exempted. There should not be an extensive interpretation that might affect 
the rights and liberty. 
 Meanwhile the Epidemics Act B.E.2499 – which stipulates criminal liability resulting from 
violation of carcass movement control – provides a definition of “passage through the Kingdom in 
Sections 6, 30, 31 and 32.  Both acts are in a direct contrast. Therefore there should be an explicit 
provision to empower the agencies in charge of goods control based on security, public health and 
good moral standard, like the provision of Epidemics Act B.E.2499. 
 Here are some recommendations 1) should Thailand find it necessary to protect its security, 
safety, public hygiene and good moral standard, there should be a specific definition of the term 
“passage”; 2) related agencies should recognize the common practice of international trading including 
border crossing and boat transit; 3) there should be an amendment to empower the Department of 
International Trade explicitly to control the goods “passage” so as to avoid conflicts with other 
agencies; 4) in the long run some provisions of Forestry Act concerning with wood control likely to be 
obsolete and cause some problems for the fast-growing international trade, it is necessary to make an 
amendment to ensure the balance of wood control and trade convenience; 5) the Customs 
Department should adhere with the Forest Act B.E.2484 instead of Customs Act B.E.2496; 6) the Office 
of the Council of State to hold a meeting whereby answers can be given to all related agencies so as 
to reduce confusions and conflicts  as well as answers to set as precedents; 
 
Keywords : transit, Thailand, Laos, border trade, customs, wood, carrion, foreign trade, the 

interpretation of the law 
 
1. บทนํา  

การนําของผ่านประเทศของ สปป.ลาว ในการผ่านแดนไทยไปประเทศที่สามเกิดขึ้นจากกฎหมายระหว่างประเทศ    
ท่ีรองรับสิทธิของ สปป.ลาว ในฐานะรัฐไร้ชายฝั่งหรือฐานะสมาชิกแห่งอาเซียน หรือข้อตกลงทวิภาคีระหว่างประเทศไทย 
กับ สปป.ลาวทําให้ สปป.ลาว มีสิทธิในการขนส่งผ่านแดนตามหลักเสรีภาพในการผ่านแดนในเรื่องการนําไม้ผ่านประเทศ
ไทยไปประเทศที่สามโดยผ่านประเทศไทย นั้นมีปัญหาการใช้และตีความหมายตามหลักนิติวิธี(Juristic Method) ซ่ึงผู้เขียน
จะทําการวิเคราะหใ์นประเด็นต่างๆ ต่อไป 

 แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยก็ยังคงหลักอธิปไตยหรือการคุ้มกันตนเองของรัฐทางผ่านในการออกกฎหมายเพื่อ
ควบคุมสินค้าระหว่างผ่านประเทศไทยได้ ท้ังนี้โดยประเทศไทย สามารถอ้างว่าสินค้านั้นกระทบต่อ “สุขภาพอนามัย”
“ความปลอดภัย” “กระทบต่อความมั่นคง” หรือ กระทบ “ต่อสิ่งแวดล้อม” เพื่อออกกฎหมายควบคุมสินค้าระหว่างที่ผ่าน
แดนประเทศไทยได้  แต่ในการออกกฎหมายเพื่อควบคุมสินค้าระหว่างผ่านแดนดังกล่าวจะต้องทําตามสมควร  ท้ังนี้เพื่อให้
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เกิดความสมดุลระหว่างการ  “ควบคุม” กับการ “อํานวยความสะดวก” อันเป็นหลักการสําคัญในการค้าชายแดนกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน อนึ่ง การควบคุมสินค้าผ่านแดนดังกล่าว แม้ประเทศไทยจะสามารถทําได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ท่ีเปิดช่องให้กระทําได้ก็ตาม แต่การควบคุมจะต้องมีการบัญญัติกฎหมายออกมาอย่างชัดแจ้งรวมถึงการตีความกฎหมาย
ควรยึดหลักนิติวิธี ไม่ตีความกฎหมายที่ก่อให้เกิดอุปสรรคทางการค้า ดังเช่นกรณีท่ีกฎหมายหลายฉบับไม่ได้กําหนดหรือ
บัญญัติให้สามารถ  “ควบคุมสินค้าผ่านแดน” ได้  แต่ก็ได้มีการตีความโดยขยายความคําว่า “ผ่านแดน” ว่าหมายถึงนําเข้า
ก่อนแล้วค่อยส่งออก ดังนั้น “ผ่านแดน” จึงอยู่ในความหมายของการ “นําเข้า” เช่นนี้จึงมีการควบคุมสินค้าผ่านแดนโดย
การตีความว่าผ่านแดนจะต้องมีการ “นําเข้า” มาในราชอาณาจักรเสียก่อนจึงตีความว่าการ “นําผ่าน” เป็นเพียงเกี่ยวกับ
การ“นําเข้า” เช่นนี้เมื่อพระราชบัญญัติได้ควบคุมการ “นําเข้า” เอาไว้แล้วย่อมหมายความว่าหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย
มีอํานาจควบคุมการผ่านแดนด้วย ซ่ึงเป็นประเด็นที่ระบบวิจัยเรื่องนี้จะได้ทําการศึกษาในรายละเอียดต่อไป 

ในเรื่องไม้ผ่านแดนจาก สปป.ลาว ผ่านไทยไปประเทศที่สามก็เช่นเดียวกันมีปัญหาการตีความจากหน่วยงานผู้ใช้บังคับ
กฎหมายของไทยถึง 3 หน่วยงานด้วยกันคือ กรมศุลกากร บังคับใช้พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2482 กรมป่าไม้  ซ่ึง
บังคับใช้ พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 กรมการค้าต่างประเทศข้อบังคับใช้พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. 2522โดยท้ัง 3 หน่วยงานมีการใช้และตีความกฎหมายท่ีแตกต่างกันไป ซ่ึงทําให้เกิดปัญหา
ในทางปฏิบัติ และมีปัญหาระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว เพราะในการนําไม้ผ่านแดน สปป.ลาว อ้างว่าไม่น่าจะต้องมี
การควบคุมไม้ระหว่างผ่านแดนตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งจะได้ทําการศึกษาในรายละเอียดต่อไป 
ในประเด็นนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 หน่วยงานข้างต้นได้ให้คําตอบหรือปฏิบัติในการนําสินค้าไม้ผา่นแดนของสปป.ลาว
แตกต่างกันไปโดยกรมศุลกากรเห็นว่าในการผ่านแดนนั้น สปป.ลาวมีสิทธิท่ีจะนําไม้ผ่านแดนได้ตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ในขณะที่กรมการค้าต่างประเทศเห็นว่ามีสิทธิควบคุมไม้ระหว่างผ่านแดนไทย  และกรมป่าไม้เห็นว่ากฎหมายของ
ตนคือ พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ซ่ึงบัญญัติให้ควบคุมไม้ซ่ึง “เคลื่อนที่ในราชอาณาจกัร” ย่อมให้มีอํานาจควบคุมไม้ต่างแดน
ได้ จึงเป็นที่มาของบทความเรื่องนี้ถึงปัญหาการตีความการนําไม้ผ่านแดน 
 
2. วิธีดําเนินการวิจัย  
  1)  การวิจัยเอกสาร (document research) 

เป็นการค้นคว้าจากเอกสารชั้นต้นและเอกสารชั้นรองจากข้อที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ข้อตกลงระหว่าง
ไทย-ลาว กฎหมายภายในประเทศ และกฎหมายของประเทศที่พัฒนาแล้วในฐานะกฎหมายเปรียบเทียบ รวมถึงข้อมูลเชิง
นโยบาย ปัญหาและข้อมูลเชิงสถิติของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  บทความทางวิชาการ หนังสือ บทความวิจัย บทความ
ทางสื่อออนไลน์ หนังสือพิมพ์ รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ  โดยทําการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ  เช่น กรม
ศุลกากร กรมป่าไม้ กรมการค้าต่างประเทศ หน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ห้องสมุดของสถาบันการศึกษา  ร้านจําหน่าย
หนังสือ ฯลฯ  โดยทําการซ้ือ คัดลอก ทําสําเนา สรุปเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการอ้างอิง เรียบเรียงและเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
วิจัยครั้งนี้ 
 2)  การสํารวจพื้นที่ (field surveys) 

เป็นการสํารวจพื้นที่ต่างๆ ในอาณาบริเวณพื้นที่ท่ีติดต่อกับประเทศลาว โดยเฉพาะอย่างย่ิงด่านพรหมแดน  ด่าน
ศุลกากรของไทย ด่านศุลกากรของลาว โกดังเก็บไม้-ซากสัตว์ รวมถึงพื้นที่ท่ีมีการนําเข้า ส่งออก และนําผ่านไม้-ซากสัตว์ 
ฯลฯ เพื่อเก็บข้อมูลท่ัวไป เช่น พื้นที่ท่ีมีการนําเข้า  ส่งออก และนําผ่านไม้-ซากสัตว์  ประเภทและจํานวนไม้-ซากสัตว์  และ
ผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากไม้-ซากสัตว์  กิจกรรมและรูปแบบการส่งไม้-ซากสัตว์ เป็นต้น ซ่ึงการเก็บข้อมูลด้วยการสํารวจพื้นที่จะ
ช่วยให้เข้าใจสภาพโดยทั่วไปของบริบทในเชิงพื้นที่ท่ีเกี่ยวกับการนําเข้า ส่งออกและนําผ่านไม้ –ซากสัตว์ 
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 3)  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-dept interview) 
เป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (keys informant)  ซ่ึงเป็นตัวแทนของหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังที่ปฏิบัติงานอยู่ใน

พื้นที่จริง ณ พรหมแดนไทย-ลาว  โดยการนัดสัมภาษณ์และใช้แนวคําถามเพื่อตั้งประเด็นในการสนทนาและชักถาม แสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการขยายข้อมูล  ความเห็น  ทัศนคติ  และความรู้สึกนึกคิดของผู้ให้ข้อมูลสําคัญในด้านที่
เกี่ยวกับการนําสินค้าผ่านแดน  และการค้าไม้-ซากสัตว์ รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตีความสินค้าผ่านแดน 

การเก็บข้อมูลวิธีนี้ ทําให้ทราบถึงแบบแผนการปฏิบัติงาน ความคิดเห็น ของตัวแทนหน่วยงาน อันเป็นกลุ่มบุคคล
ท่ีเกี่ยวข้องในฐานะผู้นํากฎหมายไปใช้ 
4)  การจัดเวทีนําเสนอผลการวิจัย (conference) 

เป็นการคืนข้อมูลจากผลการวิจัยครั้งนี้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนผู้สนใจ
ท่ัวไป เพื่อรับทราบความคิดเห็นต่อผลการวิจัยดังกล่าวในการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลท่ียังไม่สมบูรณ์ 

วิธีการนําเสนอผลการวิจัยเป็นการเชิญผู้ท่ีเกี่ยวข้องมาร่วมเวทีเพื่อรับฟังผลการศึกษาวิจัยนี้ จะช่วยให้ผลการวิจัย
ดังกล่าวถูกนําไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทันสถานการณ์ ตลอดจนสามารถสร้างความร่วมมือระหว่างคณะ
นักวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
3. ผลการวิจัย 
        สปป. ลาวมีสิทธิในฐานะรัฐไร้ชายฝั่งในการที่จะขนสินค้าผ่านแดน หรือผ่านประเทศไทยไปยังประเทศที่สาม หลัก
เสรีภาพในการผ่านแดนมาจากหลักเรื่องภาระจํายอม(Servitude) และมีหลักสําคัญไม่ว่าจะเป็นหลักเสรีภาพแห่งท้องทะเล
หลวง(Freedom of Transit) หลักความจําเป็น(Necessity) และหลักเสรีภาพในการสื่อสาร(principle of freedom of 
communication of all state) นอกจากนั้นมีอนุสัญญาบาเซโลน่าอันเป็นอนุสัญญาฉบับแรกที่บัญญัติหลักเสรีภาพในการ
ผ่านแดนและเอื้อประโยชน์แก่ลาวในฐานะรัฐไร้ชายฝั่ง แต่อนุสัญญาฉบับนี้ก็ยังมีข้อจํากัดสิทธิแก่ลาว เพราะมีการอนุญาต
ให้เก็บภาษี  รวมถึงค่าใช้จ่ายในการผ่านแดนของรัฐทางผ่าน ซ่ึงอัตราการเก็บอาจไม่แน่นอนทําให้รัฐทางผ่านอาจเรียกเก็บ
ได้อย่างไม่มีข้อจํากัดทําให้เกิดอุปสรรคแก่ลาว อันถือเป็นอุปสรรคทางการค้า(Trade barrier) รวมถึงการที่รัฐทางผ่านอย่าง
ประเทศไทยอาจใช้อํานาจควบคุมสินค้าผ่านแดนได้ ซ่ึงในเรื่องนี้ก็ไม่มีรายละเอียดท่ีกําหนดเอาไว้อย่างชัดเจน   

สําหรับความตกลงท่ัวไปว่าด้วยพิกัดภาษี และศุลกากร และการค้า หรือ GATT  ได้ยกเว้นภาษีศุลกากรและ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ  ตามหลักการปฏิบัติอย่างชาติท่ีได้รับความอนุเคราะห์อย่างย่ิง(Most Favored Nation Treatment) 
และหลักปฏิบัติอย่างคนชาติ(National treatment) นอกจากนั้นยังมีหลักการที่คล้ายกับอนุสัญญาบาเซโลน่าไม่ว่าจะเป็น
การกําหนดเส้นทางที่กําหนดความสะดวกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของประเทศภาคี ท่ีไม่ต้องคํานึงถึงความแตกต่างทาง
กายภาพของประเทศภาคี ไม่ถือสัญชาติของธงประจําชาติ เรื่องถิ่นกําเนิด ถิ่นออกเดินทาง จุดหมายปลายทาง หรือ
พฤติกรรมอื่นที่เกี่ยวกับความเป็นข้าวของสินค้า หรือรูปแบบการขนส่ง ซ่ึงหลักดังกล่าวช่วยหนุนอนุสัญญาบาเซโลน่า 

อนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยทะเลหลวง ค.ศ. 1985  เป็นการใช้หลักเสรีภาพในการผ่านแดนโดยใช้หลักเสรีภาพในการผ่าน
แดนอยู่บนพื้นฐานของหลักต่างตอบแทน(Reciprocity) อันต้องแลกเปลี่ยนกันระหว่างรัฐไร้ชายฝั่งกับรัฐชายฝั่ง อนุสัญญา
ฉบับนี้มีลักษณะเป็นการทั่วไปไม่มีรายละเอียดพอที่จะสามารถนําไปปฏิบัติได้ทันทีจึงต้องมีการทําข้อตกลงระหว่างรัฐไร้
ชายฝั่งกับรัฐทางผ่านเพื่อกําหนดรายละเอียดในทางปฏิบัติเรื่องเสรีภาพในการผ่านแดนออกสู่ทะเล 

อนุสัญญานิวยอร์คว่าด้วยการค้าผ่านแดนของรัฐไร้ชายฝั่ง ค.ศ. 1965  อนุสัญญาฉบับนี้เน้นที่การผ่านแดนของสินค้า
ซ่ึงถือว่ามีความจําเป็นในเรื่องการค้าผ่านแดน และได้กําหนดหลักการต่างๆ ท่ีสําคัญเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นหลักการยอมรับใน
สิทธิของรัฐไร้ชายฝั่งที่จะออกสู่ทะเลโดยเสรี  หลักการอํานวยความสะดวกในการสัญจรผ่านซ่ึงรัฐคู่สัญญาพึงจะต้อง
หลีกเลี่ยงที่จะจํากัดการสัญจรผ่านข้ามแดน  หลักความเท่าเทียมกันในการปฏิบัติต่อเรือที่ชักธงของรัฐไร้ชายฝั่ง หลักการ
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ผสมผสานความตกลงระหว่างรัฐไร้ชายฝั่งกับรัฐชายฝั่งในการผ่านดินแดนเพื่อออกสู่ทะเล  หลักการยกเว้นการเก็บภาษี
ศุลกากรผ่านแดน หรือค่าธรรมเนียมพิเศษที่เกี่ยวกับการนําเข้าและส่งออกสินค้าหรือค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นใดที่เรียกเก็บอัน
เนื่องมาจากการผ่านแดน  หลักอํานาจอธิปไตยของรัฐทางผ่านซ่ึงยังคงไว้ซ่ึงมาตรการเพื่อปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรม  
หลักการไม่นําเอาหลักว่าด้วยชาติท่ีได้รับความอนุเคราะห์ย่ิง(MFN clauses) มาใช้กับสิ่งที่รัฐคู่ภาคี 

จึงเห็นได้ว่า สปป.ลาว มีสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศในการผ่านแดนประเทศไทยไปยังประเทศที่สาม เช่นนี้
ประเทศไทยจึงต้องยอมให้ สปป.ลาว สามารถผ่านแดนไทยได้ แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายระหว่างประเทศดังกล่าวได้ให้สิทธิ
แก่ประเทศไทยให้สามารถที่จะออกกฎหมายควบคุมสินค้าระหว่างผ่านแดนได้ตามหลักการปกป้องตนเอง โดยกฎหมาย
ระหว่างประเทศได้เปิดช่องให้สามารถทําได้ แต่จะต้องอ้างเรื่องผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) ในเรื่องความ
ม่ันคง สุขอนามัย ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย แต่ท้ังนี้จะต้องมีการบัญญัติกฎหมายให้ชัดเจนว่าสามารถ
ควบคุมสินค้าระหว่างการผ่านแดนได้ ซ่ึงกรณีนี้การบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานราชการไทยยังมีการตีความและบังคับ
ใช้กฎหมายที่แตกต่างกัน ซ่ึงจะทําการวิเคราะห์ในรายละเอียดถึงการใช้และการตีความกฎหมายต่อไป 

 3.1 การสํารวจพื้นที่และบริบทในการนําไม้และซากสัตว์ผ่านแดน 
  จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลของนักวิจัย ณ แขวงจําปาสัก สปป. ลาว พบว่าในการทําธุรกิจค้าไม้ของนักธุรกิจ

ของ สปป. ลาว ส่วนใหญ่จะทําไม้เพื่อการส่งออก ซ่ึงผู้ประกอบการก็จะมีหลายส่วนด้วยกัน คือ ผู้ท่ีขออนุญาตสัมปทานเพื่อ
ตัดไม้จากแขวงผู้ประกอบการนําเข้า-ส่งออก และชิปปิ้ง 

  โดยปกตอรัฐบาลกลางจะเป็นผู้กําหนด โควตาจํานวนการตัดไม้ให้กับแขวงต่างๆ ว่าจะให้แต่ละแขวงสามารถตัด
ไม้ได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นแขวงซึ่งได้โควตาจะแบ่งไม้ให้กับโรงเลื่อยต่างๆผู้ท่ีขออนุญาตสัมปทานเพื่อตัดไม้จากแขวง
จําปาสัก แต่ในการตัดไม้ตามที่ได้รับโควตาจากแขวงนั้น โรงเลื่อยจะไม่ตัดไม้เอง แต่จะมอบโควตาตัดไม้ให้กับชาวบ้านซ่ึง
เป็นคนในพื้นที่เป็นผู้ไปตัดไม้อีกทอดหนึ่ง เมื่อตัดไม้แล้วกจ็ะนํามาขายให้ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต 

  แต่การนําไม้มาขายให้ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจากแขวง แม้ผู้ประกอบการจะซื้อไม้แล้วอันมีผลให้กรรมสิทธ์ิ
หรือความเป็นเจ้าของในไม้ดังกล่าวเป็นของผู้ประกอบการแล้วก็ตาม แต่กระบวนการชักลากไม้ออกจากป่าหรือที่เรียกว่า 
“สนามหนึ่ง” นั้นไม่สามารถชักลากออกมาได้ทันทีเพราะขั้นตอนนี้ผู้ประกอบการจะต้องแจ้งให้หน่วยงานจากภาครัฐที่
เกี่ยวข้องทราบเพื่อเข้าตรวจสอบและตีค้อนอีกชั้นหนึ่ง 

  อนึ่ง สําหรับการแจ้งเพื่อทําการชักลากไม้นั้น อาจมีกรณีท่ีผู้ประกอบการสงสัยว่าไม้ดังกล่าวเป็นของตนหรือไม่ 
หรืออาจเป็นกรณีท่ีไม้ซ่ึงตัดจากท่ีอื่นเอามาผสมเพื่อขายให้กับผู้ประกอบการผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็จะทําการตรวจสอบ
ไปยังนายบ้าน ซ่ึงเป็นผู้ปกครองประจําหมู่บ้านว่าไม้ดังกล่าวมีท่ีไปท่ีมาอย่างไร 

  เมื่อมีการแจ้งไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ดําเนินการตีค้อน ณ สนามหนึ่ง(ในป่า) เพื่อทําการชักลากไม้ ซ่ึงการตี
ค้อนดังกล่าวจะประกอบไปด้วยเจ้าหน้าท่ีจากห้องการป่าไม้ ห้องการค้าและอุตสาหกรรม ห้องการทรัพย์สิน ซ่ึงจะมาในรูป
ของคณะกรรมการ 

  จากนั้นจะทําการชักลากไม้จากสนามหนึ่ง (ในป่า) มาท่ี “สนามสอง” ซ่ึงก็คือที่ติดถนนและต้องทําการตีค้อนหรือ
ประทับกา(ตรา)สอง ซ่ึงประกอบไปด้วยเจ้าหน้าท่ีห้องการป่าไม้ ห้องการค้าและอุตสาหกรรม ห้องการทรัพย์สิน ซ่ึงก็จะมา
ในรูปของคณะกรรมการอีกเช่นกัน จากนั้นก็จะมีการชักลากจากสนามสองเข้าโรงเลื่อย 

  เมื่อมีการนําไม้ท่ีผ่านการตีค้อนจากสนามหนึ่ง และสนามสองมาแล้วก็จะต้องมีการขอใบอนุญาตเลื่อยไม้จากห้อง
การค้าและอุตสาหกรรม โดยการขอจะต้องมีการขอโดยตรงตามใบอนุญาตบัญชีไม้ท่ีทางโรงเลื่อยทําการเคลื่อนย้ายในแต่
ละสนามด้วย จากนั้นทางโรงไม้ก็จะมีการเลื่อยไม้ตามที่ผู้ซ้ือไม้สั่งซ้ือไม้เข้ามา ซ่ึงในการเลื่อยไม้ผู้ประกอบการจะต้องมีการ
สั่งซ้ือใบเลื่อยเพื่อเลื่อยไม้ตามแบบท่ีกําหนด 
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  จากนั้นผู้ประกอบการก็จะมีการติดต่อชิบปิ้ง เพื่อทําการนําไม้ออกนอกประเทศซึ่งอาจมีการนําไม้ไปขายยัง
ประเทศไทย หรือผ่านแดน หรือถ่ายลําไปยังประเทศที่สาม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับผู้ซ้ือว่าจะมีปลายทางอยู่ท่ีไหน ซ่ึงกรณีท่ีประเทศ
ปลายทาองอยู่ประเทศที่สามนั้น ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะเลือกวิธีการให้ชิบปิ้งนํารถเข้ามาขนไม้จากโรงเลื่อย เพื่อไปยัง
โกดังถ่ายลํา และบรรจุไม้เข้าตู้คอนเทนเนอร์ทางซ่ึงตั้งอยู่ในเขตประเทศไทย ด้วยเหตุผลท่ีว่าต้นทุนในการนํารถเข้ามาขนไม้
ออกไปจาก สปป. ลาว ท้ังนี้เพราะหากมีการนําเอารถหัวลากท่ีมีตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาบรรจุไม้จะต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน 
ทําให้ต้นทุนการเชา่รถสูง ต่างกับการขนไม้ไปบรรจุท่ีฝั่งประเทศไทย 

  เมื่อเลื่อยไม้เสร็จแล้ว และมีการติดต่อชิบปิ้งเพื่อให้มีการเข้ามาขนไม้แล้ว ก็จะมีการเชิญกรรมการทางภาครัฐที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องซ่ึงประกอบไปด้วยหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ ข้างต้น มาตรวจรายการไม้แปรรูปท่ีจะขึ้นรถ จากนั้นรถก็
จะต้องนําไม้ไปท่ีด่านพรหมแดน ซ่ึง ณ ด่านพรหมแดนก็จะมีกรรมการจากภาคส่วนต่างๆดังกล่าวข้างต้นและนําส่งออก
นอกประเทศ 

  อย่างไรก็ตาม ก่อนได้รับใบอนุญาตให้นําออกนอกประเทศผู้ประกอบการจะต้องเสียภาษีทุกขั้นตอนจนแล้วเสร็จ
ก่อน จึงจะสามารถเคลื่อนย้ายไม้ขึ้นรถและนําส่งออกประเทศได้ 

  เมื่อมีการนําไม้เข้ามาในประเทศไทย ก็จะต้องมีการขออนุญาตนําไม้เคลื่อนที่ต่อด่านป่าไม้ ของกรมป่าไม้ แล้วก็
จะมีการนําไม้ไปเก็บท่ีโกดังไม้ อันเป็นพื้นที่ท่ีศุลกากรอนุญาตให้มีการถ่ายลําไม้ได้ ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีของด่านป่าไม้ก็จะมีการเข้า
มาตรวจไม้ จากนั้นชิบปิ้งก็จะบรรจุไม้เข้าตู้คอนเทนเนอร์และมีการซินตู้คอนเทนเนอร์ และมีการขนส่งไปตามขนส่งไปตาม
เส้นทางที่ศุลกากรกําหนดเอาไว้ 
 3.2 วิเคราะห์ปัญหาการตีความกรณีผ่านแดนของหน่วยงานของไทย 
     “การผ่านแดน” หมายถึง การผ่านของบุคคล สัมภาระ สินค้าและปัจจัยการขนส่งอื่นๆ ข้ามแดนของรัฐทางผ่าน
หนึ่งรัฐหรือมากกว่า เมื่อมีการขนส่งข้ามแดนทั้งที่มีหรือไม่มีการขนถ่าย การเก็บพักสินค้า การแยกหีบห่อ หรือการเปลี่ยน
พาหนะในการขนส่งนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่สมบูรณ์ซ่ึงมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดภายในอาณาเขตของรัฐไร้ชายฝั่ง
นั้นๆ2 
 และเมื่อพิจารณาประกอบกับอนุสัญญาบาเซโลน่า3 ท่ีให้นิยามของการผ่านแดนว่า หมายถึงการผ่านแดนข้ามเขต
ภายใต้อํานาจการปกครองของหนึ่งในรัฐที่ทําสัญญาด้วยการขนส่งทางเรือหรือไม่มีการโกดังสินค้า การบรรทุกเกินพิกัด 
หรือการเปลี่ยนพาหนะในการขนส่ง เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่สมบูรณ์ การเริ่มต้นหรือการสิ้นสุดลงนอกเหนือ
พรมแดนของรัฐข้ามการผ่านแดนของรัฐนั้น 
 จึงเห็นว่าการผ่านแดนนั้นมีจุดเริ่มต้นที่ประเทศต้นทาง และผ่านแดนของรัฐทางผ่าน ไปยังประเทศที่สามไม่ว่าจะ
มีการโอนถ่ายสินค้า พักสินค้า หรือเปลี่ยนพาหนะหรือไม่ก็ตาม แต่ท่ีสําคัญสินค้านั้นจะไม่นํามาบริโภคภายในรัฐทางผ่าน 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีปัญหาการตีความการผ่านแดน  ถ่ายลํา ซ่ึงเกิดขึ้นจากการตคีวาม
กฎหมาย ในส่วนนี้ผู้วิจัยจึงจะทําการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการตีความกฎหมายและแนวทางการตีความกฎหมายของ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องไปตามลําดับ 
1) หลักการตีความกฎหมาย 
       การตีความกฎหมาย หมายถึง การค้นหาเพื่อจะชี้ความหมาย(Meaning) และขอบเขต (Scope) ของถ้อยคํา
หรือข้อความท่ีใช้ในตัวบทกฎหมาย4 โดยเฉพาะถ้อยคําหรือข้อความที่ไม่ชัดเจนแน่นอน คือ กํากวม หรือมีความหมายได้

                                                 
 2 กฎหมายทะเล มาตรา 124 ข้อ ค. 

 3 อนสุญัญาบาเซโลน่า, มาตรา 1 
4 อรุณ ภาณพุงศ์ “การตีความกฎหมาย” วารสารนิติศาสตร์ 26, 3: 547. 
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หลายทาง เพื่อหยั่งทราบว่าถ้อยคําของบทบัญญัติของกฎหมายว่ามีความหมายอย่างไร ในทางกลับกันหากถ้อยคําของ
กฎหมายที่มีความชัดเจน (Obscurity) อยู่แล้ว หรือไม่มีความคลุมเครือ (Ambiguity) หรือเป็นถ้อยคําสามัญอยู่แล้ว ก็ไม่
จะต้องมีการตีความอีกแต่อย่างใด    
            2) วิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของกรมป่าไม้   
  มีปัญหากรณีการตีความ พระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ. 2484 มาตรา 4 ประกอบกับมาตรา 38 และมาตรา 39 
และกฎกระทรวง ฉบับท่ี 26 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ. 2484 ว่าด้วยการนําไม้หรือของป่า
เคลื่อนที่ ก็จะพบว่ามาตรา 4 ข้างต้น หมายความว่า ทําให้ไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ จากท่ีไปด้วยประการใด ๆ ใน
ราชอาณาจักรประกอบกับความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ   

 เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวก็จะพบว่าพระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ. 2484  เป็น
กฎหมายที่มีโทษทางอาญา เช่นนี้ ย่อมส่งผลต่อนิติวิธีทางกฎหมายในอันที่จะใช้ หรือตีความท่ีจะต้องทําโดยเคร่งครัด 
กล่าวคือ  

๑) จะตีความขยายบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อให้กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพเพิ่มขึ้นจากที่กฎหมายบัญญัติ
เอาไว้ไม่ได้  เช่นนี้จึงต้องตีความโดยเคร่งครัดว่าเฉพาะการกระทํา หรือการงดเว้นการกระทําตามท่ีระบุไว้เท่านั้น  ท่ี
กฎหมายมุ่งหมายจะให้เป็นความผิด  การกระทํา หรืองดเว้นกระทําอื่นหาเป็นความผิดไม่ เมื่อกฎหมายกล่าวถึงการ
เคลื่อนที่ในการตีความก็ต้องตีความโดยเคร่งครัดด้วยเช่นกัน 

๒) กฎหมายที่กําหนดหน้าที่ให้แก่ประชาชน จะต้องตีความโดยเคร่งครัด  ซ่ึง “การตีความโดยเคร่งครัด”5

โดยจะนําบทกฎหมายเทียบเคียง(Analogy) มาใช้ให้เป็นผลร้ายมิได้6  
๓) จะตีความโดยการขยายการลงโทษ หรือเพิ่มโทษ หรืออนุโลมให้ใช้บทลงโทษ จะกระทํามิได้ ท้ังนี้ เพราะ

ตัวกฎหมายอาญาเอง และรัฐธรรมนูญต่างก็กําหนดเอาไว้ว่า การที่บุคคลจะต้องรับโทษทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทําการอัน
กฎหมายที่ใช้ในขณะนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกําหนดโทษไว้  และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทําความผิดนั้นจะต้องเป็นโทษที่
บัญญัติไว้ในกฎหมาย หรือจะลงโทษให้หนักกว่านั้นก็ไม่ได้  เช่นนี้ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ. 2484 ก็จะ
ตีความโดยขยายความไม่ได้เช่นกัน 

๔)  ในกรณีเป็นที่สงสัย จะต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้แก่ผู้ต้องหาหรือจําเลย    
นอกจากหลักการตีความกฎหมายซ่ึงมีโทษทางอาญาข้างต้นซ่ึงจะต้องนําไปพิจารณาแล้ว เมื่อพิจารณาต่อไปจะ

เห็นได้ว่ากรมป่าไม้ควบคุมการนําไม้และของป่าเคลื่อนที่ ซ่ึงในประเด็นนี้หากพิจารณาจากแนวคิดทฤษฎีทางด้านการ
ตีความกฎหมายเพิ่มเติมแล้วก็จะพบว่าสามารถใช้ทฤษฎีการตีความตามตัวอักษร (Grammatical or Literal 
Interpretation) ซ่ึงการตีความตามตัวอักษร คือ การหยั่งทราบความหมายจากตัวอักษรที่ปรากฏในตัวกฎหมาย โดย
สามารถใช้การตีความในกรณีภาษาธรรมดา เพราะเมื่อพิจารณาจากตัวบทกฎหมายใน พรบ.ป่าไม้ฯ แล้วคําว่า “เคลื่อนที่” 
ก็เป็นกรณีท่ีตัวบทกฎหมายนั้นมีความหมายที่เข้าใจได้อยู่ตามธรรมดาของถ้อยคํานั้น  

 ดังเช่นที่ศาลฎีกาเคยมีคําพิพากษาฎีกาที่ 71/2509  วินิจฉัยว่า พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484  มาตรา 41 
บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ ผู้ใดนําไม้/ของป่า ผ่านด่านป่าไม้ในระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ้น” ซ่ึง พ.ร.บ.ป่าไม้ 

                                                 
5 เกียรติขจร  วจันะสวสัด์ิ. กฎหมายอาญา ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร: จิรรัชการพิมพ์, 2546), หน้า 138; ศิระ  บญุภินนท์, 

“ข้อคิดการตีความขยายความในกฎหมายอาญา,” วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1,1(ฉบบัปฐมฤกษ์): 

51-52. 
6 ดคูวามเห็นของ เอกต์ู .กฎหมายอาชญา(พระนคร: มหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2477), หน้า 77 อ้างถึงใน 

เกียรติขจร วจันะสวสัด์ิ, เร่ืองเดมิ, หน้า 22. 
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ไม่วิเคราะห์ศัพท์คําว่า “ผ่าน” ต้องตีความตามความหมายธรรมดา โดยคําว่า “ผ่าน” กริยาท่ีล่วงพ้นไป ตัดไป/ข้ามไป เมื่อ
คดีได้ความว่า จําเลยนําไม้เข้ามาในเขตด่านป่าไม้ยังมิได้ออกไป จึงแปลว่า จําเลยได้นําไม้ผ่านด่านป่าไม้ไม่ได้7 

ข้อสังเกต หลักการตีความกรณีภาษาธรรมดา ประกอบกับแนวคําพิพากษาศาลฎีกาจะเห็นได้ว่าการใช้และการ
ตีความกฎหมายไม่ขัดต่อหลักการตีความกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา 

 และเมื่อพิจารณามาตรา 38(3) ท่ีว่า “บทบัญญัติในส่วนนี้ให้ใช้บังคับแก่กรณีการนําไม้
หรือของป่าเคลื่อนที่ต่อไปภายหลังที่...  

 (๓) นําไม้หรือของป่าเข้ามาในราชอาณาจักร ไปถึงด่านศุลกากรหรือด่านตรวจศุลกากรที่
นําเข้ามาแล้ว...”  
  จะเห็นได้ว่ากฎหมายกําหนดให้การนําไม้หรือของป่าเคลื่อนที่มาใช้กับกรณีนําไม้หรือของป่าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ไปถึงด่านศุลกากรหรือด่านตรวจศุลกากรที่นําเข้ามาแล้วเช่นนี้จึงควรจะหมายความถึงการที่นําไม้ผ่านแดน
เข้ามาในราชอาณาจักรโดยวิธีการถ่ายลํา(transshipment) ด้วย และเมื่อพิจารณามาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติป่า
ไม้ฯ แม้จะมิได้กําหนดยกเว้นให้การนําไม้ซ่ึงเป็นสินค้าผ่านแดนเคลื่อนที่ไปเพื่อถ่ายลํา (transshipment)  แต่ก็มิได้
หมายความว่าไม่ต้องดําเนินการตามมาตรา 39 แต่อย่างใด8 ยังต้องพิจารณาต่อไปอีกว่าการนําไม้ซ่ึงเป็นสินค้าผ่านแดนโดย
วิธีการถ่ายลํา (transshipment) จะถือว่าเป็นการ "เคลื่อน" ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ หรือไม่   และเมื่อพิจารณาต่อไปก็
จะเห็นได้ว่าภายหลังที่นําไม้หรือของป่าเข้ามาในราชอาณาจักร  ไปถึงด่านศุลกากรหรือด่านตรวจศุลกากรที่นําเข้ามาไม้ยัง
มีการ “เคลื่อนที่”  

ซ่ึงพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ก็ยังได้กําหนดให้มีบทนิยามใน (10) “นําเคลื่อนที่” หมายความว่า ชักลาก หรือทําให้
ไม้หรือของป่าเคลื่อนจากที่ไปด้วยประการใดๆ ซ่ึงปกติในการตีความกฎหมายกรณีมีนิยามศัพท์ (Definition)       อัน
เป็นกรณีกฎหมายประสงค์จะให้ถ้อยคําท่ีปรากฏอยู่ในตัวบทกฎหมายมีความหมายเป็นพิเศษไปกว่าท่ีเข้าใจกันในภาษา
ธรรมดา หรือภาษาเทคนิค 

1) การค้นหาความหมายของถ้อยคําท่ีปรากฏยึดถือความหมายตามบทนิยาม จะต้องยึดถือโดยเคร่งครัด 
 ตัวอย่าง 

คําพิพากษาฎีกาที่ 1560/1505  วินิจฉัยว่า “วัตถุระเบิด” ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯลฯ (ฉบับท่ี 3)พ.ศ. 2501 
มาตรา 3 (3) จํากัดไว้ 2 อย่าง คือ เป็นวัตถุท่ีสามารถส่งกําลังดันอย่างแรงต่อสิ่งห้อมล้อมโดยฉับพลันในเมื่อระเบิดขึ้น  โดย
มีสิ่งเหมาะมาทําให้เกิดกําลังดันอย่างหนึ่งโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดขึ้นอีกอย่างหนึ่ง ท้ังสองอย่างนี้จะต้องทําให้มีแรง
ทําลาย/แรงประหารขึ้นด้วย 

ฉะนั้น วัตถุใดแม้จะระเบิดขึ้นด้วยประการใด แต่ไม่ทําให้มีแรงทําลาย/แรงประหารแล้ว ก็ไม่เป็นวัตถุระเบิดตาม
ความหมายของกฎหมาย ศาลฎีกา เห็นว่าแก๊บกระดาษเม็ดเล็กๆ ติดกับกระดาษต่างๆกัน  โตเท่าหัวไม้ขีดไฟบ้างเล็กกว่า
บา้ง ไม่ถึงขนาดที่จะรับฟังว่าเป็นวัตถุระเบิด 

ดังนั้น คําว่า “เคลื่อนจากที่ไปด้วยประการใด ๆ” ตามบทนิยามใน พรบ. ป่าไม้ฯ มาตรา 4 (10) ตามบทนิยามจึง
ต้องยึดถือตามถ้อยคําอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกัน ท้ังนี้ ตามแนวคําพิพากษาฎีกาข้างต้น  กอปรกับพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ 
เป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญาด้วย 

2) คํานิยามศัพท์อาจมีความหมายแตกต่างจากความเข้าใจท่ัวไป ความหมายเฉพาะใช้ในกฎหมายที่ให้นิยามนั้น9   

                                                 
7 คาํพพิากษาฎีกาที่ 157/2524 คาํพพิากษาฎีกาที่ 1049/2512 (ประชมุใหญ่) คาํพพิากษาฎีกาที่ 1288/2508   
8 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา บนัทกึ เร่ืองเสร็จท่ี 8922551. 
9 คาํพพิากษาฎีกาที่ 201/2506   
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              3) กฎหมาย 2 ฉบับต่างประเภท และวัตถุประสงค์ต่างกัน ไม่อาจนําความหมายในคําเดียวกันใน
กฎหมายหนึ่งไปใช้กับอีกกฎหมายฉบับหนึ่ง10 

เช่นนี้ เมื่อหลักการตีความควรยึดการตีความตามตัวอักษร11 ประกอบกับการที่พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ เป็น
กฎหมายที่มีโทษทางอาญาอันจะตีความโดยขยายความเพิ่มเติมออกไปในทางที่เป็นโทษไม่ได้นั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าแม้
กฎหมายจะมิได้บัญญัติถึงอํานาจในการควบคุมไม้ “ผ่านแดน” เอาไว้โดยตรง แต่กรมป่าไม้ก็มีอํานาจในการ “ควบคุมไม้ซ่ึง 
เคลื่อนที่ ในราชอาณาจักร” ท้ังนี้ เพราะคําว่า “เคลื่อนที่” ซ่ึงในทางนิติวิธีถือได้ว่าเป็นกรณีภาษาธรรมดาที่สามารถเข้าใจ
ได้ตามธรรมดาของถ้อยคํานั้น  ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการ “นําเข้า” “ส่งออก” หรือแม้แต่ “การผ่านแดน” ก็ถือว่าเป็นการ
เคลื่อนท่ีอันเป็นการชักลาก หรือทําให้ไม้หรือของป่าเคลื่อนจากที่ไปด้วยประการใดๆ ตามบทนิยามใน(10) ท้ังสิ้น อีกท้ัง
ในทางปฏิบัติท่ีผ่านมาก็ยอมรับการที่กรมป่าไม้มีอํานาจการควบคุมไม้ในการนําเข้า หรือการส่งออก อันเป็นการนําไม้
เคลื่อนที่มาโดยตลอด จึงไม่มีเหตุผลใดที่ไม่มีอํานาจควบคุมไม้ระหว่างการผ่านแดน เช่นนี้ กรมป่าไม้จึงมีอํานาจควบคุมไม้
ด้วยการออกใบเบิกทางทําการนําไม้เคลื่อนที่ได้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าไม้ผ่านแดนต้องอยู่ในบังคับมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ ฯ กล่าวคือ ผู้ท่ีนําไม้ดังกล่าวเคลื่อนที่ผ่านแดนโดยวิธีการถ่ายลําในราชอาณาจักร(รวมถึงการนําเข้า ส่งออก)ต้องมี
ใบเบิกทางที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าท่ี ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ กํากับด้วย  

นอกจากนั้น หากพิจารณาในแง่มุมของถ้อยคําดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นถ้อยคําท่ีมีความชัดเจนอยู่
แล้วในตัวเอง ซ่ึงการพิจารณาตีความกฎหมายท่ีชัดเจนอยู่แล้วโดยปกติจะกระทําไม่ได้ ดังคํากล่าวท่ีว่า “ถ้าถ้อยคําหรือ
ข้อความท่ีมีความชัดเจนอยู่แล้ว ไม่มีการตีความ”  หรือดังภาษิตกฎหมายท่ีว่า “ไม่มีปัญหาให้ตีความเมื่อมีความกระจ่าง
ชัด”(L. Interpretatio cassa in claris) หรือ “กรณีท่ีไม่มีความคลุมเครือ ความหมายถือตามถ้อยคํา” (L. Verbis 
standum ubi nulla ambiguitas) หรือ “กรณีท่ีไม่มีความคลุมเครือ ไม่ต้องอธิบายความให้ต่างไปจากถ้อยคําท่ีชัดแจ้งอยู่
แล้ว" 
(L. Quoties in verbis nulla est ambiguitas, ibi nulla exposition contra verba fienda est) 

เช่นนี้ เมื่อพิจารณาไปที่กฎหมายระหว่างประเทศในการใช้สิทธิของ สปป.ลาว ในการผ่านแดนไทยไปยังประเทศ
ท่ีสาม จะเห็นได้ว่าเมื่อ สปป.ลาว สามารถอ้างถึงสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศ คือ อนุสัญญาบาเซโลน่าว่าด้วย
เสรีภาพในการผ่านแดน ค.ศ. 1921 ซ่ึงตามอนุสัญญาฉบับนี้ได้วางหลักในการมุ่งให้เสรีภาพในการผ่านแดนแก่รัฐไร้ชายฝั่ง 
และแม้อนุสัญญาฉบับดังกล่าวจะให้สิทธิแก่ประเทศไทยในการอ้างเรื่องประโยชน์อันชอบธรรม เพื่อควบคุมการผ่านแดน
โดยใช้ดุลพินิจฝ่ายเดียวของรัฐทางผ่านเพื่อกําหนดมาตรการควบคุมการผ่านแดนได้ เพื่อความมั่นคงหรือประโยชน์เช่นนี้ 
เมื่อกฎหมายของไทยคือ พรบ.ป่าไม้ฯ ได้กําหนดถ้อยคําอันชัดเจนเพื่อควบคุมไม้ท่ี “เคลื่อนที่” ในราชอาณาจักรเอาไว้
เช่นนี้ จึงทําให้กรมป่าไม้สามารถควบคุมไม้ผ่านแดนซึ่งจะต้องมีการเคลื่อนที่ในราชอาณาจักรได้ โดยมิได้ขัดต่ออนุสัญญาบา
เซโลน่า และรวมถึงการใช้หรือการตีความกฎหมายด้วยแต่อย่างใด  

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่าพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ควรที่จะทําการปรับปรุงกฎหมายให้มีความเป็นสากล ด้วยการ
บัญญัติถึงอํานาจการควบคุมสินค้าระหว่าง “ผ่านแดน” (transit) ให้มีความ “ชัดเจน” เพื่อบูรณาการการผ่านแดนกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน  โดยคํานึงถึงหลักกฎหมายสากลโดยเฉพาะอนุสัญญาเกียวโตท่ีกําหนดเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามและพิธี

                                                 
10 คาํพพิากษาฎีกาที่ 675/2517  
11 โดยหลกัการตีความซึ่งหมายถึงการ “ตีความให้ได้ความ” ในเบือ้งต้นจะต้องพิจารณา “ตวัอกัษร” ก่อน  และเม่ือพิจารณา

ตัวอักษรแล้วค่อยนําไปสู่ความหมายตามตัวอักษรนัน้  ใน สุดา วิศรุตพิชญ์ “การใช้การตีความกฎหมาย” ใน 100 ปี ชาตกาล

ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ การใช้การตีความกฎหมาย” (กรุงเทพมหานคร: กองทนุศาสตราจารย์จิตติ ติงศภทิัย์ คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 1442. 
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การศุลกากรที่กําหนดให้นําเอาแนวปฏิบัติไประบุเป็นกฎหมายของชาติบนหลักการการดําเนินการที่เรียบง่ายท่ีสุดเพื่อ
อํานวยความสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายสินค้า12 อีกท้ังยังจะช่วยมิให้เป็นมูลเหตุให้เกิดความขัดแย้งกับหน่วยงานอื่น 

3) วิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของกรมศุลกากร 
จะเห็นว่ากรมศุลกากรได้วางแนวทางในการผ่านแดน หรือถ่ายลํา ท่ีมีลักษณะที่เป็นสากล และการตีความ

กฎหมายก็เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องในหลายประการ ซ่ึงได้ยึดถือแนวทางสากลมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมี
วัตถุประสงค์ท่ีต้องการจะ "อํานวยความสะดวก" และก่อให้เกิดประโยชน์ในทางการค้าให้มากท่ีสุด  

พระราชบัญญัติศุลกากร  พุทธศักราช   2469  มาตรา   58  กําหนดให้ทําการลําเลียง  ถ่ายของ  (ถ่ายลํา)  ได้ต้องทําใบ
ขนสินค้าเพื่อลําเลียงตามแบบท่ีกําหนดโดยได้รับอนุญาต และมีพนักงานเจ้าหน้าท่ีศุลกากรกํากับอยู่ด้วย 

และมาตรา   120  กําหนดให้ยกเอาบทพระราชบัญญัติศุลกากรนี้ขึ้นบังคับใช้  หากมีบทกฎหมายพระราชบัญญัติ
อื่นที่แตกต่างกับพระราชบัญญัติศุลกากรในเรื่องอันเกี่ยวแก่ศุลกากร ซ่ึงมาตรานี้มีขึ้นเพื่อให้บทบัญญัติของกฎหมาย
ศุลกากรใช้บังคับได้ไม่ว่าในขณะประกาศใช้พระราชบัญญัติศุลกากรฯ จะแตกต่างกับกฎหมายอื่นท่ีใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น 
หรือในอนาคตจะมีกฎหมายทํานองเดียวกับกฎหมายศุลกากรก็ต้องบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายศุลกากร เช่น โทษของผู้ท่ี
พยายามกระทําความผิดตามมาตรา 27 ในฐานพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี โดยเจตนาฉ้อค่าภาษีมีโทษเท่ากับความผิด
สําเร็จ ต่างกับโทษพยายามกระทําความผิดท่ัวๆ ไปตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีโทษเบากว่ากรณีความผิดสําเร็จ  หรือ
การกําหนดโทษปรับตามมาตรา 27 จะนํามาตรา 31 แห่ง ป.อาญา มาใช้ไม่ได้13   

ประกาศกรมศุลกากร ท่ี 91/2547 เรื่อง ว่าด้วยพิธีการว่าด้วยการถ่ายลํา  ซ่ึงกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติในการถ่ายลําของที่นําเข้าในราชอาณาจักรโดยกําหนดให้ของที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อทําการเปลี่ยนแปลง
ยานพาหนะออกไปยังต่างประเทศไม่ต้องเสียอากรขาเข้าแต่ต้องปฏิบัติตามวิธีการที่กําหนด  โดยไม่ได้ระบุว่าการนําเข้าเพื่อ
การถ่ายลําดังกล่าวไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กฎหมายอื่นกําหนด 

จากบทบัญญัติของกฎหมายข้างต้น เจ้าหน้าท่ีกรมศุลกากรเห็นว่า14 ได้กําหนดแนวการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ให้ปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นอํานวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการและไม่มีขั้นตอน การปฏิบัติงานเกินความจําเป็น
สอดคล้องกับอนุสัญญาเกียวโตท่ีกําหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากล  อํานวยความสะดวกในด้านการค้าและต่อการ
เคลื่อนย้ายสินค้า โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งต้องระบุไว้ในกฎหมายแห่งชาติรวมถึงเงื่อนไขและพิธีการศุลกากรต้องเรียบ
ง่ายท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้15  ดังนั้น  หากไม่มีกฎหมายท่ีกําหนดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการออกใบเบิกทางกํากับการนําไม้
เคลื่อนที่กรณีการนําไม้ผ่านแดนโดยวิธีถ่ายลําแล้ว การออกใบเบิกทางก็จะไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ไม่เป็นมาตรฐานสากล 
และขัดต่อวัตถุประสงค์ความมุ่งหมายทางการค้าระหว่างประเทศ  ซ่ึงปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่กําหนดไว้เป็นการ
เฉพาะในกรณีท่ีต้องการจะควบคุมการขนส่งสินค้าผ่านราชอาณาจักรไทย  จํานวน   12  ฉบับ โดยได้บัญญัติความหมายให้
รวมความไปถึงการ “นําผ่าน” “ส่งผ่าน”   “ควบคุมผ่าน”   “เพื่อผ่าน”  และ  “ผ่านราชอาณาจักร”  

นอกจากนั้น เจ้าหน้าท่ีของกรมศุลกากรยังได้ให้ความเห็นต่อไปว่า16 จากการกําหนดความหมาย  และถ้อยคําโดย
ชัดแจ้งของกฎหมายดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความมุ่งหมายและการบังคับใช้กฎหมาย  และในการนี้ ได้มี
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ .ศ . 2535 ท่ีอยู่ในการกํากับดูแลของอธิบดีกรมป่าไม้ซ่ึงเป็นบุคคลเดียวกันกับ

                                                 
12 ความเห็นของกรมศลุกากรในความเห็นกฤษฎีกาเร่ืองเสร็จท่ี  ๗๒๑/๒๕๕๑. 
13 คําพิพากษาฎีกาท่ี 664/2506 นอกจากนัน้ดกูรณีโทษปรับกรณีอ่ืนๆ ท่ีไม่สามารถนําโทษปรับตามประมวลกฎหมายอาญามา

ใช้ได้ใน คําพิพากษาฎีกาท่ี  401/2509 ประชมุใหญ่ คําพิพากษาฎีกาท่ี 4470/2544. 
14 สมัภาษณ์ ประพนัธ์ พิสมยรมณ์, ฝ่ายกฎหมายกรมศลุกากร. 
15 เร่ืองเดียวกนั. 
16 ประพนัธ์ พิสมยรมณ์, สมัภาษณ์, ฝ่ายกฎหมายกรมศลุกากร. 
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การกํากับดูแลพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช   248 4  แต่พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช   248 4  ไม่ได้กําหนดการ
ควบคุมการส่งผ่านหรือนําผ่านราชอาณาจักรแต่อย่างใด แสดงได้ว่าหากกรมป่าไม้ต้องการควบคุมการส่งผ่านหรือนําผ่าน
ราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช   248 4  จําเป็นต้องแก้ไขบทบัญญัติให้มีสภาพบังคับเช่นเดียวกับ
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.  25 35 เสียก่อน อีกท้ังการออกใบเบิกทางกํากับการนําไม้เคลื่อนที่ กรณีการ
นําไม้ผ่านแดนเป็นการเพิ่มขั้นตอนด้านพิธีการศุลกากร  และขัดแย้งกับอนุสัญญาเกียวโต  รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยที่มุ่งให้หน่วยงานของรัฐอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ และสัมพันธภาพระหว่างประเทศที่ดีต่อกัน17 
ในประเด็นความไม่ชัดเจนในถ้อยคําตามท่ีกรมศุลกากรกล่าวอ้างนัน้ ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการศึกษาไปแล้วในหัวข้อ 
วิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของกรมป่าไม้ โดยเห็นว่ากฎหมายของกรมป่าไม้ หรือ พรบ.ป่าไม้ฯ น่าจะมีอํานาจใน
การควบคุมไม้ขณะเคลื่อนที่ผ่านแดน 

อย่างไรก็ตาม กรณีท่ีกรมศุลกากรเห็นว่าจะเป็นกรณีท่ีบทบัญญัติมีความแตกต่างกับหมายอื่น ต้องบังคับให้
เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พรบ.ศุลกากรนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า มาตรา 120 จะต้องบังคับกับกรณีท่ีมีความแตกต่างกับ
กฎหมายอื่น มาตรานี้จึงต้องบังคับด้วยการ “ตีความอย่างเคร่งครัด” (เพราะพระราชบัญญัติศุลกากรฯ เป็นกฎหมายที่มี
โทษทางอาญาด้วย) กล่าวคือ หากพระราชบัญญัติศุลกากรฯ ไม่ได้ต้องห้ามเอาไว้ หรือไม่ได้บัญญัติเรื่องใดเอาไว้ก็ต้องบังคับ
ไปตามกฎหมายอื่น18 ซ่ึงเมื่อพิจารณาจาก พรบ.ศุลกากรฯ ก็จะเห็นได้ว่า พรบ.ศุลกากรฯ ไม่ได้ห้ามการควบคุมการนําไม้
ผ่านแดน หรือควบคุมการนําไม้เคลื่อนที่(ไม่ว่าด้วยวิธีการนําเข้า ส่งออก หรือผ่านแดน) เช่นนี้การที่ พรบ.ป่าไม้ฯ ได้ควบคุม
การเคลื่อนที่จึงไม่ขัดต่อมาตรา 120 แห่ง พรบ.ศุลกากรฯ แต่อย่างใด              

คําพิพากษาฎีกาที่ 457/2582  วินิจฉัยว่า จําเลยได้ปลอมใบกํากับสินค้าโดยได้นําใบกํากับสินค้าท่ีปลอมขึ้นนั้น
เป็นหลักฐานประกอบข้อความเท็จในใบสินค้านั้น จําเลยมีความผิดฐานปลอมหนังสือตามกฎหมายอาญา การที่ พรบ.
ศุลกากรฯ มาตรา 120 ให้นําพระราชบญัญัติศุลกากรใช้บังคับเมื่อ พรบ.ศุลกากรฯ แตกต่างกับกฎหมายอื่นที่ใช้อยู่นั้น คง
หมายความแต่เพียงว่า ในเรื่องศุลกากรต้องใช้ พรบ.ศุลกากรฯ ถึงแม้จะมีกฎหมายอื่นแตกต่างกัน และกฎหมายลักษณะ
อาญา มาตรา 222, 224 ไม่แตกต่างกับ พรบ.ศุลกากรฯ มาตรา 99 ประการใด  เป็นแต่จําเลยได้ทําผิดฐานปลอมหนังสือ
เพื่อจะมีหลักฐานประกอบการกระทําผิด พรบ.ศุลกากรฯ อีกกระทงหนึ่ง 

อย่างไรก็ตาม มีปัญหาที่จะต้องวิเคราะห์ต่อไปว่าหากไม่มีกฎหมายที่กําหนดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการออก
ใบเบิกทางกํากับการนําไม้เคลื่อนที่ กรณีการนําไม้ผ่านแดนโดยวิธีถ่ายลําแล้ว จะนํามาตรา   120  แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากรนี้ขึ้นบังคับใช้นั้น ผู้วิจัยเห็นว่า เมื่อถ้อยคําของ พรบ.ป่าไม้ฯ มีความชัดเจนอยู่ในตัวเองแล้วว่ามีอํานาจควบคุมไม้
ขณะเคลื่อนที่ในราชอาณาจักรจึงไม่น่าท่ีจะต้องนํา พรบ.ศุลกากรฯ มาบังคับใช้ได้ ท้ังนี้เพราะต้องถือว่า พรบ. ป่าไม้ฯ ซ่ึง
เป็นกฎหมายพิเศษในเรื่องการควบคุมไม้ มีความชัดเจนอยู่แล้ว จากหลักการตีความข้างต้น จึงควรบังคับให้เป็นไปตาม
กฎหมายพิเศษ  เช่นนี้จึงไม่น่าจะนํากฎหมายของศุลกากรมาใช้บังคับได้ โดยต้องถือว่า พรบ.ศุลกากรฯ มีลักษณะเป็น
กฎหมายทั่วไป   แต่ พรบ.ป่าไม้ฯ เป็นกฎหมายพิเศษ จึงควรใช้หลัก “กฎหมายทั่วไป19 ไม่ยกเว้นกฎหมายพิเศษ20” 
(General things do not derogate from special) ซ่ึงตามหลักการที่ว่า “กฎหมายพิเศษ (หรือกฎหมายเฉพาะ) ยกเว้น
กฎหมายท่ัวไป (lex specialis generali derogate)”นี้ หมายความว่า ถ้ามีกฎหมายหลายฉบับบัญญัติในเรื่องเดียวกัน 
แต่มีผลท่ีแตกต่างกัน ควรต้องให้มีผลดังที่บัญญัติไว้ในกฎหมายพิเศษ 
                                                 

17 ประพนัธ์ พิสมยรมณ์, สมัภาษณ์ 
18 ชชูาติ อศัวโรจน์. รวมกฎหมายศลุกากร และกฎหมายพิกดัอตัราศลุกากรพร้อมคําอธิบาย(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือน

ตลุา, 2549), หน้า  85. 
19 กฎหมายทัว่ไป คือ กฎหมายที่ใช้บงัคบักบับคุคลทัว่ไป ทัว่อาณาเขตของรัฐและเร่ืองทัว่ไป. 
20 กฎหมายพิเศษ คือ กฎหมายที่ใช้บงัคบักบับคุคล เฉพาะกลุม่ เฉพาะบางพืน้ท่ีและเฉพาะเร่ือง. 
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  4) วิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของกรมการค้าต่างประเทศ 
 มาตรา 5 และมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้าในราชอาณาจักรซ่ึง

สินค้า พ.ศ. 2522 ออกประกาศและระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้ 
 1. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 92) พ.ศ. 2535 ข้อ 

3 จะต้องใช้เอกสารใบรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (c/o : Certificate of origin) หรือหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกจาก
ประเทศ ซ่ึงได้กําหนดเอาไว้ว่า 

 “ให้ไม้และไม้แปรรูปทุกชนิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นใดที่ทําด้วยไม้ ซ่ึงนําเข้า
มาทางด่านศุลกากรที่กระทรวงพาณิชย์จะกําหนดไว้ในระเบียบสินค้าที่ต้องมีใบรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า หรือมีหลักฐาน
การอนุญาตให้ส่งออกของประเทศที่ส่งออกแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการทําพิธีการนําเข้ามาในราชอาณาจักร” 

 และระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการกําหนดด่านศุลกากรนําไม้เข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 2 
) พ.ศ. 2548  ท่ีว่า 

  “ข้อ 4 ให้ด่านศุลกากรบริเวณชายแดนในเขตจังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน 
กาญจนบุรี ราชบุรี  เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ สระแก้ว 
จันทบุรี และตราด เป็นด่านศุลกากรที่การนําเข้าไม้ และไม้แปรรูปทุกชนิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่
ทําด้วยไม้ ต้องมีใบรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าหรือหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกของประเทศที่ส่งออกแสดงต่อกรม
ศุลกากรประกอบการทําพิธีการนําเข้ามาในราชอาณาจักร” 

 จะเห็นได้ว่า ข้อ 4 ได้กําหนดให้การนําไม้และไม้แปรรูปเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรบริเวณ
ชายแดนเขตจังหวัดท่ีติดต่อกับสภาพพม่า ลาว และกัมพูชา รวม 17 จังหวัด ได้แก่เชียงใหม่  เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน 
กาญจนบุรี ราชบุรี  เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ สระแก้ว จันทบุร ี
และตราดต้องมีใบรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (C/O) หรือหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกของประเทศที่ส่งออกแสดงต่อกรม
ศุลกากรประกอบการทําพิธีการนําเข้า  

 2. ประกาศ กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง  การส่งข้าว ช้าง และไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 ข้อ 
4 กําหนดว่า  

 “ให้สินค้าดังต่อไปนี้   เป็นสินค้าที่ต้องขอใบอนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
 (3) ไม้และไม้แปรรูปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ยกเว้นหวาย  ไม้ไผ่ และไม้รวมทุกชนิด ปาล์ม รากไม้  เถา

ไม้ ไม้วีเนียร์ พันธ์ุไม้ ขี้เลื่อยหรือเศษไม้ไม่ว่าจะเกาะหรือติดรวมกันเป็นท่อน ก้อน เพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกัน
หรือไม่ก็ตาม และไม้ที่ได้จัดทําเป็นของสําเร็จรูป ซ่ึงไม่เหมาะที่จะนําไปแปรรูปเป็นอย่างอื่น” 

ซ่ึงปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกําหนดมาตรการควบคุมการส่งออกและการนําเข้าสินค้าต่าง ๆ มากกว่า 
๑๐๐ รายการ โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. 
๒๕๒๒ รวมถึงการกําหนดมาตรการควบคุมการนําเข้าไม้ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ๙๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๕  ข้างต้น เช่นนี้จึงมีปัญหาว่าการปฏิบัติพิธีการ
ขอถ่ายลําสินค้าเพื่อผ่านแดน เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙  มาตรา ๕๘ ประกอบ
มาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๑๒๑ หรือไม่ และการปฏิบัติพิธีการขอถ่ายลําสินค้าเพื่อผ่านแดน เป็นปฏิบัติพิธีการศุลกากร
นําเข้าและส่งออกสินค้าตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรฯ หรือไม่ 

ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่า จากประกาศกระทรวงพาณิชย์ข้างต้น ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจแห่งพรบ. การส่งออกไปนอกและ
การนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ กําหนดให้ไม้และไม้แปรรูปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ต้องขออนุญาต
ส่งออก  โดยจะอนุญาตให้ส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักรได้เฉพาะไม้ยางพารา  ไม้สนที่มีหนังสือรับรองจาก
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กรมป่าไม้ และไม้ท่ีทําออกจากสวนป่าเท่านั้น  ซ่ึงประกาศและระเบียบกระทรวงพาณิชย์ทั้ง 4 ฉบับดังกล่าว  “ไม่ได้
กําหนดข้อยกเว้นสําหรับการนําสินค้าผ่านประเทศไทยไปประเทศที่สามโดยการปฏิบัติพิธีการขอถ่ายลําสินค้าเพื่อผ่าน
แดนเอาไว้แต่อย่างใด”  เพียงแต่เป็นการตีความกฎหมายในมาตรา 5 กับมาตรา 7  แห่ง พรบ.การส่งออกไปนอกและการ
นําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้มีความหมายไปถึง หรือบัญญัติไม่ครอบคลุมเท่านั้นเอง  

กล่าวคือ เมื่อพิเคราะห์โดยละเอียดจะพบว่า  พรบ.การส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า 
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นกฎหมายที่กําหนดหน้าท่ีให้แก่ประชาชน จะต้องตีความโดยเคร่งครัด และมีโทษทางอาญา เนื่องจาก
กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่ริดรอนสิทธิของประชาชนจึงต้องมีนิติวิธีในส่วนของการตีความท่ีพิเศษออกไปจากกฎหมาย
แพ่ง ซ่ึงคําว่า “กฎหมายอาญา” นั้นหมายความรวมถึง พระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นๆ ท่ีมีโทษทางอาญาด้วย 
นอกจากนั้นยังใช้กับกฎหมายอื่นที่กําหนดภาระหน้าท่ีของประชาชน หรือกระทบตอ่ สิทธิและเสรีภาพของประชาชน เช่นนี้ 
พรบ.การส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงเป็นกฎหมายอาญาที่จะต้องตีความโดย
เคร่งครัด 

ซ่ึงกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ หรือนิตินโยบายในทางอาญานั้น ประสงค์ให้ประชาชนได้รู้ว่าอะไรเป็นความผิด  
เพื่อที่ประชาชนจะได้ปรามตัวเองไม่ให้กระทําผิดกฎหมาย  เช่นนี้กฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาจึงต้องมีการบัญญัติให้ชัดเจน 
แน่นอน และการออกกฎหมายย้อนหลังมาเอาผิด หรือการนําเอาบทบัญญัติกฎหมายที่ไม่ชัดเจนในอดีต มาใช้ลงโทษ
ประชาชนจึงทําไม่ได้  แต่เมื่อพิจารณาถึง พรบ.การส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ก็จะพบว่ามีการกําหนดโทษริบทรัพย์ หรือปรับ หรือจําคุก เอาไว้ในตอนท้ายพระราชบัญญัติ ซ่ึงถือว่าเป็นโทษทางอาญา 
ท้ังนี้ ตามมาตรา 18  อีกท้ังเมื่อพิเคราะห์จาก พรบ. การส่งออกไปนอกและการนําเข้าในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ.2522 
บัญญัติเพียงคําว่า “นําเข้า” และ “ส่งออก”  ไม่ได้บัญญัติคําว่า “นําผ่าน” หรือ "ผ่านแดน" หรือมีถ้อยคําสํานวนอื่นได้ท่ี
แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ท่ีจะควบคุมสินค้าระหว่างการผ่านแดนด้วย ดังนั้น การตีความ พรบ.การส่งออกไปนอกและการ
นําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงควรยึดหลักดังตอ่ไปนี้ คือ  

1) จะตีความขยายบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อให้กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพเพิ่มขึ้นจากที่กฎหมาย
บัญญัติเอาไว้ไม่ได้  เช่นนี้จึงต้องตีความโดยเคร่งครัดว่าเฉพาะการกระทํา หรือการงดเว้นการกระทําตามท่ีระบุไว้เท่านั้น  
ท่ีกฎหมายมุ่งหมายจะให้เป็นความผิด  การกระทํา หรืองดเว้นกระทําอื่นหาเป็นความผิดไม่ เมื่อกฎหมายกล่าวถึงการ
นําเข้า กับการส่งออกเพียงอย่างเดียวก็ต้องยึดไปตามความท่ีกฎหมายว่าไว้จะขยายความออกไปคงไม่ชอบ 

2) กฎหมายที่กําหนดหน้าที่ให้แก่ประชาชน จะต้องตีความโดยเคร่งครัด  ซ่ึง “การตีความโดย
เคร่งครัด”21โดยจะนําบทกฎหมายเทียบเคียง(Analogy) มาใช้ให้เป็นผลร้ายมิได้  
 เรื่องนี้ศาสตราจารย์เอกูต์  วางหลักไว้ว่า   “บทบัญญัติแห่งกฎหมายอาญาซึ่งกําหนดความผิดหรือบัญญัติโทษไว้
จะต้องใช้บังคับตามตัวอักษรจะลงโทษบุคคลเพราะได้กระทําการอันคล้ายคลึงกันกับท่ีได้มีกฎหมายบัญญัติไว้นั้นไม่ได้” 22  

3) จะตีความโดยการขยายการลงโทษ หรือเพิ่มโทษ หรืออนุโลมให้ใช้บทลงโทษ จะกระทํามิได้ ท้ังนี้ เพราะ
ตัวกฎหมายอาญาเอง และรัฐธรรมนูญต่างก็กําหนดเอาไว้ว่า การที่บุคคลจะต้องรับโทษทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทําการอัน
กฎหมายที่ใช้ในขณะนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกําหนดโทษไว้  และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทําความผิดนั้นจะต้องเป็นโทษที่
บัญญัติไว้ในกฎหมาย หรือจะลงโทษให้หนักกว่านั้นก็ไม่ได้   
                                                 

21 เกียรติขจร  วจันะสวสัด์ิ. กฎหมายอาญา ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร: จิรรัชการพิมพ์, 2546), หน้า 138; ศิระ  บญุภินนท์, 

“ข้อคิดการตีความขยายความในกฎหมายอาญา,” วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1,1(ฉบบัปฐมฤกษ์): 

51-52. 
22 เอกต์ู .กฎหมายอาชญา(พระนคร: มหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2477), หน้า 77 อ้างถึงใน เกียรติขจร วจันะ

สวสัด์ิ, เร่ืองเดมิ, หน้า 22. 
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4)  ในกรณีเป็นที่สงสัย จะต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้แก่ผู้ต้องหาหรือจําเลย    
จากหลักการทางกฎหมายอาญาข้างต้นมีปัญหาว่าการตีความว่าการ “นําเข้า” และ “ส่งออก” จะทําการ

ตีความโดยขยายความ (extensive interpretation) ว่าให้รวมถึงการ “ผ่านแดน” ด้วยได้หรือไม่ 
ศาสตราจารย์เอกูต์ วางหลักไว้ว่า “บทบัญญัติแห่งกฎหมายอาญาซ่ึงกําหนดความผิด หรือบัญญัติโทษไว้จะต้อง

ใช้บังคับตามตัวอักษร จะลงโทษบุคคลเพราะได้กระทําการอันคล้ายคลึงกันกับท่ีได้มีกฎหมายบัญญัติไว้นั้นไม่ได้”23 
โดยหลักกฎหมายอาญาห้ามเฉพาะ “การเทียบเคียง” เพื่อเป็นโทษ แต่ “ไม่ห้าม”  “การตีความโดยขยาย

ความ”24 (Extensive interpretation) แม้จะเป็นการขยายความเพื่อเป็นโทษก็ตาม25 ซ่ึงในต่างประเทศ เช่น ประเทศ
อิตาลี  ยอมให้ตีความแบบนี้ได้  ซ่ึงท่านศาสตราจารย์ ดร.อักขราทร จุฬารัตน์26 กล่าวเอาไว้ว่า 

“กฎหมายที่มีโทษทางอาญา...คงห้ามแต่เพียงการใช้เทียบบทกฎหมายท่ีใกล้เคียง(Analogy) เท่านั้น  แต่ไม่ห้าม
การตีความโดยการขยายความ เพราะเหตุว่าเป็นการยากที่จะกะเกณฑ์คาดการณ์และเล็งเห็นกรณีต่างๆ ล่วงหน้าไปเสียทุก
อย่าง  ดังนั้นโดย Spirit ของกฎหมายแล้วในการที่จะใช้บทกฎหมายบังคับแก่กรณีต่างๆ มากมายเช่นนี้ ถ้าหากประสงค์ให้
บทบัญญัตินั้นมีผลได้อย่างแท้จริงสมดังที่ผู้ร่างปรารถนาจะให้เป็นเช่นนั้นแล้วก็เห็นจะต้องยอมรับให้มีการตีความโดยการ
ขยายความได้แม้ในกรณีกฎหมายที่มีโทษทางอาญา...เพราะถ้าจะพิจารณากันให้ลึกซ้ึงลงไป  การตีความโดยการขยาย
ความสําหรับกฎหมายที่มโีทษทางอาญานั้นย่อมทําได้  เนื่องจากไม่ได้เปลี่ยนแปลงความหมายของบทบัญญัตินั้นๆ แต่
อย่างใด  แต่หากเป็นเพียงการทําให้ความหมายที่ขาดไปเนื่องจากไม่สมบูรณ์ดังกล่าวสมบูรณ์สมตามเจตนาของผู้ร่าง
เท่านั้นเอง  ศาลฎีกาเองก็ได้เดินตามความคิดอันนี้อยู่  จะโดยตั้งใจ หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามเม่ือได้มีคําพิพากษาฎีกาที่ 
877/2501  ซ่ึงวินิจฉัยว่าการลักกระแสไฟฟ้าเป็นการลักทรัพย์ ท้ังๆ ท่ีถ้าจะถือหลักการตีความโดยเคร่งครัดตามความ
คิดเห็นของกฎหมายไทยแล้ว  ไม่มีทางท่ีจะแปลได้เลยว่ากระแสไฟฟ้าเป็นทรัพย์  เว้นแต่จะยอมรับหลักในการตีความโดย
การขยายความเช่นในกฎหมายอิตาเลียนดังกล่าวข้างต้น”  

ซ่ึง “การตีความโดยขยายความ” หมายความว่า มีบทกฎหมายในเรื่องหนึ่งอยู่  เพียงแต่บทกฎหมายนั้นบัญญัติ
เอาไว้ไม่กว้างพอ เมื่อมีข้อเท็จจริงแห่งคดีเกิดขึ้น ทําให้ไม่สามารถตีความได้อย่างชัดแจ้ง “ตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย” 
นั้น  เช่นนี้ จึงต้องมีการตีความโดยขยายความไปให้ครอบคลุม  

อย่างไรก็ตาม การตีความโดยขยายความนั้นจะตีความถึงขนาด  ขัดหรือแย้งกับตัวอักษรไม่ได้ มิฉะนั้นก็จะเป็น
การ “ใช้กฎหมายโดยเทียบเคียง” ลงโทษ27   

ซ่ึงการ “ใช้กฎหมายโดยเทียบเคียง” หมายความว่า ไม่มีกฎหมายเรื่องนั้นอยู่เลย  แต่ได้เอากฎหมายอื่นมา
เทียบเคียงเอาผิดแก่กรณีท่ีเกิดขึ้น 

                                                 
23 เอกต์ู .กฎหมายอาชญา(พระนคร: มหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2477), หน้า 77 อ้างถึงใน เกียรติขจร วจันะ

สวสัด์ิ, เร่ืองเดมิ, หน้า 22. 
24 คณิต ณ นคร.กฎหมายอาญาภาคทั่วไป(กรุงเทพมหานคร: วิญญชูน, 2543), หน้า 41-42; อกัขราทร  จฬุารัตน์. การ

ตีความกฎหมาย(กรุงเทพมหานคร: สํานกัพิมพ์กฎหมายไทย, 2542), หน้า 64-66 ; แสวง  บุญเฉลิมวิภาส. หลกักฎหมายอาญา

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตลุา, 2539), หน้า 31-32 ; เกียรติขจร วจันสวสัด์ิ , เร่ืองเดิม, หน้า 24: ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ, “ปัจจยั

สําคญัท่ีทําให้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ,” เอกสารงานวิจยัหลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสงู, วิทยาลยัการยติุธรรม  สถาบนั

พฒันาข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยติุธรรม สํานกังานศาลยติุธรรม, หน้า 26. 
25 อย่างไรก็ตามมีนกักฎหมายหลายท่านท่ีเห็นว่ากฎหมายอาญาไม่อาจตีความเพื่อขยายความได้ ไม่ว่าจะเป็นการตีความให้

ลงโทษ หรือเพ่ิมโทษก็ตาม ใน หยดุ  แสงอทุยั, “ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป,” หน้า 103. 
26 อกัขราทร จฬุารัตน์, “หลกัทัว่ไปของการตีความในกฎหมายอิตาเลียน,” วารสารนิตศิาสตร์ 1 (ธนัวาคม 2512): 89-90. 
27 เกียรติขจร วจันสวสัด์ิ, เร่ืองเดมิ, หน้า 28. 
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        การพิจารณาว่ากฎหมายอาญาแต่ละมาตรามีเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างไร โดยพิจารณาต่อไปว่ามาตรา
นั้นประสงค์จะคุ้มครองและรับรองเรียกว่า “คุณธรรมทางกฎหมาย" (Rechtsgut)28  ซ่ึงคุณธรรมตามกฎหมายนี้ก็จะ
ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงการพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย
จะต้องเกิดขึ้นหลังจากที่มีการพิจารณาตัวอักษรโดยเคร่งครัดแล้วและส่งผลให้การตีความนั้นเกิดผลประหลาดจึงค่อยมา
พิจารณาถึงเจตนารมณ์กฎหมาย29  

จากลักษณะของพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ.2522 จะ
พบว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายที่มีโทษอาญาหากมีผู้ฝ่าฝืนก็จะต้องมีการลงโทษ(เช่น คําพิพากษาฎีกาท่ี  511/2489) 
นอกจากนั้นในบทบัญญัติใน พรบ. ดังกล่าวยังได้มีบทกําหนดโทษสําหรับผู้ท่ีฝ่าฝืนเอาไว้ในมาตรา 20,21,22,23 
 โดยบทบัญญัติดังกลา่วจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า 
พ.ศ.2522 เป็นกฎหมายที่มีโทษอาญาบัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจน เช่นนี้ เมื่อพิจารณาประกอบกับทฤษฎีการตีความกฎหมาย
อาญาดังกล่าวข้างต้นแล้วจะพบว่าพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ.2522 
เป็นกฎหมายที่มีการบัญญัติเฉพาะว่าด้วยการ “นําเข้า” กับคําว่า “ส่งออก” ดังความในมาตรา  4 ท่ีว่า 
  “ ส่งออก ” หมายความว่า  นํา  หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า 
  “ นําเข้า ” หมายความว่า  นํา  หรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า 
                และเมื่อพิจารณามาตรา  5 ท่ี ว่า “ในกรณีที่จําเป็นหรือสมควรเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
สาธารณประโยชน์ การสาธารณสุข ความมั่นคงของประเทศ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดของรัฐ  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษาในเรื่องหนึ่งเรื่องใด  ดังต่อไปนี้ 
  (1) กําหนดสินค้าใดให้เป็นสินค้าท่ีต้องห้ามในการส่งออกหรือในการนําเข้า 
  (2) กําหนดสินค้าใดให้เป็นสินค้าท่ีต้องขออนุญาตในการส่งออกหรือในการนําเข้า   
  (3) กําหนดประเภท ชนิด คุณภาพ มาตรฐาน จํานวน ปริมาตร ขนาด น้ําหนัก ราคา ชื่อที่ใช้ในทางการค้า ตรา 
เครื่องหมายการค้า ถิ่นกําเนิด สําหรับสินค้าท่ีส่งออก หรือนําเข้า ตลอดจนกําหนดประเทศที่ส่งไป หรือประเทศที่ส่งมาซ่ึง
สินค้าดังกล่าว 
  (4) กําหนดประเภท และชนิดของสินค้าท่ีจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออก หรือในการนําเข้า 
  (5) กําหนดให้สินค้าใดที่ส่งออก หรือนําเข้าเป็นสินค้าท่ีต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า หนังสือรับรอง
คุณภาพสินค้า หรือหนังสือรับรองอื่นใดตามความตกลง หรือประเพณีทางการค้าระหว่างประเทศ 
  (6) กําหนดมาตรการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบ ในการส่งออก หรือการนําเข้าตามพระราชบัญญัตินี้ 
 การแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกประกาศตามมาตรานี้ ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
 จะเห็นได้ว่าตามกฎหมายดังกล่าว เป็นเรื่องที่รัฐต้องการคุ้มครองสังคม โดยอ้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
สาธารณประโยชน์ การสาธารณสุข ความมั่นคงของประเทศ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดของรัฐ ต่อกรณีการ “ส่งออก” หรือ  “นําเข้า”  ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากบทนิยามประกอบกับหลัก
นิติวิธีในการตีความแล้วจะพบว่าบทนิยามเป็นกรณีท่ีกฎหมายประสงค์จะให้ถ้อยคําบางถ้อยคําท่ีปรากฏอยู่ในตัวบท
กฎหมายมีความหมายเป็นพิเศษไปกว่าท่ีเข้าใจกันในภาษาธรรมดา หรือภาษาเทคนิค ซ่ึงการตีความก็จะต้องมีการยึดถือ

                                                 
28 คณิต  ณ นคร. เร่ืองเดิม, หน้า 92-95. 
29 กสุมุา เมฆเมฆา และอํานาจ เมฆเมฆา, “การตีความกฎหมายอาญา” ใน 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภทิัย์ การ

ใช้การตีความกฎหมาย(กรุงเทพมหานคร: กองทนุศาสตราจารย์จิตติ ติงศภทิัย์, 2542), หน้า  252. 
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ตามความหมายโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ คํานิยามศัพท์อาจมีความหมายแตกต่างจากความเข้าใจทั่วไปจึงต้องมีการเขียน
บทนิยาม ความหมายเฉพาะใช้ในกฎหมายที่ให้นิยามนั้น30 ซ่ึงคํานิยามก็ได้กําหนดให้มีความชัดเจนอยู่แล้วว่า "นําเข้า" 
"ส่งออก" คืออะไร ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่ามันชัดเจนถึงขนาดที่ไม่น่าจะตีความไปถึงการ "ผ่านแดน" ได้แต่อย่างใด 

ตาม พรบ. ดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติถึงการ “ผ่านแดน”  เช่นนี้ การใช้กฎหมายท่ีจะให้เกิดขึ้นจากการตีความให้
หมายความรวมไปถึง เทียบเคียงกับกรณีท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความให้ พรบ.สุราฯ เรื่องเสร็จท่ี 305/2548   เท่านั้น 
อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้กลับความเห็นข้างต้นในเรื่องเสร็จท่ี 168/2552(และยืนยัน
ยันอีกครั้งในเรื่องเสร็จท่ี ๔๓๖/๒๕๕๒) ท่ีพิจารณาว่าการผ่านแดน และการถ่ายลําซ่ึงสินค้าใบยาและยาสูบไม่ใช่การนําเข้า 
หรือการส่งออก แต่เป็นเรื่องของการผ่านแดน ซ่ึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก และไม่อาจตีความได้ว่าการ “ผ่านแดน” เป็น
เรื่องการนําเข้าก่อนแล้วค่อยส่งออกได้ ซ่ึงหลักการที่คณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวได้วินิจฉัยเอาไว้ ผู้วิจัยเห็นแนว
ทางการวินิจฉัยดังกล่าวว่าเป็นแนวทางสากลสอดคล้องกับกฎหมายทะเล มาตรา ๑๒๔ ข้อ ค. ท่ีว่า 

“การผ่านของบุคคล สัมภาระ สินค้าและปัจจัยการขนส่งอื่นๆ ข้ามแดนของรัฐทางผ่านหนึ่งรัฐหรือมากกว่า  เมื่อ
มีการขนส่งข้ามแดนทั้งที่มีและไม่มีการขนถ่าย  การเก็บพักสินค้า การแยกหีบห่อ หรือการเปลี่ยนพาหนะในการขนส่งนั้น
เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่สมบูรณ์ซ่ึงมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดภายในอาณาเขตของรัฐไร้ชายฝั่งนั้นๆ” 

และอนุสัญญาบาเซโลน่า มาตรา ๑ ท่ีว่า 
  “การผ่านแดนข้ามเขตภายใต้อํานาจการปกครองของหนึ่งในรัฐที่ทําสัญญา  ด้วยการขนส่งทางเรือ
หรือไม่มีการโกดังสินค้า การบรรทกุเกินพิกัด หรือการเปลี่ยนพาหนะในการขนส่ง  เป็นส่วนหนึ่งของของการเดินทางที่
สมบูรณ์  การเริ่มต้นหรือการสิ้นสุดลงนอกเหนือพรมแดนของรัฐข้ามการผ่านแดนของรัฐนั้น” 

จากนิยามข้างต้น จึงเห็นได้ว่าการผ่านแดนนั้นมีจุดเริ่มต้น ณ ประเทศต้นทาง  และผ่านแดนของรัฐทางผ่าน  ไป
ยังประเทศที่สามไม่ว่าจะมีการโอนถ่ายสินค้า พักสินค้า หรือเปลี่ยนพาหนะหรือไม่ก็ตาม  แต่ท่ีสําคัญสินค้านั้นจะไม่นํามา
บริโภคภายในรัฐทางผ่าน ซ่ึงในการตีความกฎหมายที่เกี่ยวกับการ “ผ่านแดน” จะต้องยอมรับในเบื้องต้นเสียก่อนว่าการ
ผ่านแดนเป็นคนละเรื่องกับการนําเข้า และการส่งออก 

เช่นนี้ การตีความโดยขยายความว่าการผ่านแดน คือการนําเข้าก่อนแล้วค่อยส่งออกจะนํามาใช้ต้องได้ความว่า
กฎหมาย “มีเจตนารมณ์” ท่ีให้หมายความรวมถึงการผ่านแดนด้วย  แต่ผลจากการศึกษาผู้วิจัยเห็นว่า พระราชบัญญัติการ
ส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ.2522 ไม่น่าจะตีความรวมไปถึงการผ่านแดนด้วยแต่อย่างใด 
ท้ังนี้เพราะ “การผ่านแดน” เป็นคนละเรื่องกับการ “ส่งออก” “การนําเข้า” อย่างชัดเจน ซ่ึงหากจะมีการตีความโดยขยาย
ความถึงกับขัดกับตัวอักษรแห่งบทบัญญัติอย่างชัดแจ้งก็ไม่น่าจะทําได้ตามหลักนิติวิธีทางนิติศาสตร์ ซ่ึงก็จะทําให้การตีความ
เช่นนี้กลายเป็นการนําบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างย่ิงมาบังคับใช้31 ซ่ึงนิติวิธีทางอาญาไม่สามารถทําได้  ท้ังนี้ เพราะการ
นําเข้า จะต้องพิจารณาถึงการนําเข้ามาบริโภคภายในประเทศ(ดูความเห็นในส่วนของกรมศุลกากร เพราะการผ่านแดน 
ถ่ายลํา เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งในเรื่องการขนส่งหลายรูปแบบเท่านั้น) จึงเห็นว่าไม่น่าจะตีความโดยขยายความได้ 

อนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีการควบคุมการนํา(transit) ผ่านซากสัตว์ ตาม พรบ.โรคระบาด  2499 ซ่ึงมี
จุดประสงค์ของกฎหมายก็คือควบคุมป้องกันโรคระบาดในสัตว์ สําหรับชนิดสัตว์ตาม พรบ. เช่น ช้าง  ม้า  กระบือ  แพะ  
แกะ อันเป็นการคุ้มครองทางด้านสาธารณสุขแก่คนในรัฐในทางผ่าน 

                                                 
30 คําพิพากษาฎีกาท่ี 201/2506.  
31 เกียรติขจร วจันะสวสัด์ิ. คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2546), หน้า 

15. 
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ในการ “นําซากสัตว์หรือสัตว์ผ่านประเทศ” เพื่อป้องกันพาหะนําโรค ท่ีว่าเป็นพาหะหมายถึงว่าไม่แสดงอาการแต่
มีเชื้ออยู่ในตัว  ถ้าไม่ทดสอบโรคพวกน้ําคัดหลั่ง  น้ําลายหรืออุจจาระหรือปัสสาวะท่ีถ่ายออกมาแล้วเวลาวิ่งไประหว่างทาง
พวกนี้จะตกลงไปบนถนนแล้วเชื้อนี้จะแพร่กระจายไปในอากาศ  สามารถติดสัตว์ในประเทศไทยซึ่งเป็นทางผ่านได้ จึงต้องมี
การกําหนดว่ากอ่นผ่านประเทศจะต้องตรวจโรคให้เรียบร้อยก่อนเข้ามา  เพราะหากปล่อยเข้ามาแล้วกําจัดลําบาก
สิ้นเปลืองงบประมาณสูง  อันเป็นการป้องป้องตนเอง อีกท้ังยังเป็นการช่วยประเทศปลายทางตรวจสอบด้วยอีกทางหนึ่ง32 

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 ซ่ึงเป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญา  บัญญัติคําว่า “นําผ่าน
ราชอาณาจักร” เอาไว้อย่างชัดแจ้ง ดังเช่น มาตรา 6 ท่ีบัญญัติว่า  "สําหรับสุนัข แมว กระต่าย ลิง ชะนี รวมถึงน้ําเชื้อ
สําหรับผสมพันธุ์สัตว์เหล่านี้ และสัตว์ปีกจําพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน รวมถึงไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์ ให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เฉพาะการนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักร หรือการอย่างอื่น ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎกีา" 
  มาตรา 30  บัญญัติว่า "ให้รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา 
                     (1) กําหนดท่าเข้าและท่าออก 
                     (2) ห้ามการนําเข้า หรือนําผ่านราชอาณาจักรซ่ึงสัตว์ หรือซากสัตว์จากท้องที่ภายนอกราชอาณาจักร 
ในกรณีปรากฏว่า ท้องที่นั้นมีหรือสงสัยว่ามีโรคระบาด และ 
                     (3) วางระเบียบการยึด ทําลาย หรือส่งกลับซ่ึงสตัว์ หรือซากสัตว์โดยไม่มีค่าชดใช้ในกรณี 
                         ก. นําเข้า หรือนําผ่านราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือ 
                          ข. นําเข้า หรือนําผ่านราชอาณาจักรโดยถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้เมื่อ
สัตว์นั้นเป็นโรคระบาด หรือสัตว์ หรือซากสัตว์นั้นเป็นพาหะของโรคระบาดในขณะนั้น หรือภายหลังนําเข้า หรือนําผ่าน
ราชอาณาจักร" 

มาตรา 31  บัญญัติว่า "ห้ามมิให้บุคคลใดนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักร ซ่ึงสัตว์หรือซากสัตว์ เว้นแต่
จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี หรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 
 อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย จะกําหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนญุาตก็ได้ 
 การนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักร ซ่ึงสัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรานี้ให้นําเข้า นําออก หรือนําผ่าน 
ท่าเข้าหรือท่าออก แล้วแต่กรณี เว้นแต่อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย จะสั่งเป็นอย่างอื่น" 
 มาตรา 32 บัญญัติว่า "ผู้ใดนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักร ซ่ึงสัตว์หรือซากสัตว์ต้องปฏิบัติการตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง" 

จึงเห็นได้ว่า 2 พรบ. ดังกล่าวมีความแตกต่างกันในแง่ของการบัญญัติกฎหมายท่ีมีความชัดแจ้งอยู่ในตัว และ
รวมถึงจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ33ก็จะพบว่าเจตนารมณ์ของ พรบ.โรคระบาด พ.ศ.2499 ได้กําหนดเอาไว้เพื่อ
คุ้มครองคนในสังคมเอาไว้ผ่านลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง  
           และผลจากการตีความข้างต้นที่เห็นว่ากรมการค้าต่างประเทศไม่น่าจะตีความกฎหมายให้รวมไปถึงการผ่านแดน
ได้ ก็ย่อมส่งผลต่อการออกกฎหมายลูกของ พรบ.การส่งออกไปนอกและการนําเข้าในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ.2522 นี้
ไปด้วย เช่น ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนําเข้าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 92) พ.ศ. 2535   หรือ 
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งข้าว ช้าง และไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 หรือระเบียบกระทรวง
พาณิชย์ว่าด้วยการกําหนดด่านศุลกากรนําไม้เข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 จึงน่าจะไม่ชอบไปด้วยตาม

                                                 
32 สมัภาษณ์ นายสตัวแพทย์อดิรัตน์ เล็บนาค และนายกิติคณุ แจ้งสทุธิมล. 

33 นายสตัวแพทย์อดิรัตน์ เลบ็นาค และกิติคณุ แจ้งสทุธิมล, กรมปศสุตัว์. 
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หลักลําดับศักด์ิแห่งกฎหมาย หรือ The Hierarchy of law เพราะกฎหมายแม่ (มาตรา 5, มาตรา 7) ไม่มีอํานาจ ดังนั้น
กฎหมายลูก (ประกาศกระทรวง) จึงไม่น่าจะมีอํานาจด้วยแต่อย่างใด34 
  นอกจากพระราชบัญญัติโรคระบาด พ.ศ. 2499 ดังกล่าวแล้วยังมีกฎหมายกําหนดให้มีการควบคุม
สินค้าผ่านแดนที่ต้องพิจารณา 96 ฉบับแต่อย่างไรก็ตาม มีกฎหมายที่ได้บัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจน 12 ฉบับ กล่าวคือ 

1)  พระราชบัญญัติกักพืช  พ .ศ. 2507  ได้กําหนดคําว่า   “นําผ่าน”   ในมาตรา   4  หมายความว่า  นําหรือส่งผ่าน
ราชอาณาจักร โดยมีการขนลงหรือขนถ่ายยานพาหนะ                  

2) พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  พ .ศ.   25 25  ได้กําหนดคําว่า  “นําผ่าน”   ในมาตรา   4  หมายความว่า 
นําหรือส่งผ่านราชอาณาจักร โดยมีการขนถ่ายหรือเปลี่ยนพาหนะ 

3)  พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ.   25 18 ได้กําหนดคําว่า   “นําผ่าน”   ในมาตรา   4 
หมายความว่า  นํา หรือส่งผ่านราชอาณาจักรแต่ไม่รวมถึงการนําหรือส่งวัตถุออกฤทธิ์ผ่านราชอาณาจักรโดยมิได้มีการขน
ถ่ายออกจากเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ 

4)  พระราชบัญญัติปุ๋ย  พ .ศ. 2518  ได้กําหนดคําว่า “นําผ่าน”   ในมาตรา   3  หมายความว่า  นําหรือส่งผ่าน
ราชอาณาจักรซ่ึงปุ๋ยเคมีโดยมีการขนถ่ายหรือเปลี่ยนยานพาหนะ    

5)  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ .ศ. 2535  ได้กําหนดคําว่า   “นําผ่าน” ในความหมายของคําว่า   “นําเข้า”  
ตามมาตรา  4 ซ่ึงคําว่า  “นําเข้า”  หมายความว่า นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจกัรหรือนําผ่าน   
  

6)  พระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ .ศ.   25 18  ได้กําหนดคําว่า   “นําผ่าน”  ในมาตรา   3  หมายความว่า  นําหรือส่งผ่าน
ราชอาณาจักรโดยมีการขนถ่ายหรือเปลี่ยนยานพาหนะ  

7) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ .ศ. 2535  ได้กําหนดคําว่า “นําผ่าน”  ในมาตรา   4  หมายความว่า 
นําหรือส่งผ่านราชอาณาจักร      

8)  พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.   2499  ได้กําหนดคําว่า  “นําผ่าน” ไว้เป็นถ้อยคําในกฎหมาย 
ตัวอย่างเช่น มาตรา  3 2 “ผู้ใดนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซ่ึงสัตว์ หรือซากสัตว์...”   
  

9)  พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม  พ .ศ. 
2495  ได้กําหนดคําว่า  “ส่งผ่าน”  และ  “ควบคุมผ่าน” ไว้เป็นถ้อยคําในกฎหมาย  ตัวอย่างเช่น  มาตรา   3  “ ...เพื่อธํารงไว้ซ่ึง
สันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศจะให้มีการควบคุมการส่งออกไปหรือการส่งผ่าน  ไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงอาวุธ
ยุทธภัณฑ์...” และมาตรา  4  (2) “วิธีการเพื่อป้องกันการส่งอาวุธยุทธภัณฑ์...ท่ีควบคุมผ่านไปยังประเทศหรือที่ท่ีห้าม...” 

10)  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ .ศ.   25 22  ได้กําหนดคําว่า  “นําผ่าน” ไว้เป็นถ้อยคําในกฎหมาย 
ตัวอย่างเช่น มาตรา  6 4 “ในการนําผ่านซ่ึงยาเสพติดให้โทษ...”  

11)  พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์  พ .ศ. 2530  ได้กําหนดคําว่า  “เพื่อผ่าน”ไว้เป็นถ้อยคําในกฎหมาย 
ตัวอย่างเช่น มาตรา  25 “ยานพาหนะใดที่เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อผ่านไปนอกราชอาณาจักร...”    

12)  พระราชบัญญัติอาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืน  วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน  พ .ศ.   2490  ได้
กําหนดคําว่า  “ผ่านราชอาณาจักร” ไว้เป็นถ้อยคําในกฎหมายตัวอย่างเช่น  มาตรา   70  “ห้ามไม่ให้ผู้ใดนําอาวุธปืน ...ผ่าน
ราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาต...” 

                                                 
34 ธานินทร์ กรัยวิเชียร, อภิชน จนัทรเสน, คําแนะนําศึกษากฎหมาย, สํานกัพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, พิมพ์ครัง้

คําแนะนําศกึษากฎหมายที่ ๔, ๒๕๔๗., หน้า ๘๕. 
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  จากพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าได้มีการบัญญัติกฎหมายเอาไว้แล้วอย่างชัดเจนมิใช่
เป็นการตีความการนําเข้าก่อนแล้วค่อยส่งออกเพื่อให้มีความหมายรวมถึงการผ่านแดนด้วย ดังเช่นการตีความ
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. 2522 แต่อย่างใด แต่เมื่อพิจารณา
กฎหมายส่วนที่เกี่ยวกับการผ่านแดนท่ีเหลืออีก 84 ฉบับก็ยังคงพบว่ามีสินค้าบางรายการที่กฎหมายนั้นๆ ต้องการควบคุม
การผ่านแดนเพราะเหตุความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  สาธารณประโยชน์ การสาธารณสุข ความมั่นคงของประเทศ ความ
สงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  แต่ก็มิได้มีการบัญญัติกฎหมายให้มีอํานาจการควบคุมระหว่างผ่านแดน
แต่อย่างใด 
 
 สรุปและเสนอแนะ  
    4.1 สรุป 

    สําหรับหน่วยงานของไทยมีปัญหาการตีความ “การผ่านแดน” ในกรณีการนําไม้ผ่านแดน จากการศึกษาพบว่า
การผ่านแดนคือการนําของผ่านประเทศโดยที่ของนั้นมิได้นํามาบริโภคในประเทศ ซ่ึงการตีความกฎหมายของหน่วยงาน
ต่างๆ พบว่า พรบ.ป่าไม้ฯ บัญญัติเพื่อควบคุมไม้ “นําเคลื่อนที่” ในราชอาณาจักร ซ่ึงหมายถึง ชักลาก หรือทําให้ไม้หรือ
ของป่าเคลื่อนจากที่ไปด้วยประการใด ๆ ซ่ึงการผ่านแดนจะต้องมีการเคลื่อนที่ในราชอาณาจักรด้วย เช่นนี้ จึงต้องมี
ใบเบิกทางที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ กํากับด้วย   

     ส่วน พรบ.ศุลกากรฯ เมื่อมี พรบ.ป่าไม้ฯ กําหนดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการออกใบเบิกทางกํากับการนําไม้
เคลื่อนที่ กรณีการนําไม้ผ่านแดนโดยวิธีผ่านแดน ถ่ายลําแล้ว ก็ไม่น่าจะต้องมาตรา   120  ท่ีกําหนดให้ยกเอาบท
พระราชบัญญัติศุลกากรนี้ขึ้นบังคับใช้ โดยมาตรา 120 จะต้องบังคับกับกรณีท่ีมีความแตกต่างกับกฎหมายอื่น จึงควร 
“ตีความอย่างเคร่งครัด” กล่าวคือ หากพระราชบัญญัติศุลกากรฯ ไม่ได้ต้องห้ามเอาไว้ หรือไม่ได้บัญญัติเรื่องใดเอาไว้ก็ต้อง
บังคับไปตามกฎหมายอื่น อีกท้ังเมื่อพิจารณาตามนิติวิธีก็จะพบว่าไม่น่าจะนํา พรบ.ศุลกากรฯ อันมีลักษณะเป็นกฎหมาย
ท่ัวไปกว่า พรบ.ป่าไม้ฯ ท้ังนี้ตามหลัก “กฎหมายทั่วไป ไม่ยกเว้นกฎหมายพิเศษ”  
            สําหรับการบังคับใช้กฎหมายของกรมการค้าต่างประเทศ คือ พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้า
มาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ.2522 ซ่ึงเป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญา ในการตีความจึงต้องตีความโดยเคร่งครัด เมื่อ 
พรบ.ดังกล่าวบัญญัติเพื่อควบคุมแต่เพียงของที่ “นําเข้า” หรือ “ส่งออก”  โดยมิได้บัญญัติถึงกรณี “ผ่านแดน” การตีความ
จึงไม่น่าจะตีความโดยขยายความ(extensive interpretation) ให้รวมถึงการผ่านแดนด้วย ท้ังนี้เพราะการตีความโดยขยาย
ความจะตีความถึงขนาด  ขัดหรือแย้งกับตัวอักษรไม่ได้ มิฉะนั้นก็จะเป็นการ “ใช้กฎหมายโดยเทียบเคียง” ลงโทษ ซ่ึงการ 
“ใช้กฎหมายโดยเทียบเคียง” เป็นการต้องห้าม  
 4.2 เสนอแนะ   
  1)  กรณีท่ีประเทศไทยเห็นว่าควรคุ้มครองประโยชน์สาธารณะทางด้านความม่ันคง  สุขอนามัย  ความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัยฯ ก็ควรบัญญัติกฎหมายในการควบคุมการ “ผ่านแดน” ให้มีความชัดเจน และควรคํานึงถึง
หลักการอํานวยความสะดวกทางการค้าด้วย ซ่ึงการควบคุม กับการอํานวยความสดวกควรเป็นไปอย่างสมดุล 
  2) หน่วยงานราชการต่างๆ ควรยอมรับแนวคิดเรื่องการผ่านแดน ถ่ายลํา ซ่ึงเป็นรูปแบบสากลในการขนส่ง
สินค้า และไม่ควรตีความว่าการผ่านแดน คือการนําเข้าก่อนแล้วค่อยส่งออกซึ่งขัดต่อนิติวิธีทางกฎหมายและความเป็นจริงที่
ต้ังอยู่บนหลักสากล   
  3)  กรมการค้าต่างประเทศ ควรแก้ไขกฎหมายให้มีความชัดเจนเพื่อให้มีอํานาจควบคุมการอนุญาตการ “ผ่าน
แดน” ของสินค้า เพราะการตีความกฎหมายที่มีโทษทางอาญาควรเป็นไปตามนิติวิธีทางกฎหมาย และป้องกันการ
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ปฏิบัติงานที่อาจขัดแย้งกับหน่วยงานอื่น โดยทางแก้ท่ีง่ายท่ีสุดอาจแก้บทนิยามของการ “นําเข้า” ให้หมายถึงการนําเข้ามา
ในราชอาณาจักร และการผ่านแดนด้วย 
  4) ในส่วนของกรมป่าไม้ แม้กฎหมายจะมีความชัดเจนพอจะถือได้ว่ามีอํานาจควบคุมการเคลื่อนที่ของไม้ แต่
เมื่อระบบการค้าระหว่างประเทศมีความเป็นสากลมากขึ้นอาจส่งผลให้เกิดปัญหาการตีความ และเกิดความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นได้ จึงควรแก้ไขบทบัญญัติให้มีความชัดเจนว่าให้มีอํานาจออกใบเบิกทาง เพื่อควบคุมไม้ใน
ระหว่างการผ่านแดนด้วย รวมถึงพัฒนากฎหมายการผ่านแดนให้มีความเป็นสากลโดยอยู่บนความสมดุลระหว่างการ
ควบคุมคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติกับการอํานวยความสะดวกทางการค้า  
    5) กรมศุลกากร น่าจะต้องยึดถือตามกฎหมายของกรมป่าไม้ซ่ึงตีความได้ว่ามีอํานาจควบคุมไม้ระหว่างที่
เคลื่อนที่ในราชอาณาจักร และน่าจะปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 ซ่ึงถือเป็นกฎหมายพิเศษ ย่อมยกเว้น 
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2496  ท่ีเป็นกฎหมายทั่วไป  
    6)หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย วินิจฉัยกฎหมาย หรือพิพากษาคดีควรมีการบูรณาการการพิจารณา เพื่อให้
สามารถตอบข้อหารือของหน่วยงานราชการต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อป้องกันปัญหาอย่างกรณีการผ่านแดน 
และถ่ายลํา อันจะทําให้หน่วยงานราชการถือเอาคําวินิจฉัยตามข้อหารือเป็นบรรทัดฐาน  
    7) ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่อง แนวทางการพัฒนากฎหมายผ่านแดนของประเทศไทยต่อไป เพื่อทบทวน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงการพิจารณาตัวสินค้าท่ีต้องการควบคุมการผ่านแดนว่าสินค้านั้นกระทบต่อเศรษฐกิจ  
สาธารณะ การสาธารณสุข ความม่ันคงของประเทศ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือประโยชน์อื่น
ของรัฐหรือไม่อย่างไร และควรมีแนวทางในการพัฒนากฎหมายอย่างไรที่ให้สมดุลระหว่างการอํานวยความสะดวกกับการ
ควบคุมต่อไป 
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บทคัดย่อ 
  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเพลงพื้นบ้านอีสานหมอลําสามารถได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไร  จากการศึกษาพบว่าเพลงพ้ืนบ้านอีสานหมอลําเป็นทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
มรดกทางวัฒนธรรม  โดยสิทธิในเพลงพื้นบ้านอีสานหมอลําเป็นสิทธิชุมชน ซ่ึงสิทธิชุมชนดังกล่าวมีขอบเขตแห่งสิทธิกว้าง
กว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  ไม่ว่าด้านการอนุรักษ์  การใช้ประโยชน์  การส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นไปยังคนรุ่นต่อไป  
หรือการยอมรับและให้ความเคารพต่อประเพณีวัฒนธรรม   อีกท้ังในระดับองค์การระหว่างประเทศก็ให้การยอมรับว่า  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นควรได้รับการปกป้องตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  ประกอบกับเพลงพื้นบ้านอีสานหมอลํานับเป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  และเพลงพื้นบ้านอีสานหมอลํายังเป็นการสร้างสรรค์ในรูปสิ่งที่ไม่อาจจับต้องได้  กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่น่าจะนํามาใช้ได้ก็คือพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ  พ.ศ.2537   เพราะกฎหมายฉบับนี้มุ่งคุ้มครองผลงานทางความคิด  
ความวิริยะอุตสาหะของมนุษย์   แต่ด้วยเพลงพื้นบ้านอีสานหมอลําขาดองค์ประกอบความคิดริเริ่ม  เพลงพื้นบ้านอีสาน
หมอลําจึงไม่ใช่งานอันมีลิขสิทธ์ิและไม่ได้รับความคุ้มครอง  คงเหลือเพียงสิทธิข้างเคียงคือสิทธิของนักแสดงเท่านั้น   ซ่ึง
นักแสดงเพลงพื้นบ้านอีสานหมอลําได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 44 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ  พ.ศ.2537  จากปัญหา
ดังกล่าวเห็นว่าประเทศไทยควรมีกฎหมายเฉพาะ (sui generis) เพื่อคุ้มครองเพลงพื้นบ้านอีสานหมอลํา  ในฐานะเพลง
พื้นบ้านอีสานหมอลําเป็นการสร้างสรรค์ตามประเพณี  และชุมชนอีสานเป็นเจ้าของ  ในขณะที่ศิลปินท้องถิ่นเป็นผู้
ครอบครองและใช้ประโยชน์จากเพลงหมอลํา  ส่วนสิทธิตามกฎหมายเฉพาะควรเป็นทั้งสิทธิทางเศรษฐกิจ  ธรรมสิทธ์ิ  สิทธิ
ในการอนุรักษ์  และสิทธิในการส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ทายาทรุ่นต่อไป  ท้ังนี้การใช้กฎหมายเฉพาะควรใช้งานควบคู่กับ
สิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ  พ.ศ.2537  เพื่อที่กฎหมายเฉพาะดังกล่าวได้สอดคล้องกับสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิมนุษยชน 
 
คําสําคัญ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น, มรดกทางวัฒนธรรม, สิทธิชุมชน, พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537, สิทธิของนักแสดง, 
เพลงพื้นบ้านอสีานหมอลํา 
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Abstract 
 The purpose of this article is to study how traditional knowledge of the Mo-lum folk song in the Esan 
region can be protected by the intellectual property laws. From the analysis in this article, it found that the 
Mo-lum folk song in the Esan region can be either traditional knowledge or cultural heritage. The rights of 
the Mo-lum folk song in the Esan region was the community rights. Community rights is broader than the 
intellectual property rights. Whether it conservation, utilization, passing the traditional knowledge to the 
next generation, acceptation and respect for culture tradition. The traditional knowledge have been 
recognized on international level that traditional knowledge should be protected the intellectual property 
laws. The Mo-lum folk song in the Esan region was the traditional knowledge. And the Mo-lum folk song 
has been created by intangible form. Hence, Copyrights Act B.E. 2537 has been used for protecting the 
intellectual property because this law has aimed to protecting works of thought expression and human 
perseverance but the Mo-lum folk song in the Esan region still lack the required element of originality. The 
Mo-lum folk song in the Esan region has not been copyrighted works and cannot be protected. However, 
The only remaining the neighboring rights of the copyrights law is performers rights which the performers 
of Isan folk songs Mor Lam can be protected under the section 44 of the Copyrights Act B.E. 2537. From 
the problems above mentioned Thailand should have a specific legislation (sui generis) for that purpose. 
As the Mo-lum folk song in the Esan region was created by tradition. The Esan community was owner. 
The local artists was the holder and used form the Mo-lum folk song. The rights of sui generis law should 
be economic rights, moral rights, conservative rights and transferential rights the traditional knowledge to 
the next generation. In order to the specific law correspond to international treaties concerning  intellectual 
property and human rights. 
 
Keywords : traditional knowledge, cultural heritage, community rights, Copyrights Act B.E. 2537, 
Performers Rights, the Mo-lum folk song in the Esan region 
 
 
1. บทนํา  

ท่ามกลางความหลากหลายทางวฒันธรรมของประเทศไทยและอกีหลายๆ ประเทศทัว่โลก   เพลง
พืน้บ้านหรอืดนตรพีื้นบ้านนับเป็นหน่ึงในภูมปิญัญาทอ้งถิน่ของคนทอ้งถิน่ชนบท  ซึ่งคนท้องถิน่ดงักล่าวใชเ้พลง
พื้นบ้านเพื่อสะท้อนถึงคติพจน์ความเชื่อ  ประเพณี  วัฒนธรรม  พิธีกรรม  ศรัทธาทางศาสนาของชุมชน  
ขณะเดยีวกนัเพลงพื้นบ้านยงัถูกนํามาบรรจุไว้ในรูปสิง่บนัทกึเสยีงหรอืเพลงประกอบภาพยนตร์  ส่งผลให้เพลง
พืน้บา้นกลายสนิคา้ส่งออกทางวฒันธรรมของประเทศไทยและหลายๆ ประเทศทัว่โลก  และสนิคา้กลุ่มน้ีนํารายได้
มหาศาลเขา้สู่ประเทศ  รวมทัง้สนิค้ากลุ่มน้ียงัสร้างรายได้แก่ภาคการท่องเที่ยว  เพราะนักท่องเที่ยวมกัเดนิทาง
เยีย่มชมสถานทีถ่่ายทําภาพยนตรเ์พลงพืน้บา้นและเยีย่มฉากประกอบภาพยนตร ์ ดว้ยความสาํคญัของภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่เพลงพืน้บา้นดงักล่าว  ในเวทคีวามตกลงระหวา่งประเทศจงึยอมรบัว่า  เพลงพืน้บา้นเป็นการแสดงออกทาง
วฒันธรรมแบบประเพณี (traditional cultural expressions) หรอืการแสดงออกของคตชิน (expressions of folklore)  
และองค์การระหว่างประเทศได้มอบความคุ้มครองในรูปแบบต่างๆ เช่น องค์การสหประชาชาติ (UN) ให้ความ
คุม้ครองในรปูสทิธมินุษยชน  เพื่อประชาชนในรฐัภาคสีมาชกิมสีทิธกิําหนดใจตนเองดา้นวฒันธรรม  หรอืองคก์าร
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ทรพัยส์นิทางปญัญาโลก (WIPO) ใหค้วามคุม้ครองสทิธปิระโยชน์ดว้ยกฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญา  หรอืองคก์าร
ยเูนสโก (UNESCO) ใหค้วามคุม้ครองว่า  เพลงพืน้บา้นเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีไ่มม่รีปูรา่ง (intangible cultural 
heritage) ของรฐัและโลก 

สําหรบัประเทศไทยทุกภูมภิาคทัว่ประเทศล้วนมเีพลงพื้นบ้านของตน  เพลงพื้นบ้านจงึเป็นทัง้ภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่และมรดกทางวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถิน่  เชน่เดยีวกบัภาคอสีานของประเทศไทย  เพลงหมอลาํคอื
เพลงพืน้บา้นของชาวอสีาน  โดยชาวอสีานยงัคงสบืสานการขบัรอ้งเพลงพื้นบา้นหมอลํา  พรอ้มๆ กบัการขบัรอ้ง
เพลงหมอลํายงัถอืเป็นอาชพีของชาวอสีาน  การขบัรอ้งเพลงพืน้บา้นอสีานหมอลําจงึเป็นทัง้รายไดข้องชาวอสีาน  
และเพลงพื้นบ้านหมอลํายงัเป็นเครื่องสรา้งความบนัเทงิแก่ผู้บรโิภค  แต่ในมุมของกฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญา
ไทยแล้ว  เพลงพื้นบ้านอีสานหมอลําเป็นเพียงงานสาธารณะ (public domain)35 หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า  
สาธารณชนใช้ประโยชน์จากเพลงพื้นบา้นอสีานหมอลําได ้ โดยสาธารณชนไม่ต้องเสยีค่าตอบแทนแก่ชุมชนชาว
อสีาน  เพราะเหตุทีช่าวอสีานมกัรอ้งเพลงเลยีนแบบงานเพลงของบรรพบุรุษชาวอสีาน  ในมุมกฎหมายลขิสทิธิแ์ลว้  
การรอ้งเพลงเลยีนแบบเช่นน้ีชาวอีสานไม่ได้ใช้ความคดิรเิริม่ (original) ของตน  เพลงพื้นบ้านจงึไม่ได้รบัความ
คุม้ครองตามกฎหมาย  ในทางกลบักนัผู้ประกอบธุรกจิกลบัมคีวามชอบธรรมในการใชเ้พลงพื้นบา้นอสีานหมอลํา
และการดัดแปลงพื้นบ้านอีสานหมอลํา  และเมื่อผลงานการดัดแปลงเพลงพื้นบ้านอีสานหมอลําแล้วเสร็จ  
ผูป้ระกอบการธุรกจิกลบัไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายลขิสทิธิ ์ ผูป้ระกอบการธุรกจิจงึกลายเป็นเจา้ของลขิสทิธิ ์
ในเพลงดดัแปลง  รวมทัง้ผู้ประกอบการธุรกจิยงัมสีทิธิเ์รยีกเก็บค่าลขิสทิธิจ์ากชาวอสีาน  ทัง้ๆ ที่ชาวอสีานเป็น
เจ้าของเพลงพื้นบ้านอีสาน    หมอลํา  โดยที่กฎหมายลขิสทิธิแ์ละภาครฐัไม่อาจปกป้องผลประโยชน์คนท้องถิ่น
อสีานไดเ้ลย36 

ส่วนสาเหตุที่กฎหมายทรพัย์สนิทางปญัญาไทยไม่สามารถปกป้องภูมปิญัญาท้องถิน่เพลงพื้นบ้าน
อสีานหมอลาํ  กเ็พราะกฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญาของประเทศไทยทุกฉบบัตัง้อยูบ่นแนวคดิปรชัญาชาตติะวนัตก  
ซึ่งประเทศไทยได้รบัเขา้มาผ่านความตกลงระหว่างประเทศหลายๆ ฉบบั  เช่น  อนุสญัญากรุงเบอร์น ค.ศ.1886  
ความตกลง TRIPs เป็นตน้  สง่ผลใหก้ฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญาของประเทศไทยประกอบขึน้จากแนวคดิสาํคญั 3 
ประการ  คอืหลกัความสอดคลอ้งกนั (harmonize) ซึ่งกฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญาของรฐัภาคสีมาชกิทุกประเทศ
ตอ้งใหค้วามคุม้ครองในมาตรฐานเดยีวกนั  และหลกัการผูกขาดสทิธเิพยีงผูเ้ดยีว (monopoly rights) อนัเป็นการ
มอบสทิธผิูกขาดการเรยีกเก็บค่าตอบแทนแก่เจ้าของทรพัย์สนิทางปญัญา  รวมทัง้หลกัความจําเป็นในการสรา้ง
สมดุล (need to balance)  เพื่อการเปิดโอกาสแก่สาธารณชนเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์จากผลงานสรา้งสรรคห์รอื

                                                 
35 ตาม Black s Law Dictionary ไดใ้หค้าํนิยามคาํวา่  “งานสาธารณะ” (public domain) ไวว้า่หมายถงึงาน 2 รปูแบบดว้ยกนั 
รปูแบบแรก ขอ้มลูสามญั  อนัไดแ้ก่ขอ้มลูพืน้ฐานในรปูต่างๆ เชน่ แนวคดิ ตวัอกัษร ตวัเลข สตูรทางคณิตศาสตร ์เป็นตน้  ขอ้มลู

เหล่านี้ไม่ไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญา  เพราะขอ้มลูพืน้ฐานเหล่านี้เป็นสิง่จําเป็นเพื่อการสรา้งสรรคผ์ลงาน
ของมนุษย ์ สาธารณชนจงึสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูพืน้ฐานเหล่านี้ได ้

รปูแบบทีส่อง งานทีห่มดอายุความคุม้ครองตามกฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญา  ซึง่ในอดตีเจา้ของทรพัยส์นิทางปญัญาไดร้บัสทิธิ
ผกูขาดทางเศรษฐกจิ  เพื่อการทาํซํ้า เผยแพร่  หรอืแสวงหาผลประโยชน์เพยีงผูเ้ดยีว  แต่เมือ่ผลงานสรา้งสรรคส์ิน้อายุความคุม้ครอง
ตามกฎหมาย  งานสรา้งสรรคเ์หล่าน้ีกลายเป็นงานสาธารณt  เจา้ของลขิสทิธิไ์มม่สีทิธเิรยีกเกบ็ผลประโยชน์ใดๆ จากงานชิน้นัน้อกี
ต่อไป  และสาธารณชนสามารถใชป้ระโยชน์จากงานสรา้งสรรคไ์ด ้ โดยสาธารณชนไมต่อ้งเสยีคา่ตอบแทน 

36 กรณตีวัอยา่งศกึษาขอ้พพิาทระหวา่งบรษิทัจเีอม็เอม็ แกรมมี ่จาํกดั (มหาชน) กบัวงหมอลําภาคอสีาน  ซึง่วงหมอลําเหล่านี้ได้
ใชเ้พลงอนัมลีขิสทิธิข์องบรษิทัจเีอม็เอม็ แกรมมี ่จาํกดั (มหาชน) กบังานแสดงของตน  ทาํใหบ้รษิทัฯ เรยีกเกบ็ค่าลขิสทิธิจ์าํนวน 0.5% 
ของมลูคา่งาน  ทัง้ๆ ทีเ่พลงพพิาทคอืงานดดัแปลงจากเพลงหมอลาํพืน้บา้นของชาวอสีาน  ดงัปรากฏตามขา่วในหนงัสอืพมิพ ์ผูจ้ดัการ
ออนไลน์  เมือ่วนัที ่13 ตุลาคม 2556   
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นวตักรรมได้บางกรณี37  กฎหมายทรพัย์สนิทางปญัญาไทยจึงมีจุดมุ่งหมายปกป้องลิขสทิธิแ์ละทรพัย์สินทาง
อุตสาหกรรม  โดยเพลงพืน้บา้นอสีานหมอลํากบัเพลงพืน้บา้นประเทศอื่นๆ เป็นเพยีงขอ้มูลทัว่ไป  ซึ่งสาธารณชน
สามารถใชป้ระโยชน์จากเพลงพืน้บา้นอสีานหมอลาํ  ไมว่า่การทาํซํ้า  การดดัแปลง  หรอืการเผยแพรต่่อสาธารณชน  
โดยสาธารณชนไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน  ภายใต้เหตุผลว่าเพื่อผลประโยชน์สาธารณะและความเจรญิกวา้หน้าของ
สงัคม38 

ด้วยสภาพความไม่เป็นธรรมต่อภูมิปญัญาท้องถิ่นเพลงพื้นบ้านอีสานหมอลําข้างต้น  ทําให้คน
ทอ้งถิน่หรอืชุมชนทอ้งถิน่ไม่มสีทิธเิรยีกเกบ็ค่าตอบแทนจากการใชป้ระโยชน์เพลงพืน้บา้นอสีานหมอลํา  และไม่มี
ธรรมสทิธิ ์(moral rights) เพือ่ปกป้องความถกูตอ้งแทจ้รงิของเพลงพืน้บา้นหรอืชื่อเสยีงเกยีรตคิุณของชุมชนเจา้ของ
เพลงพืน้บา้นอสีานหมอลาํ  และซํ้ารา้ยเมื่อผูป้ระกอบธุรกจิกลายเป็นเจา้ของลขิสทิธิเ์พลงพืน้บา้นอสีานหมอลาํทีถู่ก
ดดัแปลงได ้ ผูป้ระกอบธุรกจิกลบัมสีทิธผิูกขาดเพลงพืน้บา้นอสีานหมอลําทีถู่กดดัแปลง  และหา้มชุมชนชาวอสีาน
ใชเ้พลงพืน้บา้นดงักล่าว  ผลลพัธค์อืการสบืทอดเพลงพืน้บา้นอสีานหมอลาํอาจสิน้สดุลง  ชาวอสีานอาจไมส่ามารถ
ใชแ้ละสง่ต่อเพลงพืน้บา้นหมอลําแก่ทายาทรุ่นต่อไป  แต่ชาวอสีานกลบัต้องจ่ายค่าลขิสทิธิแ์ก่ผูด้ดัแปลงเพลงหมอ
ลาํแทน  สภาพเช่นน้ีจงึขดักบัหลกัเศรษฐกจิชุมชนและวถิกีารดําเนินชวีติของชุมชน  รวมทัง้เพลงพืน้บา้นไดก้ลาย
สภาพเป็นสนิค้าไปแทนที่จะเป็นการละเล่นสร้างความบนัเทิงของชุมชนชาวอีสาน39  บทความน้ีจึงเกิดขึ้นเพื่อ
นําเสนอขอ้ขดัขอ้งการใชก้ฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญากบัเพลงพืน้บา้นอสีานหมอลาํ พรอ้มทัง้แนวทางแกไ้ขปญัหา
แก่ชุมชนและศลิปินทอ้งถิน่ 

 
2. วิธีดาํเนินการศึกษา  

การศกึษาเรื่องน้ีใชว้ธิกีารคน้ควา้เอกสาร (documentary research) จากตวับทกฎหมาย ตําราของไทย
และต่างประเทศ บทความที่เกี่ยวข้อง คําพิพากษาศาลฎีกา รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ (internet) โดยเฉพาะที่
เกีย่วกบักฎหมายลขิสทิธิ ์ และกฎหมายเฉพาะ (sui generis)  เพื่อการคุม้ครองภูมปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นเพลงพืน้บา้น  
และพระราชบญัญตัิลิขสทิธิไ์ทย  พ.ศ.2537  รวมทัง้แนวคิดทฤษฎีสทิธิมนุษยชน  ทฤษฎีสทิธใินทรพัย์สนิของ
ปจัเจกชน  แนวคดิสทิธชิุมชนและแนวคดิความหลากหลายทางวฒันธรรม  เพื่อนําขอ้มลูมาสรุปเพื่อใชใ้นการอา้งองิ 
และเรยีบเรยีงเป็นบทความเรือ่งน้ี 

 
3. ผลการศึกษา 
 เพลงพืน้บา้นอสีานหมอลาํอนัหมายถงึการขบัลาํนําเพลงดว้ยภาษาถิน่อสีานประกอบเสยีงดนตรแีคน  โดย
ผูเ้ชีย่วชาญในการลําและใชแ้คนเป่าประสานเสยีง40  ปรากฏผลการศกึษาว่า  ชาวอสีานมเีพลงพืน้บา้นถงึสามกลุ่ม
คอืเพลงหมอลาํของชาวอสีานเชือ้สายลาว  เพลงโคราชของชาวไทยโคราช  และเพลงกนัตรมึซิง่ของชาวเขมรถิน่
ไทย  และเพลงพืน้บา้นทัง้สามกลุม่ไดพ้ฒันาตามความเปลีย่นแปลงของชุมชนชาวอสีาน  จนปจัจุบนัเพลงหมอลาํได้
พฒันามาเป็นเพลงหมอลําซิ่ง  เพลงโคราชพฒันาเป็นเพลงโคราชซิ่ง  เพลงกนัตรมึพฒันาเป็นเพลงกนัตรมึซิ่ง  

                                                 
37 จุมพต  ภญิโญสนิวฒัน์, "หลกัเหตุผลของการคุม้ครองสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา", (วทิยานิพนธนิ์ตศิาสตร ์        ดุษฎี

บณัฑติ  คณะนิตศิาสตร ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2552), น.463-465. 
38 Stephen M. Stewert. International Copyright and Neighboring Rights. (London : Butterworth, 1983), p.3-4. 
39 พรรณี  บวัแกว้,  การศกึษาประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิไทย  บทสํารวจสถานะความรู,้ (กรุงเทพ : สาํนักพมิพศ์ยาม จาํกดั, 

2555), น.135. 
40 กฤษณา  ศรธีรรมา, วเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางวรรณกรรมของเพลงหมอลาํในรอบทศวรรษ (พ.ศ.2522-2531), วชิาเอก

ภาษาไทย  คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  มหาสารคาม, วทิยานิพนธศ์กึษามหาบณัฑติ,  มหาวทิยาลยั     ศรนีค
รนิทรวโิรฒ  มหาสารคาม 2534, น.80 
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เพลงพืน้บา้นทัง้สามกลุ่มจงึนับเป็นภูมปิญัญาทอ้งถิน่และมรดกทางวฒันธรรมของชาวอสีาน41  แต่ท่ามกลางเพลง
พืน้บา้นชาวอสีานทัง้สามกลุ่มนัน้  ผูบ้รโิภคกลบัใหค้วามนิยมต่อเพลงหมอลําซิง่มากกว่าเพลงพืน้บา้นอื่นๆ  จนผู้
ประกอบธุรกจิไดเ้ลง็เหน็ถงึโอกาสสรา้งรายไดจ้ากการจําหน่ายสาํเนาเพลงหมอลําซิง่  เพลงหมอลําซิง่จงึถูกนํามา
ดดัแปลงและบนัทกึลงในสื่อโสตทศัน์วสัดุต่างๆ เช่น ซดี ี ดวีดี ี เป็นต้น  และผู้ประกอบธุรกจิได้ผูกขาดสทิธกิาร
จาํหน่ายสาํเนางานเพลงดงักลา่วจนถงึปจัจุบนั 
 ในขณะเดยีวชุมชนทอ้งถิน่ชาวอสีานกย็งัคงนิยมเล่นเพลงพืน้บา้นหมอลําในชุมชนของตนและในทุกวาระ
โอกาส  ไม่ว่าการทํานา  งานบุญ  งานประเพณี  งานมงคล  งานศพ  โดยศลิปินทอ้งถิน่ที่รอ้งเพลงหมอลํากค็อื
ชาวบา้นธรรมดา  เพลงหมอลําจงึมเีน้ือเพลงในรปูภาษาทีเ่รยีบงา่ย  ความเรยีบงา่ยของภาษาในเพลงพืน้บา้นหมอ
ลําน้ีจึงเป็นเอกลกัษณ์ของเพลงหมอลํา   พร้อม ๆ กบัเพลงหมอลํายงัทําหน้าที่เป็นภาพสะท้อนวิถีชีวิต  การ
ประกอบอาชพี  การเกี้ยวพาราสรีะหว่างชายหนุ่มหญิงสาว  ศรทัธาความเชื่อ  อารมณ์ความรู้สกึของชุมชนคน
ทอ้งถิน่  และดว้ยเหตุทีเ่พลงหมอลาํเป็นเพลงของชาวบา้น  เน้ือรอ้งเพลงจงึไมม่กีฎเกณฑต์ายตวั  เพลงหมอลาํอาจ
มเีน้ือรอ้งยาวหรอืสัน้กไ็ด ้ รวมทัง้การรอ้งเพลงหมอลําอาจใชห้รอืไม่ใชเ้ครื่องดนตรพีืน้บา้นกไ็ด ้ หรอืบางครัง้ชาว
อสีานมกีารร่ายราํหรอืการเตน้ประกอบเพลงหมอลําดว้ย  และในหลายๆ วาระโอกาสชาวอสีานอาจใชเ้พลงหมอลํา
ของผูป้ระกอบธุรกจิ  เพือ่การขบัรอ้งและสรา้งความบนัเทงิรว่มกบัเพลงหมอลาํพืน้บา้นของชุมชน42 
 
3.1  ลกัษณะและเอกลกัษณ์เพลงพืน้บ้านอีสานหมอลาํ 
 การทีเ่พลงพืน้บา้นอสีานหมอลําไดช้ื่อน้ีมา  เพราะเพลงน้ีเกดิจากธรรมเนียมการรอ้งเพลงจากหนงัสอืของ
ชาวอสีาน  โดยปกตชิาวอสีานใสห่นงัสอืไวใ้นกระบอกไมไ้ผ่ทีม่ฝีาปิดมดิชดิ  หนังสอืดงักล่าวชาวอสีานเรยีกวา่หน่ึง
ลาํ  เพลงทีร่อ้งจงึเรยีกวา่เพลงหมอลาํ43  ประกอบกบัการศกึษาพบวา่เพลงพืน้บา้นอสีานหมอลาํมลีกัษณะเฉพาะตวั 
7 ประการดว้ยกนั  คอืการสบืทอดเพลงพืน้บา้นอสีานหมอลําใชว้ธิมีุขปาฐะ (oral)44  การไม่สามารถระบุตวัผู้
สร้างสรรค์และวนัเวลาการเกิดขึ้นได้45  เน้ือร้องและทํานองเพลงพื้นบ้านพื้นบ้านหมอลําไม่มกีฎเกณฑ์ตายตวั46  
การใชค้ําประพนัธร์อ้ยกรองทีจ่ดัจงัหวะคําและสมัผสังา่ยๆ  การไม่กฎตายตวัเรื่องจํานวนคําและสมัผสัในแต่บท  
การใชถ้อ้ยคาํ การรอ้งและการแสดงออกทีเ่รยีบงา่ย  การเน้นความสนุกสนานเป็นหลกั47 
 นอกจากลกัษณะเฉพาะตวั 7 ประการขา้งตน้ของเพลงพืน้บา้นอสีานหมอลาํแลว้  เพลงพืน้บา้นอสีานหมอ
ลํายงัมเีอกลกัษณ์สาํคญัอกี 3 ประการ  ส่งผลใหเ้พลงพืน้บา้นอสีานหมอลํามคีวามแตกต่างจากเพลงพืน้บา้นของ
ชาวไทยในภมูภิาคอื่น  กลา่วคอื48 
 ประการแรก  เพลงพื้นบ้านอีสานหมอลําคอืการแสดงถึงศรทัธาความเชื่อเกี่ยวกบัผฟ้ีา  ผแีผน  และผี
บรรพบุรุษ  ซึง่ความเชื่อน้ีเป็นโลกทศัน์ของชาวอสีานตัง้แต่ยุคโบราณ  บนพืน้ฐานศรทัธาความเชื่อวา่  ผฟ้ีา ผแีผน  

                                                 
41 เครอืจติ ศรบุีญนาค, “กนัตรมึจากเพลงพืน้บา้นอสีานใตสู้ก่นัตรมึรอ็ค”, จ.จอมสรุนิทร ์ปีที ่2 ฉบบัที ่8, น.5-12      (ต.ค.- พ.ย. 

2545).  
42 เพิง่อา้ง, น.5-12. 
43 กฤษณา  ศรธีรรมา, อา้งแลว้ เชงิอรรถที ่8, น.80. 
44 โครงการสารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชน โดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั , สารานุกรมไทยสาํหรบั

เยาวชนฯ เล่มที ่15, (กรงุเทพ : บรษิทัดา่นสทุธาการพมิพ ์ จาํกดั, 2553), น.146-148. 
45 กฤษณา  ศรธีรรมา, อา้งแลว้ เชงิอรรถที ่8, น.80-81. 
46 โครงการสารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชน โดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ,อา้งไว ้ เชงิอรรถที ่10, น.146-

148. 
47 กฤษณา  ศรธีรรมา, อา้งแลว้ เชงิอรรถที ่8, น.80-81. 
48 เพิง่อา้ง, น.81-82. 
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และผบีรรพบุรุษมอีํานาจเหนือธรรมชาตแิละมนุษย ์ มนุษยส์ามารถสกัการะและขอบนัดาลโชคลาภและความอุดม
สมบรณ์ู  รวมทัง้การรกัษาโรคได ้ ตวัอย่างเพลงพืน้บา้นอสีานหมอลาํกลุ่มน้ี เช่น การลาํผฟ้ีา  ลําล่อง  ลาํทรง เป็น
ตน้ 
 ประการที่สอง  เพลงพื้นบ้านหมอลําเป็นเพลงแสดงถงึศรทัธาความเชื่อทางศาสนา  เพราะเพลงเหล่าน้ี
เกดิขึน้จากการถ่ายทอดของชาวอสีานทีม่คีวามรูใ้นศาสนา  ตวัอยา่งเชน่  เรือ่งการะเกด  ซึง่ชาวอสีานนํามาผกูเรื่อง
และรอ้งเป็นเพลงหมอลาํในงานบุญ เป็นตน้ 
 ประการที่สาม  เพลงพื้นบ้านหมอลําเป็นเพลงที่เกี่ยวกบัชวีติประจําวนัชาวอสีาน  และเพลงดงักล่าวยงั
สะทอ้นภาพชวีติชุมชนการเกษตร  ซึ่งคนในชุมชนตอ้งร่วมกนัปลูกและเกบ็เกี่ยวผลผลติทางการเกษตร   สง่ผลให้
เกดิเพลงพืน้บา้นอสีานหมอลําการลงช่วงเขญ็ฝ้าย  การลงแขกเกี่ยวขา้ว  พรอ้มๆ กบัการเกี้ยวพาราสรีะหวา่งชาย
หนุ่มและหญงิสาวในชุมชน 
 ทัง้หมดข้างต้นน้ีส่งผลต่อเพลงพื้นบ้านอีสานหมอลํา  จนเพลงพื้นบ้านอีสานหมอลําเป็นมรดกทาง
วฒันธรรมของคนท้องถิ่นและชุมชนคนท้องถิ่นอีสาน  โดยเพลงพื้นบ้านอีสานหมอลําถือเป็นส่วนหน่ึงในวถิีการ
ดาํเนินชวีติของชาวอสีาน  ไมว่า่ชาวอสีานยา้ยไปพืน้ทีใ่ด  ชาวอสีานกย็งัคงนิยมรอ้งและฟงัเพลงหมอลาํเช่นน้ีเสมอ
มา  และเพลงพืน้บา้นอสีานหมอลํายงัคงพฒันาตวัต่อไป  พรอ้มๆ กบัการพฒันาโลกทศัน์แนวคดิของชาวอสีาน  
ดงัเชน่เพลงหมอลาํไดพ้ฒันามาสูเ่พลงหมอลาํซื่งในปจัจุบนั 
 
3.2 มาตรการด้านทรพัยสิ์นทางปัญญาปัจจบุนัเพ่ือปกป้องเพลงพืน้บ้านอีสานหมอลาํ 
 แมว้า่ผลการวจิยัของศาสตราจารย ์ Justin Hughes49  ซึง่ระบุวา่  ภูมปิญัญาทอ้งถิน่มขีอบเขตเกีย่วขอ้ง
กบักฎหมายลิขสิทธิ ์ กฎหมายสทิธิบตัร และกฎหมายเครื่องหมายการค้า  เพราะภูมิปญัญาท้องถิ่นเป็นงาน
สรา้งสรรค์ทางวรรณกรรม  ศลิปะ  และวทิยาศาสตรท์ี่มรีากฐานจากจารตีประเพณี การแสดง การประดษิฐ์  การ
ออกแบบ เครื่องหมายหรอืสญัลกัษณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสิง่เหล่าน้ีล้วนเป็นวตัถุแห่งความคุ้มครอง
กฎหมายลขิสทิธิ ์ กฎหมายสทิธบิตัร  และกฎหมายเครื่องหมายการคา้50  โดยกฎหมายลขิสทิธิอ์าจใชป้กป้องการ
แสดงของศลิปินพืน้บา้น  งานศลิปกรรมของคนทอ้งถิน่ชนบทได ้ เช่น การแสดงเพลงหมอลาํของคณะหมอลํา เป็น
ตน้  และกฎหมายสทิธบิตัรใชป้กป้องนวตักรรมสิง่ประดษิฐห์รอืการออกแบบผลติภณัฑข์องคนทอ้งถิน่ชนบท  เช่น 
การออกแบบเทยีนเขา้พรรษาของชุมชนท้องถิ่นชาวอุบล  เป็นต้น  รวมทัง้กฎหมายเครื่องหมายการค้าสามารถ
ปกป้องชื่อหรอืสญัลกัษณ์ของชุมชนทอ้งถิน่  เพื่อแสดงว่าสนิคา้ดงักล่าวมแีหล่งผลติจากชุมชนทอ้งถิน่ เช่น การใช้
สญัลกัษณ์รปูชา้งเป็นเครือ่งหมายการคา้  ผูบ้รโิภคยอ่มเขา้ใจวา่สนิคา้ดงักล่าวผลติจากชุมชนในจงัหวดัสรุนิทร ์เป็น
ตน้ 
 อยา่งไรกต็าม  เมื่อนําผลการวจิยัของศาสตราจารย ์ Justin Hughes มาพจิารณากบัเพลงพืน้บา้นอสีาน
หมอลําแลว้  ผลการวจิยัชิน้น้ีกลบัไม่อาจนํามาใชไ้ด ้ เพราะเพลงพืน้บา้นอสีานหมอลํากไ็ม่ใช่ทัง้สนิคา้ทีจ่บัตอ้งได้
และไม่ใช่ชื่อหรอืสญัลกัษณ์ตามกฎหมายเครื่องหมายการคา้  กฎหมายเครื่องหมายการค้าจงึไม่อาจปกป้องเพลง
พืน้บา้นอสีานหมอลาํ  ในขณะเดยีวกนัเพลงพืน้บา้นอสีานหมอลํากไ็มใ่ช่สิง่ประดษิฐห์รอืการออกแบบผลติภณัฑ ์ 
ซึง่กฎหมายสทิธบิตัรใหค้วามคุม้ครอง  กฎหมายสทิธบิตัรจงึไมอ่าจนํามาใชป้กป้องเพลงพืน้บา้นไดเ้ชน่กนั 
 สาํหรบักฎหมายลขิสทิธิ ์ กฎหมายลขิสทิธิเ์ป็นกฎหมายฉบบัเดยีวทีอ่าจปกป้องเพลงพืน้บา้นอสีานหมอลาํ
ได ้ หากชาวอสีานดดัแปลงและใชค้วามคดิรเิริม่ของตนเพื่อผลติเพลงพืน้บา้นอสีานขึน้ใหม่  เพลงพืน้บา้นดงักล่าว

                                                 
49 Justin Hughes เป็นศาสตราจารยท์างกฎหมาย  ในโรงเรยีนสอนกฎหมายโคโรลาโด  มลรฐันิวยอรก์  ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
50 Justin Hughes, "Traditional Knowledge, Cultural Expression, and the Siren's Call of Property," San Diego Law 

Review,  vol. 49 : 1215, p.1218 (2012). 
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อาจไดร้บัความคุม้ครองในรปูงานอนัมลีขิสทิธิป์ระเภทสิง่บนัทกึเสยีง  เน่ืองจากเพลงพืน้บา้นไดถู้กบนัทกึลงในซดีี
หรอืวสัดุอื่นใด  ซึ่งวสัดุเหล่าน้ีสามารถนํามาเล่นเพลงพืน้บา้นซํ้าไดอ้กีหลายๆ ครัง้ผ่านเครื่องเล่นซดีหีรอือุปกรณ์
อื่นๆ  และงานเพลงพืน้บา้นอสีานหมอลาํยงัประกอบดว้ยลาํดบัของเสยีงดนตร ีเสยีงการแสดง  หรอืเพลงพืน้บา้น
อสีานหมอลาํอาจไดร้บัความคุม้ครองประเภทงานภาพยนตร ์ จากเหตุทีเ่พลงพืน้บา้นถูกใชป้ระกอบกบัภาพ  ทาํให้
การรบัชมเพลงพืน้บา้นมทีัง้ภาพและเสยีง  เช่น ภาพยนตร์เพลงพืน้บา้นคาราโอเกะ  เป็นต้น  ส่วนตวัศลิปินรอ้ง
เพลงพืน้บา้นไดร้บัความคุม้ครองในรปูสทิธขิองนักแสดง  เพราะหมอเพลงนบัเป็นนักรอ้งทีแ่สดงท่าทาง รอ้ง กล่าว 
พากย ์แสดงตามบทหรอืในลกัษณะอื่นใด  สง่ผลใหห้มอเพลงไดร้บัความคุม้ครองในรปูสทิธขิองนกัแสดง51 
 ถงึแมว้า่เพลงพืน้บา้นอาจไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายลขิสทิธิข์า้งตน้  แต่เมื่อพจิารณาอย่างละเอยีด
แลว้  งานวจิยัชิน้น้ีพบวา่  กฎหมายลขิสทิธิใ์หค้วามคุม้ครองใน 2 รปูแบบ  คอืความคุม้ครองในรปูงานอนัมลีขิสทิธิ ์
และในรปูแบบสทิธขิองนกัแสดง  ซึง่ความคุม้ครองทัง้สองรปูแบบมปีญัหาและอุปสรรคแตกต่างกนัไป  กลา่วคอื 
 รูปแบบแรก  ความคุ้มครองในรูปงานอนัมลีขิสทิธิต์ามมาตรา 6 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิไ์ทย พ.ศ.2537  
โดยเพลงพื้นบ้านอสีานหมอลําต้องเป็นผลงานสรา้งสรรค์  ซึ่งผู้สรา้งสรรค์ใช้ความคดิรเิริม่ (original) ของตนเอง
ไมไ่ดล้อกเลยีนแบบงานอนัมลีขิสทิธิข์องผูอ้ื่น  และผูส้รา้งสรรคไ์ดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถหรอืความเชีย่วชาญระดบั
หน่ึงเพือ่สรา้งสรรคเ์พลงพืน้บา้นขึน้52  รวมทัง้เพลงพืน้บา้นอสีานหมอลาํตอ้งเป็นหน่ึงในงานอนัมลีขิสทิธิต์ามมาตรา 
6 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิไ์ทย  พ.ศ.2537 กําหนดไว ้ เช่น  งานวรรณกรรม  งานนาฏกรรม  งานศลิปกรรม  งาน
โสตทศันวสัดุ  งานสิง่บนัทกึเสยีง  งานภาพยนตร ์ งานอื่นใดในแผนกวรรณคดศีลิปะหรอืวทิยาศาสตร ์ เป็นตน้ 
 อยา่งไรกต็าม  เพลงพืน้บา้นอสีานหมอลาํไมอ่าจเป็นงานอนัมลีขิสทิธิต์ามมาตรา 6 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์
ไทย พ.ศ.2537  เน่ืองดว้ยเพลงพืน้บา้นอสีานหมอลาํเกดิขึน้ก่อนการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัลิขิสทิธิไ์ทย พ.ศ.
2537  รวมทัง้เพลงพืน้บา้นอสีานหมอลาํยงัขาดคุณสมบตักิารเป็นงานอนัมลีขิสทิธิอ์ยูท่ ัง้สิน้ 3 ประการดว้ยกนั คอื 
 ประการแรก  เพลงพืน้บา้นอสีานหมอลาํขาดองคป์ระกอบความคดิรเิริม่ (originality) ตามกฎหมายลขิสทิธิ ์ 
เพราะชาวอีสานได้ร้องเพลงเลียนแบบเพลงพื้นบ้านของบรรพบุรุษ  แม้ว่าเพลงพื้นบ้านมีเน้ือหารายละเอียด
เปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อย  แต่เพลงพื้นบ้านน้ียงัคงสาระสําคญัดงัเช่นผลงานของบรรพบุรุษเช่นเดมิ  การร้องเพลง
พื้นบ้านเช่นน้ีในทางกฎหมายถือว่า  ศิลปินชาวอีสานไม่ใช้ความคิดรเิริ่มเพื่อสร้างสรรค์งานอันมีลิขสทิธิต์าม
กฎหมาย  แต่การรอ้งเพลงพืน้บา้นหมอลาํเป็นการทาํซํ้าผลงานเพลงของบรรพบุรุษตน 
 ประการที่สอง  เพลงพืน้บา้นอสีานหมอลําไม่อาจระบุตวัผู้สรา้งสรรค์ได ้ ด้วยเหตุที่                  เพลง
พืน้บา้นอสีานหมอลําไมไ่ดบ้นัทกึเน้ือเพลงและรายละเอยีดต่างๆ ไว ้ แต่ชาวอสีานใชว้ธิกีารถ่ายทอดเพลงในรปูมุข
ปาฐะ (oral) อนัได้แก่การรอ้งใหฟ้งั  และผู้ฟงัจดจําและรอ้งสบืต่อกนัไป  เพลงพืน้บา้นอสีานหมอลําจงึไม่ปรากฏ
หลกัฐานลายลกัษณ์อกัษรถงึตวัผูป้ระพนัธเ์พลง  วนัเวลาทีเ่พลงนัน้เกดิขึน้  เพลงพืน้บา้นอสีานหมอลาํจงึไม่อาจ
ระบุตวัผูส้รา้งสรรคแ์ละวนัเวลาทีส่รา้งสรรคเ์พือ่การไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายลขิสทิธิ ์
 ประการที่สาม  สทิธใินเพลงพื้นบ้านอีสานเป็นสทิธชิุมชน  เจ้าของคอืชุมชนท้องถิ่นอีสาน  ส่วนศลิปิน
ทอ้งถิน่เป็นเพยีงผูค้รอบครอง (holder) และเป็นสง่ต่อเพลงพืน้บา้นไปยงัชาวอสีานรุน่ต่อไป  ลกัษณะสทิธชิุมชนจงึ
เป็นสทิธเิชงิซอ้น  หรอือกีนัยหน่ึงสทิธชิุมชนไม่มกีารแบ่งแยกสทิธอิย่างชดัเจนว่า  สทิธใิดเป็นกรรมสทิธิห์รอืสทิธิ
ครอบครอง  และสทิธิชุมชนเป็นระบบทรพัย์สนิเชงิซ้อนหรอืทรพัย์สนิร่วม  ซึ่งสมาชิกในชุมชนทุกคนมสีทิธิใช้

                                                 
51 มาตรา 4 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์ พ.ศ.2537  
52 ธชัชยั  ศุภผลศริ.ิ ระบบทรพัยส์นิทางปญัญาของประเทศไทย,  (กรงุเทพ : กรมทรพัยส์นิทางปญัญา  กระทรวงพาณชิย.์ 

2544), น.26. 
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ประโยชน์  เผยแพร่  อนุรกัษ์และส่งต่อภูมปิญัญาทอ้งถิน่ไปยงัทายาทรุ่นต่อไป  แต่สมาชกิในชุมชนไม่มสีทิธโิอน
ขายจาํหน่ายภมูปิญัญาทอ้งถิน่และเพลงพืน้บา้นแก่บุคคลภายนอก53 
 รูปแบบสทิธิชุมข้างต้นน้ีแตกต่างกบัสทิธิตามพระราชบญัญตัิลิขสทิธิไ์ทย พ.ศ.2537  เพราะสทิธิตาม
กฎหมายลขิสทิธิเ์ป็นสทิธขิองเอกชน (individual rights)  สทิธดิงักล่าวเป็นสทิธขิองเอกชนรายเดยีวไมใ่ช่ของชุมชน
ทอ้งถิน่  และสทิธติามมาตรา 15 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิไ์ทย พ.ศ.2537 เป็นสทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวเหนือทรพัยส์นิทาง
ปญัญา  ไม่ว่าการทําซํ้า  การดดัแปลง  การเผยแพร่ต่อสาธารณชน  การโอนขายจําหน่ายงานอันมีลิขสิทธิ ์ 
ลกัษณะสทิธติามมาตรา 15 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิไ์ทย พ.ศ.2537 จงึเป็นระบบทรพัยส์นิเชงิเดีย่วหรอืทรพัยส์นิของ
เอกชน  เอกชนเป็นผูผ้กูขาดและหวงกนัสทิธขิองตน  รวมทัง้ป้องกนัขดัขวางผูก้่อการรบกวนสทิธขิองตน 
 ทัง้หมดน้ีแสดงใหเ้หน็ว่า  พระราชบญัญตัลิขิสทิธิไ์ทย พ.ศ.2537 ขาดความเหมาะสมต่อการปกป้องเพลง
พืน้บ้านอสีานหมอลํา  ในฐานะที่เพลงพืน้บ้านอสีานหมอลําเป็นภูมปิญัญาท้องถิน่ของชาวอสีาน  ไม่ว่าในแง่ตวัผู้
ทรงสทิธ ิ ในแงส่ทิธทิีไ่ดร้บัและในแงอ่งคป์ระกอบความคดิรเิริม่  เพลงพืน้บา้นอสีานหมอลาํจงึไมใ่ช่งานอนัมลีขิสทิธิ ์ 
แต่เพลงพืน้บา้นอสีานหมอลาํเป็นเพยีงงานสาธารณะตามกฎหมายลขิสทิธิไ์ทย  ซึง่เอกชนทุกคนมสีทิธนํิาไปใชห้รอื
ดดัแปลงหรอืเผยแพร่ได้อย่างอสิระ  ส่งผลให้เอกชนดงักล่าวอาจกลายเป็นเจ้าของลขิสทิธิใ์นงานดดัแปลงเพลง
พืน้บา้นอสีานหมอลาํได ้ แทนทีชุ่มชนทอ้งถิน่อสีานควรเป็นเจา้ของภมูปิญัญาทอ้งถิน่เพลงพืน้บา้นอสีานหมอลาํ 
 รปูแบบทีส่อง  สทิธขิองนักแสดงตามมาตรา 44 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิไ์ทย พ.ศ.2537  ในฐานะทีศ่ลิปิน
ทอ้งถิน่คอืนกัแสดงตามมาตรา 4 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิไ์ทย  พ.ศ.2537  ทัง้น้ีเพราะตามธรรมชาตกิารละเล่นเพลง
หมอลําอสีานคอืการรอ้งบทกลอนควบคู่กบัการเล่นเครื่องดนตร ี ศลิปินทอ้งถิน่ชาวอสีานจงึเป็นทัง้นักรอ้งและนัก
ดนตรีตามคํานิยามคําว่านักแสดงในมาตรา 4 พระราชบญัญัติลิขสทิธิไ์ทย  พ.ศ.2537  ประกอบกับสทิธิของ
นกัแสดงเป็นสทิธขิา้งเคยีง (neighboring rights) ไมใ่ช่ความคุม้ครองในรปูงานอนัมลีขิสทิธิใ์นรปูแบบแรก  สทิธขิอง
นักแสดงจงึเป็นสทิธใิน 3 ดา้น  ดา้นแรกสทิธใินการแพร่เสยีงแพร่ภาพหรอืเผยแพร่ต่อสาธารณชน (broadcasting 
and the communities to the public) ซึง่การแสดงสดของตน  ดา้นทีส่องสทิธใินการบนัทกึการแสดงทีย่งัไมม่กีาร
บนัทกึไว ้ และดา้นทีส่ามสทิธใินการทาํซํ้าสิง่บนัทกึการแสดงโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากนกัแสดง54 
 อย่างไรกต็าม  เมื่อสทิธขิองนักแสดงเป็นสทิธขิา้งเคยีงตามกฎหมายลขิสทิธิ ์ ผลทีต่ามมากค็อืแมว้่าเพลง
พื้นบ้านอีสานหมอลําไม่เป็นงานอนัมลีิขสทิธิ ์ แต่นักแสดงอนัได้แก่ศิลปินท้องถิ่นยงัคงสามารถได้รบัสทิธิของ
นักแสดงตามมาตรา 44 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิไ์ทย  พ.ศ.2537  เพราะความคุม้ครองสทิธขิองนักแสดงเป็นสทิธิ
ขา้งเคยีง  และนกัแสดงยอ่มไดร้บัความคุม้ครองไดเ้สมอ  แมว้า่งานอนัมลีขิสทิธิห์มดความคุม้ครองแลว้หรอืตกเป็น
งานสาธารณะกต็าม55 
 ดว้ยแหตุน้ีแมว้่าเพลงพืน้บา้นอสีานหมอลําไม่ใช่งานอนัมลีขิสทิธิ ์ ตวัเพลงพืน้บา้นอสีานหมอลําไม่ไดร้บั
ความคุม้ครองตามกฎหมายลขิสทิธิ ์ แต่กฎหมายลขิสทิธิย์งัสามารถปกป้องสทิธขิองนักแสดงเพลงหมอลําได ้ ใน
ฐานะทีส่ทิธนิักแสดงเป็นสทิธขิา้งเคยีง  กฎหมายลขิสทิธิจ์งึสามารถปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนชาวอสีานไดใ้น
ระดบัหน่ึง 
 นอกจากการใชก้ฎหมายลขิสทิธิเ์พื่อปกป้องเพลงพืน้บา้นอสีานหมอลําในรปูสทิธขิองนักแสดงขา้งตน้แลว้  
ปจัจุบนัประเทศไทยกาํลงัมกีารพจืารณารา่งกฎหมายถงึ 2 ฉบบั  ซึง่รา่งกฎหมายทัง้สองฉบบัเกดิขึน้และสามารถใช้
ปกป้องภมูปิญัญาทอ้งถิน่ไดอ้ยา่งหลากหลาย  เชน่ เพลงพืน้บา้น  ผา้ไหม  เครือ่งประดบั  หรอืเครื่องใชใ้นครวัเรอืน  

                                                 
53 เสน่ห ์จามรกิ, สทิธมินุษยชนไทยในกระแสโลก, (กรงุเทพ : สาํนกังานสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 2549, น.348. 
54 อาํนาจ  เนตรสภุา  และชาญชยั  อารวีทิยาเลศิ, คาํอธบิายกฎหมายลขิสทิธิ,์ (กรงุเทพ : สาํนกัพมิพว์ญิญชูน  จาํกดั, 2013), 

น.229. 
55 ววิฒัน์  สรรพคุณ, "ขอบเขตของเจา้ของภูมปิญัญาทอ้งถิน่ตามรา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองภูมปิญัญาทอ้งถิน่"  ดุลพาห,เล่มที ่

2 ปีที ่59, น.137 (พฤษภาคม-สงิหาคม 2555). 



ห น้ า  | 75 
 
 

เป็นตน้  โดยร่างกฎหมายทัง้สองฉบบัคอืรา่งพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและคุม้ครองภูมปิญัญาทอ้งถิน่ พ.ศ... และร่าง
พระราชบญัญตัิว่าด้วยมรดกทางวฒันธรรมที่จบัต้องไม่ได้  พ.ศ...  โดยร่างกฎหมายทัง้สองฉบบัเกิดขึ้น และมี
วตัถุประสงค ์รวมทัง้มปีระเภทของสทิธทิีแ่ตกต่างกนั คอื 
 ฉบบัแรก  รา่งพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและคุม้ครองภูมปิญัญาทอ้งถิน่ พ.ศ...  ร่างกฎหมายฉบบัน้ีเป็นของ
ศนูยพ์นัธุว์ศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิ สาํนักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ ซึง่กรม
ทรพัยส์นิทางปญัญาไดร้บัตน้รา่งกฎหมายฉบบัน้ีมา  เพือ่การผลกัดนักฎหมายเฉพาะนี้และแกป้ญัหาสภาวะการขาด
กฎหมายเฉพาะที่ส่งเสรมิและคุ้มครองภูมปิญัญาท้องถิ่น  โดยร่างกฎหมายฉบบัน้ีเกิดขึ้นจากปญัหาภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ไทยถกูต่างชาตฉิกฉวยผลประโยชน์  เชน่  ขา้วหอมมะล ิ ตม้ยาํกุง้  หรอืฤาษดีดัตน เป็นตน้  โดยภูมปิญัญา
ท้องถิ่นทุกชนิดรวมทัง้เพลงพื้นบ้านอีสานหมอลําถือเป็นองค์ความรู้ที่กําเนิดหรอืมอียู่ภายในท้องถิ่นต่างๆ ใน
ราชอาณาจกัรไทย  และองคค์วามรูเ้หล่าน้ีไดร้บัการอนุรกัษ์  ฟ้ืนฟู สบืทอด พฒันา เผยแพร ่หรอืใชป้ระโยชน์ในวถิี
ชวีติ  รวมทัง้ความรูด้งักล่าวยงัมคีุณค่าเป็นทีป่ระจกัษ์โดยทัว่ไป  แต่ความรูท้ีเ่ป็นภูมปิญัญาทอ้งถิน่ใดจะไดร้บัการ
ปกป้อง  กต่็อเมือ่ความรูด้งักลา่วไดร้บัการประกาศขึน้ทะเบยีนตามรา่งพระราชบญัญตัฉิบบัน้ี56 
 นอกจากร่างพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและคุม้ครองภูมปิญัญาทอ้งถิน่ พ.ศ... ขา้งต้นแลว้  ภาคเอกชนได้
เสนอร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครองภูมปิญัญาทอ้งถิน่  พ.ศ....  ขึน้มาควบคู่อกีฉบบัหน่ึง  เช่นเดยีวกบัร่างกฎหมาย
ฉบบัขา้งต้น  ร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครองภูมปิญัญาท้องถิน่  พ.ศ...  เป็นผลจากความพยายามแก้ปญัหาการฉก
ฉวยผลประโยชน์จากภูมปิญัญาท้องถิน่ไทยของต่างชาต ิ ส่งผลใหร้่างกฎหมายฉบบัน้ีต้องการปกป้องภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่  โดยรา่งกฎหมายฉบบัน้ีใหค้าํนิยามภมูปิญัญาทอ้งถิน่วา่  ภมูปิญัญาทอ้งถิน่มคีวามหมายถงึศลิปวฒันธรรม  
ทรพัยากรชวีภาพ  และองคค์วามรูข้องชุมชนทอ้งถิน่  โดยเฉพาะอย่างยิง่ตวัอย่างในการศกึษาเพลงพืน้บา้นอสีาน
หมอลาํนัน้  เพลงพืน้บา้นอสีานหมอลําถอืเป็นภูมปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นศลิปวฒันธรรม  ในฐานะทีเ่พลงพืน้บา้นอสีาน
หมอลําเป็นเพลงพื้นบ้านและดนตรพีื้นบ้าน  ซึ่งเพลงพื้นบ้านเช่นน้ีเป็นงานสร้างสรรค์ของกลุ่มคนในชุมชนบน
พื้นฐานทางวฒันธรรม และสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม  เพลงพื้นบ้านจงึสะท้อนถึงความคิดและความ
คาดหวงัของชุมชน  และชุมชนได้ใช้เพลงพื้นบ้านเพื่อการแสดงออกซึ่งเอกลักษณ์ทางสงัคมและวฒันธรรม 
มาตรฐานและคุณคา่ของชุมชน  ทัง้น้ีชุมชนอาจแสดงออกโดยทางเสยีง การเลยีน หรอืโดยวธิอีื่นๆ57 
 ฉบบัทีส่อง  รา่งพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยมรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้ พ.ศ...  รา่งกฎหมายฉบบัน้ีเป็น
ผลจากการปฏบิตัติามพนัธะกรณีของประเทศไทย  โดยกระทรวงวฒันธรรมเป็นผูด้ําเนินงาน  ร่างกฎหมายฉบบัน้ี
มุง่คุม้ครองและสง่เสรมิมรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไมไ่ดท้ีม่คีุณค่าทางประวตัศิาสตร ์วชิาการ ศลิปะ มคีุณค่าดา้น
จิตใจหรือผลงาน  ซึ่งมรดกทางวฒันธรรมดงักล่าวควรค่าแก่การรกัษาไว้ตามแนวทางการคุ้มครองมรดกทาง
วฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้(intangible cultural heritage) ขององคก์ารการศกึษา วทิยาศาสตร ์และวฒันธรรมแห่ง
สหประชาชาต ิ(UNESCO)58 
 ทัง้น้ีมรดกทางวฒันธรรมที่จบัตอ้งไม่ไดค้อืความรู ้การแสดงออก หรอืทกัษะทางวฒันธรรมที่บุคคล กลุ่ม
บุคคล หรอืชุมชนยอมรบัและรูส้กึร่วมกนั  มรดกทางวฒันธรรมดงักล่าวจงึมกีารสบืทอดกนัมาจากคนรุ่นหน่ึงไปยงั
คนอกีรุน่หน่ึง  โดยเพลงพืน้บา้นอสีานหมอลาํตวัอยา่งในการศกึษาถอืเป็นศลิปะการแสดงและการดนตรตีามมาตรา 
5 ร่างพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยมรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้ พ.ศ...  ในฐานะทีม่รดกทางวฒันธรรมดงักล่าวน้ีมี

                                                 
56 กรมทรพัยส์นิทางปญัญา  กระทรวงพาณชิย,์ "ระบบฐานขอ้มลูภมูปิญัญาทอ้งถิน่ไทย ,"  สบืคน้เมือ่วนัที ่19 มถุินายน  2557 

จาก http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=category& 
sectionid=25&id=161&Itemid=262 

57 เพิง่อา้ง. 
58 กรมสง่เสรมิวฒันธรรม  กระทรวงวฒันธรรม, รา่งพระราชบญัญตัวิา่ดว้ย มรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้พ.ศ. ...., 

(กรงุเทพ : กรมสง่เสรมิวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม, 2556), น.6. 
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คุณค่าทางประวตัิศาสตร์ วชิาการ ศลิปะ คุณค่าทางจติใจ หรอืผลงานควรค่าแก่การรกัษาไว้  และสทิธติามร่าง
กฎหมายฉบบัน้ีไมใ่ช่สทิธขิองปจัเจกชน  แต่สทิธติามกฎหมายนี้เป็นสทิธชิุมชนตามมาตรา 34 รา่งพระราชบญัญตัิ
ว่าดว้ยมรดกทางวฒันธรรมที่จบัตอ้งไม่ได ้ พ.ศ...  ผลลพัธ์คอืชุมชนทอ้งถิน่หรอืศลิปินทอ้งถิน่ไม่มสีทิธไิดร้บั
ค่าตอบแทนจากการใชภู้มปิญัญาทอ้งถิน่  แต่ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ใดไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกทางวฒันธรรมที่
ไม่มรีูปร่างแลว้  ชุมชนท้องถิน่ที่กําเนิดภูมปิญัญาท้องถิน่ไดร้บัเงนิอุดหนุนจากกองทุน  ความช่วยเหลอืจากกรม
ส่งเสรมิวฒันธรรมในดา้นวชิาการและการพฒันาบุคลากรที่รบัผดิชอบทางดา้นวฒันธรรม รวมทัง้การฝึกอบรมแก่
บุคคลทีส่บืทอดมรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้ การประชาสมัพนัธท์างดา้นการท่องเทีย่วและการอนุรกัษ์มรดก
ทางวฒันธรรมที่จบัต้องไม่ได ้ และการจดัการแสดงหรอืนิทรรศการต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  โดยเงนิ
อุดหนุนดงักลา่วไมไ่ดม้อบใหแ้ก่ศลิปินทอ้งถิน่เพือ่การใชป้ระโยชน์สว่นบุคคล59 
 อยา่งไรกต็าม  การศกึษาฉบบัน้ีมคีวามเหน็วา่  ร่างกฎหมายทัง้สองฉบบัขา้งตน้มรีปูแบบความคุม้ครองที่
ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของภูมิปญัญาท้องถิ่น  กล่าวคือร่างกฎหมายทัง้สองฉบับต้องการปกป้องเพียง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากภูมิปญัญาท้องถิ่นหรือการอนุรกัษ์ภูมิปญัญาท้องถิ่นเพียงด้านเดียว  โดยร่าง
พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและคุม้ครองภูมปิญัญาทอ้งถิน่ พ.ศ... มอบสทิธแิก่ปจัเจกชน  ซึง่ในทีน้ี่คอืศลิปินทอ้งถิน่ราย
ใดรายหน่ึง  เพื่อที่ศลิปินมรีายได้จากผลงาน  และรายได้เช่นน้ีเป็นการกระตุ้นส่งเสรมิการผลติผลงานต่อไปใน
อนาคต  สง่ผลใหภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ยงัคงมกีารผลติต่อไป  หากแต่ผลกระทบคอืภูมปิญัญาทอ้งถิน่กลายสภาพเป็น
เพยีงสนิคา้  และภูมปิญัญาท้องถิน่ใดไม่เป็นที่ต้องการของตลาดผูบ้รโิภค  ภูมปิญัญาทอ้งถิน่นัน้จะสูญหายไปใน
ทีส่ดุ   
 ในขณะทีร่า่งพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยมรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้ พ.ศ... ไมมุ่ง่ปกป้องประโยชน์ทาง
เศรษฐกจิของศลิปินทอ้งถิน่  แต่ร่างกฎหมายฉบบัน้ีมุ่งแต่เพยีงการอนุรกัษ์และการสง่ต่อภูมปิญัญาทอ้งถิน่เท่านัน้  
โดยรฐัเป็นผูก้าํหนดจาํนวนเงนิอุดหนุนแก่ชุมชนทอ้ถิน่  และรฐัเป็นผูก้าํหนดกฎเกณฑเ์พื่อการอนุรกัษ์และคงไวซ้ึง่บ
รูณภาพแห่งภูมปิญัญาทอ้งถิน่  ศลิปินทอ้งถิน่จงึต้องพยายามแสวงหารายได้จากการดําเนินชวีติพรอ้มๆ กบัการ
ตอ้งไม่เปลีย่นแปลงภูมปิญัญาทอ้งถิน่  ซึง่การคงไวซ้ึ่งบรณูภาพแห่งภูมปิญัญาทอ้งถิน่ยอ่มขดัต่อธรรมชาตขิองภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่  เช่นเพลงพืน้บา้นอสีานหมอลําตวัอย่างแห่งการศกึษาที่มพีฒันาตามความเปลี่ยนแปลงของสงัคม
ชาวอสีาน  ผลทีอ่าจเกดิขึน้ตามมาคอืการไรผู้ส้บืทอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่  ดว้ยเหตุทีศ่ลิปินทอ้งถิน่ตอ้งคงไวซ้ึ่งบรณู
ภาพแหง่ภมูปิญัญาทอ้งถิน่และตอ้งแสวงหารายไดใ้นการดาํเนินชวีติไปพรอ้มๆ กนั 
 ดงัน้ีการศกึษาชิน้น้ีจงึสรุปไดว้า่  ปจัจุบนัประเทศไทยมกีฎหมายลขิสทิธิเ์ท่านัน้ทีใ่ชป้กป้องสทิธขิองศลิปิน
ทอ้งถิน่  โดยความคุม้ครองดงักลา่วอยูใ่นรปูสทิธขิองนกัแสดงตามกฎหมายลขิสทิธิไ์ทย  แต่สทิธขิองนกัแสดงเช่นน้ี
ไมใ่ช่ความคุม้ครองในรปูงานอนัมลีขิสทิธิ ์ เพลงพืน้บา้นอสีานหมอลาํจงึมสีถานะเป็นเพยีงขอ้มลูสาธารณะหรอืงาน
สาธารณะ  ซึ่งศลิปินทอ้งถิน่และชุมชนทอ้งถิน่ไม่มสีทิธติามกฎหมายเพื่อการปกป้องและเรยีกรอ้งค่าตอบแทนจาก
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทุกชนิดรวมทัง้เพลงพืน้บา้นอสีานหมอลาํตวัอยา่งในการศกึษา 
 
3.3  มาตรการคุ้มครองเพลงพืน้บ้านหมอลาํในเวทีความตกลงระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
 สาํหรบัความตกลงระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัเพลงพืน้บา้นหมอลาํ  ปจัจุบนัองคก์ารระหวา่งประเทศ 2 
องคก์าร  คอืองคก์ารยเูนสโก (UNESCO)  และองคก์ารทรพัยส์นิทางปญัญาโลก (WIPO)  คอืองคก์ารทีม่บีทบาท
สาํคญัต่อการพฒันาความตกลงระหวา่งประเทศ  เพือ่ปกป้องเพลงพืน้บา้นในรฐัภาคสีมาชกิ  ดงัมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 องคก์ารที ่1 องคก์ารยูเนสโก (UNESCO)  ดว้ยภารกจิขององคก์ารยเูนสโก  คอืการสง่เสรมิกจิกรรมการ
สรา้งสรรคท์างวฒันธรรมและการอนุรกัษ์มรดกโลก  พรอ้มๆ กบัการใหค้วามสาํคญักบัความยุตธิรรม อสิรภาพ และ

                                                 
59 เพิง่อา้ง, น.16-28. 
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ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์60  องคก์ารแห่งน้ีจงึใหค้วามสาํคญักบัมรดกทางวฒันธรรม  ไม่วา่มรดกทางวฒันธรรมทีจ่บั
ต้องได้ เช่น  โบราณสถาน  โบราณวตัถุ  เป็นต้น  และมรดกทางวฒันธรรมที่จบัต้องไม่ได้ เช่น ภาษา  เพลง
พืน้บา้น  ดนตร ี นิทาน  ตํานาน เป็นต้น  ดงัปรากฏว่าปจัจุบนัองค์การยูเนสโกไดป้ระกาศใชค้วามตกลงระหว่าง
ประเทศ 2 ฉบบั  คอื 
 ฉบบัที ่1  อนุสญัญาปกป้องและสง่เสรมิความหลากหลายการแสดงออกทางวฒันธรรม 2005 (Convention 
on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, 2005)  ตามขอ้ 7 อนุสญัญาฉบบัน้ี
ใหค้วามสาํคญักบัความหลากหลายทางวฒันธรรม (cultural diversity)  ภายใต้แนวคดิวฒันธรรมที่แตกต่างคอื
เอกลักษณ์ของความเป็นมนุษย์  มรดกทางวัฒนธรรมของมนุษย์ควรได้รบัการปกป้อง  เพื่อประโยชน์ของ
มนุษยชาต ิ ประกอบกบัเพลงพืน้บา้นคอืหน่ึงในมรดกทางวฒันธรรมของมนุษยด์า้นการใชภ้าษา   เพลงพืน้บา้นจงึ
ไดร้บัการปกป้องตามอนุสญัญาฉบบัน้ี61 
 ฉบบัที ่2  อนุสญัญาปกป้องดแูลมรดกทางวฒันธรรมทีไ่มม่รีปูรา่ง 2003 (UNESCO Convention for the 
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 2003) เช่นเดยีวกบัอนุสญัญาฉบบัแรก  เพลงพืน้บา้นถอืเป็น
มรดกทางวฒันธรรมทีไ่ม่มรีปูร่างประเภทหนึ่ง  อนุสญัญาฉบบัน้ีจงึปกป้องคุม้ครองเพลงพืน้บา้นในฐานะเป็นมรดก
ทางวฒันธรรม (cultural heritage) ตามขอ้ 1อนุสญัญาปกป้องดูแลมรดกทางวฒันธรรมทีไ่มม่รีปูร่าง 200362  เพื่อ
การอนุรกัษ์และการสบืทอดประเพณีวฒันธรรม 
 องคก์ารที ่2  องคก์ารทรพัยส์นิทางปญัญาโลก (WIPO)  เป็นองค์การทีม่บีทบาทสง่เสรมิดูแลความตกลง
ด้านทรพัย์สนิทางปญัญา  และปจัจุบนัองค์การแห่งน้ีดูแลความตกลงระหว่างประเทศหลายฉบบัที่เกี่ยวขอ้งกบั
ทรพัยส์นิทางปญัญา  โดยเฉพาะอยา่งยิง่อนุสญัญากรุงเบอรน์  ค.ศ.1886  และตน้แบบกฎหมาย Draft Articles on 
the Protection of Traditional Cultural Expressions /Expressions of Folklore (WIPO Doc. 
WIPO/GRTKF/IC/17/9, 2010  ซึ่งต้นแบบกฎหมายฉบบัน้ีนํามาใช้ปกป้องเพลงพืน้บ้านได ้ แต่ต้นแบบกฎหมาย
ฉบบัน้ียงัไมผ่ลทางกฎหมาย  คงเหลอืเพยีงอนุสญัญากรุงเบอรน์  ค.ศ.1886  และสนธสิญัญา WIPO Performances 
and Phonograms Treaty, 1996 - WPPT ทีส่ามารถปกป้องการแสดงของคตชินพืน้บา้นได ้ เพราะนกัแสดงตามขอ้ 
2 สนธสิญัญาฉบบัน้ีมขีอบเขตครอบคลุมถงึการแสดงของคตชินพืน้บา้น (expressions of folklore)  ส่งผลให้
นักแสดงเพลงพื้นบ้านหรอืดนตรพีื้นบ้านได้รบัสทิธขิองนักแสดงและธรรมสทิธิต์ามข้อ 5 ของสนธสิญัญาฉบบัน้ี  
ประกอบกบัปจัจุบนัสนธสิญัญาฉบบัน้ีมรีฐัภาคสีมาชกิลงนามแลว้ทัง้สิน้ 92 ประเทศ  หลายประเทศ  รฐัภาคสีมาชกิ
เหล่าน้ีจงึมกีารใช้กฎหมายลขิสทิธิห์รอืกฎหมายเฉพาะเพื่อรบัรองสทิธขิองนักแสดงคตชินพื้นบ้าน  ส่วนประเทศ
ไทยกรมทรพัยส์นิทางปญัญาเคยมนีโยบายเขา้ร่วมสนธสิญัญาฉบบัน้ี  แต่จนถงึปจัจุบนักรมทรพัย์สนิทางปญัญา
ยงัคงอยูร่ะหวา่งการศกึษาผลดผีลเสยี  ก่อนทีป่ระเทศไทยลงนามในสนธสิญัญาฉบบัน้ี 
 ดว้ยเหตุน้ีปจัจุบนัเพลงพืน้บา้นจงึยงัไมม่สีนธสิญัญาระหวา่งประเทศดา้นทรพัยส์นิทางปญัญาเฉพาะ  เพื่อ
การปกป้องในรูปภูมปิญัญาท้องถิน่หรอืการแสดงออกทางคตชิน  แต่เฉพาะการแสดงของคตชินพืน้บ้านเท่านัน้ที่
ไดร้บัความคุม้ครองตามสนธสิญัญา WIPO Performances and Phonograms Treaty, 1996 – WPPT  ซึง่รฐัภาคี
สมาชิกหลายๆ ประเทศได้ปฏิบตัิตามสนธิสญัญาฉบบัน้ีและให้ความคุ้มครองสทิธิของนักแสดงคติชนพื้นบ้าน  
ขณะเดยีวกนัแมว้่าต้นแบบกฎหมาย Draft Articles ขา้งต้นไม่มผีลทางกฎหมาย   แต่หลายประเทศไดนํ้าเอา

                                                 
60 UNESCO, “Introduction  UNESCO Bangkok,”  Accessed 9 Mar,  2013  http://www.unescobkk.org/about-

us/introducing-unesco-bangkok/ 
61 UNESCO, “Legal Instruments,” Accessed 9 Mar, 2013 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
62 Martin A. Girsberger, Intellectual property and Traditional Cultural Expressions  in a Digital Environment, 

(Cheltenham.  UK : Edward Elgar Publishing Limited, 2008), p.124-125. 
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ต้นแบบกฎหมายฉบบัน้ีไปใช้  เพื่อเป็นแนวทางคุ้มครองภูมปิญัญาท้องถิ่น การแสดงออกทางวฒันธรรมแบบ
ประเพณี และการแสดงออกทางคตชิน  ไม่ว่าประเทศออสเตรเลยี  ประเทศสาธารณรฐัจนี (ไต้หวนั)  ประเทศศรี
ลงักา  เป็นตน้  แต่รปูแบบวธิกีารคุม้ครองมรีายละเอยีดทีแ่ตกต่างกนัไป  ผลทีเ่กดิขึน้คอืมาตรการปกป้องภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่จงึไมเ่ป็นมาตรฐานสากล  เพราะขาดความตกลงระหวา่งประเทศทีม่ทีางกฎหมาย63 
 
3.4  มาตรการคุ้มครองเพลงพืน้บ้านหมอลาํของกลุ่มประเทศท่ีเลือกศึกษา   
 ด้วยผลของสนธิสญัญาระหว่างประเทศด้านทรพัย์สนิทางปญัญาและการปกป้องมรดกทางวฒันธรรม  
ปจัจุบนัหลายๆ ประเทศจงึบญัญตักิฎหมายภายในขึน้  เพื่อการปกป้องภูมปิญัญาทอ้งถิน่เพลงพืน้บา้นของชาตติน  
ซึ่งการศกึษาฉบบัน้ีได้นําเสนอตวัอย่างมาตรการทางกฎหมายใน 3 ประเทศ  เริม่ต้นจากประเทศสาธารณรฐัจนี 
(ไตห้วนั)  ประเทศศรลีงักา  และประเทศเกาหลใีตต้ามลาํดบั   
 ประเทศสาธารณรฐัจีน (ไต้หวนั)  คอืประเทศหน่ึงทีม่คีวามหลากหลายดา้นวฒันธรรมและเพลงพืน้บา้น  
ด้วยเหตุที่ประเทศน้ีประกอบด้วยประชากร 2 กลุ่มใหญ่ ๆ  คือ  ชาวจีนและคนพื้นเมอืง  ประกอบกบัประเทศ
สาธารณรฐัจนี (ไตห้วนั) เป็นรฐัภาคสีมาชกิองคก์ารสหประชาชาตแิละไดใ้หส้ตัยาบนัรบัรองทัง้กตกิาระหวา่ง 2 ฉบบั  
คอื International Covenant on Economic Social and  Cultural Right, 1966 - ICESCR และ International 
Covenant on Civil and Political Rights, 1966 - ICCPR64  ประเทศสาธารณรฐัจนี (ไตห้วนั) จงึประกาศใช้
รฐัธรรมนูญ ฉบบัปี ค.ศ.2005 (The Constitution of the Republic of China, 2005)  โดยตามมาตรา 5 รฐัธรรมนูญ
ฉบบัน้ีไดร้บัรองวา่คนพืน้เมอืงมสีทิธเิทา่เทยีมกบัพลเมอืงของประเทศ65 
 จากสภาพขอ้เทจ็จรงิขา้งต้น  ประเทศสาธารณรฐัจนี (ไตห้วนั) จงึเลอืกใชม้าตรการปกป้องเพลงพืน้บา้น
แก่ชาวจนีและคนพืน้เมอืงทัง้ในรปูกฎหมายลขิสทิธิร์ว่มกบักฎหมายเฉพาะ (sui generis) กลา่วคอื 
 กรณีแรก เพลงพืน้เมอืงของชาวจนีไต้หวนั  ภายใต้มาตรา 7 bis  พระราชบญัญตัลิขิสทิธิป์ระเทศ
สาธารณรฐัจนี (ไต้หวนั)  ค.ศ.2010  ระบุว่า  นักแสดงเพลงพืน้บา้นไตห้วนัย่อมไดส้ทิธขิองนักแสดง  แมว้่าเพลง
พืน้บา้นเป็นคตชินและเป็นงานสาธารณะ (public domain)   แต่นกัแสดงเพลงพืน้บา้นชาวไตห้วนักส็ามารถไดส้ทิธิ
ของนักแสดง  ซึ่งสทิธดิงักล่าวเป็นสทิธขิา้งเคยีงซึ่งแยกออกมาจากงานอนัมลีขิสทิธิ ์ สง่ผลใหแ้มเ้พลงพืน้บา้นเป็น
งานสาธารณะ  แต่นกัแสดงสามารถไดร้บัความคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงได้66 
 กรณีทีส่อง  เพลงพืน้บา้นของคนพืน้เมอืง  ความคุม้ครองสว่นน้ีแยกออกเป็น 2 สว่นดว้ยกนัคอื   
 สว่นแรก  ความคุม้ครองในงานเพลงพืน้บา้นคนพืน้เมอืง  ตามมาตรา 3 พระราชบญัญตักิารแสดงออกทาง
วฒันธรรมแบบประเพณีไตห้วนั  ค.ศ.2007 (Indigenous Traditional Cultural Expression Protection Act Taiwan, 
2007)67  ถอืวา่  เพลงพืน้บา้นคอืวตัถุแหง่ความคุม้ครอง  เพราะเพลงพืน้บา้นเป็นการสรา้งสรรคท์างสตปิญัญา (the 
intellectual creations) เพือ่ประกอบประเพณีการเฉลมิฉลองทางศาสนา  ดนตร ี และการเตน้ราํ 

                                                 
63 Ibid, p.124-125. 
64 United Nations, "United Nations Treaty Collection"  Accessed 15 December, 2013 

https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?chapter=4&lang=en&mtdsg_no=iv-3&src=treaty 
65 มาตรา 5 ของ Taiwan's Constitution of 2005 
   There shall be complete equality among the various ethnic groups in the Republic of China. 
66 มาตรา 7 bis ของพระราชบญัญตัลิขิสทิธิป์ระเทศสาธารณรฐัจนี (ไตห้วนั)  ค.ศ.2010 
   A performance by a performer of a pre-existing work or folklore shall be protected as an independent work.  
   Protection of a performance shall not affect the copyright in the pre-existing work. 
67 มาตรา 3 ของพระราชบญัญตักิารแสดงออกทางวฒันธรรมแบบประเพณไีตห้วนั  ค.ศ.2007 
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 เมื่อเพลงพืน้บ้านของคนพืน้เมอืงไดร้บัความคุ้มครองตามกฎหมายแล้ว  กฎหมายฉบบัน้ียงัไดม้อบสทิธิ
ชุมชนแก่กลุม่คนพืน้เมอืงหรอืชนเผา่ต่างๆ  บรรดากลุม่คนพืน้เมอืงหรอืชนเผา่จงึเป็นประธานแห่งสทิธแิละมสีทิธแิต่
เพยีงผูเ้ดยีว  เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงนิจากการสรา้งสรรคท์างสตปิญัญาและเพลงพืน้บา้น  รวมทัง้
กลุ่มคนพืน้เมอืงหรอืชนเผ่ายงัมสีทิธปิกป้องชื่อเสยีงเกยีรตคิุณและการรกัษาไวซ้ึ่งบูรณภาพแห่งเพลงพืน้บา้น  ใน
ฐานะทีส่ทิธสิว่นน้ีเป็นธรรมสทิธิ ์(moral rights)  กลุ่มคนพืน้เมอืงหรอืชนเผ่าจงึมคีวามเป็นเจา้ของในเพลงพืน้บา้น  
และกลุม่คนพืน้เมอืงหรอืชนเผา่สามารถป้องกนัการบดิเบอืน  หรอืการสรา้งผลกระทบต่อศาสนาความเชื่อ  หรอืการ
กระทําใดๆ ที่สร้างผลกระทบต่อการสร้างสรรค์ทางสติปญัญาตามประเพณีตามมาตรา 10 พระราชบญัญตัิการ
แสดงออกทางวฒันธรรมแบบประเพณีไต้หวนั ค.ศ.200768  เพราะกรณีดงักล่าวถือว่ามคีวามผิดฐานก่อความ
เสยีหายกบัชื่อเสยีงเกยีรตคิุณของเจา้ของสทิธ ิ โดยสทิธดิงักลา่วน้ีไมม่รีะยะเวลาการสิน้สดุความคุม้ครอง69 
 ส่วนที่สอง   ความคุ้มครองในสิทธิของนักแสดงเพลงพื้นบ้าน  เช่นเดียวกับนักแสดงชาวจีนไต้หวนั  
นักแสดงคนพืน้เมอืงย่อมไดร้บัสทิธขิองนักแสดง  เพื่อการปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิของตนตามมาตรา 7 
bis พระราชบญัญตัลิขิสทิธิป์ระเทศสาธารณรฐัจนี (ไตห้วนั)  ค.ศ.2010 
 ดว้ยสภาพขอ้มลูขา้งตน้คนพืน้เมอืงในประเทศสาธารณรฐัจนี (ไตห้วนั) จงึไดร้บัความคุม้ครองในมาตรฐาน
ทีส่งูกวา่ชาวจนีไตห้วนั  ไมว่า่ความคุม้ครองในงานเพลงพืน้บา้นและความคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงเพลงพืน้บา้น 
 ประเทศศรีลงักา  คือประเทศที่ประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติ  ไม่ว่าชาวทมิฬ  ชาวสิงหล  หรือ
ชาวต่างชาตอิื่นๆ  ประกอบกบัดนิแดนแหง่น้ีเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของมนุษยอ์ยา่งยาวนาน  ประเทศศรลีงักาจงึรํ่ารวยดว้ย
ความหลากหลายทางวฒันธรรมและเพลงพื้นเมอืง  ซึ่งชาวศรลีงักามกันิยมใช้ดนตรี  การขบัร้อง  การเต้นรํา
ประกอบเขา้ดว้ยกนัตัง้แต่อดตีถงึปจัจุบนั 
 สว่นมาตรการทางกฎหมายทีป่กป้องดนตรพีืน้เมอืงนัน้  ปรากฏผลการศกึษาวา่  ประเทศศรลีงักาเลอืกใช้
กฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญาหมายเลข 36  ค.ศ.2003 (Intellectual  Property Act, No. 36,  2003)  เพื่อปกป้อง
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ของประเทศ 
 ทัง้น้ี  ตามมาตรา 5 กฎหมายฉบบัน้ีเรยีกภูมปิญัญาทอ้งถิน่วา่  “การแสดงออกทางคตชิน” (expression of 
folklore)  ซึง่คาํน้ีมหีมายถงึงาน 4 กลุ่มตวัอยา่งใหญ่ๆ ดว้ยกนั คอื  กลุ่มวรรณกรรมพืน้บา้น  เช่น นิทานพืน้บา้น  
โคลงพืน้บา้น  และปรศินาพืน้บา้น  เป็นตน้  หรอืกลุ่มเพลงและเครื่องดนตรพีืน้บา้น  เช่น เพลงพืน้บา้น  และเครื่อง
ดนตรพีืน้บา้น เป็นตน้  หรอืกลุ่มการแสดงและการละเล่นพืน้บา้น  เช่น  การเตน้ราํพืน้บา้นและการละเล่นหรอืการ
แสดงพืน้บา้น  เป็นตน้  หรอืกลุ่มผลติภณัฑง์านศลิปะพืน้บา้น  เช่น เครื่องป ัน้ดนิเผา  กระเบือ้งโมเสค  งานไม ้ 
งานโลหะ  เครือ่งประดบั  หตัถกรรม  สิง่ทอและเครือ่งแต่งกายทอ้งถิน่ เป็นตน้70 

                                                                                                                                                    
   The intellectual creations referred to in this Act shall mean traditional religious ceremonies, music, dance, songs, 

sculptures, weaving, patterns, clothing, folk crafts or any other expression of the cultural achievements of indigenous 
peoples. 

68 มาตรา 10 ของพระราชบญัญตักิารแสดงออกทางวฒันธรรมแบบประเพณไีตห้วนั ค.ศ.2007 
   The exclusive right to use intellectual creations shall mean the property rights and moral rights of intellectual 

creations.  
   The owner of an exclusive right to use intellectual creations enjoys the following moral rights of intellectual 

creations:... 
69 Kai-Shyh Lin, "Using Intellectual Property Rights to Protect Indigenous Cultures : Critique on the Recent 

Development in Taiwan", Journal of Archaeology and Anthropology, p.195 (2007). 
70 มาตรา 5 ของกฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญาประเทศสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม  หมายเลข 36  ค.ศ.2003  
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 นอกจากน้ี  ตามกฎหมายทรพัย์สนิทางปญัญาหมายเลข 36 ค.ศ.2003 รบัรองว่า  ชุมชนท้องถิ่นเป็น
เจา้ของการแสดงออกทางคตชิน  โดยการแสดงออกทางคตชินไดร้บัความคุม้ครองทัง้ในรปูงานอนัมลีขิสทิธิ ์ หาก
การแสดงออกทางคตชินอยู่ในรูปผลติภณัฑ์ตามมาตรา 6 กฎหมายทรพัย์สนิทางปญัญาหมายเลข 36 ค.ศ.2003   
และในรูปสิทธิของนักแสดง  ซึ่งสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิข้างเคียงตามมาตรา 5 กฎหมายทรพัย์สินทางปญัญา  
หมายเลข 36 ค.ศ.2003  สทิธทิัง้สองรปูแบบจงึถอืเป็นสทิธใินความเป็นเจา้ของการแสดงออกทางคตชินตามมาตรา 
24 (1) กฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญา  หมายเลข 36 ค.ศ.200371 
 แมว้่าสทิธใินการแสดงออกทางคตชินเป็นสทิธคิวามเป็นเจา้ของ  โดยทัว่ไปแลว้ชุมชนควรสามารถเรยีก
เกบ็และใชป้ระโยชน์ทางการเงนิจากผลติภณัฑท์ีเ่กดิจากการแสดงออกทางคตชิน  แต่สาํหรบักรณีน้ีชุมชนเจา้ของ
สทิธไิม่อาจนําเงนิหรอืประโยชน์มาแบ่งปนัระหว่างสมาชกิในชุมชน   เพราะกฎหมายฉบบัน้ีระบุว่า  เงนิจํานวนน้ี
ตอ้งถูกนําไปใชก้บัการพฒันาวฒันธรรมตามมาตรา 24 (5) กฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญาหมายเลข 36 ค.ศ.2003 
เทา่นัน้72 
 ประเทศเกาหลีใต้   ปจัจุบนัภูมปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นเพลงพืน้เมอืงเป็นงานสาธารณะ (public domain)  
และไมใ่ช่งานอนัมลีขิสทิธิต์ามมาตรา 2 และมาตรา 4 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิเ์กาหล ี ค.ศ.2007 (Copyright law of 
South Korea, 2007) 73  แต่เฉพาะภูมปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นยาและการรกัษาโรคเท่านัน้ทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตาม
กฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญา  ส่วนเพลงพืน้บา้นไดร้บัความคุม้ครองตามมาตรา 2 พระราชบญัญตัปิกป้องมรดก

                                                                                                                                                    
   “expression of folklore” means a group oriented and tradition based creation of groups or individuals reflecting the 

expectation of the community as an adequate expression of its cultural and social identity, its standards and values as 
transmitted orally, by imitation or by other means, including : 

 (a) folktales, folk poetry, and folk riddles ; 
 (b) folk songs and instrumental folk music ; 
 (c) folk dances and folk plays ; 
 (d) productions of folk arts in particular, drawings, paintings, carvings, sculptures, pottery, terracotta, mosaic, 

woodwork, metal ware, jewelry, handicrafts, costumes, and indigenous textiles ; 
71 Indunil Abeyesekere, "The Protection of Expressions of Folklore in Sri Lanka", Horizontal Issues in IP Law: 

Uncovering the Matrix, Accessed 10 December,  2012  http://www.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Abeyesekere.pdf  
72 Christoph Antons, Traditional Knowledge, Traditional Cultural Expressions and Intellectual Property Law  

in the Asia-Pacific Region, (United Kingdom : Kluwer Law International, 2009), p.349. 
73 มาตรา 4 ของกฎหมายลขิสทิธิป์ระเทศเกาหล ีค.ศ.2007   
   (Examples of Works, etc.)  
   The following shall be the examples of works referred to in this Act: 
 1. Novels, poems, theses, lectures, recitations, plays and other literary works; 
 2. Musical works; 
 3. Theatrical works including dramas, dances, pantomimes, etc.; 
 4. Paintings, calligraphic works, sculptures, crafts, works of applied art, and other artistic works; <As amended 

on Jan. 12, 2000> 
 5. Architectural works including architectural models and plans; 
 6. Photographic works including photographs and other works produced by similar methods; 
 7. Cinematographic works; 
 8. Maps, charts, design drawings, sketches, models and other diagrammatic works; and 
 9. Computer program works. 
 (2) Matters necessary for the protection of computer program works under Subparagraph 9 of Paragraph (1) 

shall be provided for in a separate Act. 
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ทางวฒันธรรมเกาหล ี ค.ศ.2007  ในฐานะทีเ่พลงพืน้บา้นเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีไ่มม่รีปูรา่ง (intangible cultural 
heritage)74 
 อย่างไรกต็าม  มาตรการตามพระราชบญัญตัปิกป้องมรดกทางวฒันธรรม  ค.ศ.2007  ไม่ใช่มาตรการใน
ระบบทรพัย์สนิทางปญัญา  แต่มาตรการดงักล่าวเป็นไปเพื่อการอนุรกัษ์  ปกป้องมรดกทางวฒันธรรมของชาต ิ  
พรอ้มๆ กบัการขึน้ทะเบยีนบญัชรีายชื่อมรดกทางวฒันธรรม  ร่วมกบัการแต่งตัง้ศลิปินท้องถิน่เป็นผู้ครอบครอง
อาวโุส (honorary holder) ผูค้รอบครอง (holder)  เพื่อการสง่ต่อมรดกทางวฒันธรรมแห่งชาตแิก่ผูฝึ้กหดัชาวเกาหลี
รุน่ต่อไป  โดยบุคคลเหล่าน้ีไดร้บัค่าตอบแทนจากภาครฐัและไดร้บัการยกยอ่งจากสงัคม  ในฐานะทีบุ่คคลเหล่าน้ีคอื
บุคคลผูท้รงความรูด้า้นมรดกทางวฒันธรรมของชาติ75 
 จากข้อมูลของประเทศที่เลือกศึกษาทัง้สามประเทศข้างต้น  การศึกษาชิ้นน้ีจึงสรุปในเบื้องต้นได้ว่า  
ปจัจุบนัหลายๆ ประเทศต่างปกป้องภูมปิญัญาทอ้งถิน่เพลงพืน้บา้นของตนดว้ยกฎหมายทีแ่ตกต่างกนั  แต่โดยสว่น
ใหญ่กฎหมายทีใ่ชค้อืกฎหมายลขิสทิธิห์รอืกฎหมายเฉพาะ (sui generis)  แต่บางประเทศเลอืกใชก้ฎหมายทีไ่มใ่ช่
ระบบทรพัย์สนิทางปญัญาเพื่อการปกป้องมรดกทางวฒันธรรมของประเทศ  โดยกฎหมายดงักล่าวยอมรบัว่า  
ชุมชนท้องถิน่เป็นที่มาของมรดกทางวฒันธรรม  แต่ชุมชนท้องถิน่ไม่มสีทิธเิรยีกเกบ็เงนิหรอืผลประโยชน์เพื่อตน  
รฐัเป็นผูว้า่จา้งศลิปินและดาํเนินแผนงานการอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรมของประเทศและชุมชนทอ้งถิน่ 
 
3.5  วิเคราะห์แนวคิดทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและเปรียบเทียบมาตรการคุ้มครองเพลงพื้นบ้านกบักลุ่ม
ประเทศท่ีเลือกศึกษา 
 ดว้ยสภาพแตกต่างระหว่างความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการปกป้องภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ของ
องค์การทรพัย์สนิทางปญัญาโลกและองค์การยูเนสโกและองค์การสหประชาชาต ิ ซึ่งความตกลงระหว่างประเทศ
เหล่าน้ีเกิดบนกรอบแนวคิดที่แตกต่างกนั   เน้ือหาส่วนน้ีจึงเป็นผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของแนวคิดทาง
กฎหมายเพื่อการปกป้องเพลงพืน้บา้น  และการเปรยีบเทยีบมาตรการคุม้ครองเพลงพืน้บา้นอสีานหมอลําทีเ่หมาะ
ของประเทศไทยตามลาํดบั  
3.5.1  วิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องแนวคิดทางกฎหมายเพ่ือการปกป้องเพลงพืน้บ้าน 
 ปจัจุบนัประเทศต่างๆ ทัว่โลกลว้นเป็นรฐัภาคสีมาชกิองคก์ารระหวา่งประเทศ  รฐัเหล่าน้ีมคีวามจาํเป็นตอ้ง
พึง่พากนัอย่างเอือ้เฟ้ือ  ไมว่า่ดา้นทรพัยากร  การคา้  การลงทุน  การสาธารณสขุ และวฒันธรรม  องคก์ารระหวา่ง
ประเทศจงึมบีทบาทสาํคญัคอืการสรา้งกฎกตกิาและกฎหมายทีเ่ป็นมาตรฐานสากล  กฎหมายภายในรฐัภาคสีมาชกิ
จึงเกิดขึ้นจากสนธิสญัญาระหว่างประเทศ  กฎหมายเหล่าน้ีจึงล้วนมเีน้ือหาสาระที่คล้ายคลึงกนัในทุกประเทศ  
เช่นเดยีวกบัระบบกฎหมายเพื่อปกป้องภูมปิญัญาท้องถิน่เพลงพื้นบ้าน  ระบบกฎหมายนี้เกดิขึน้จากความตกลง
ระหว่างประเทศ  ประเทศต่างๆ ทัว่โลกไม่ว่าระบบคอมมอนลอว์หรอืระบบ ซวีลิลอว์ล้วนมกีฎหมายลายลกัษณ์

                                                 
74 มาตรา 2 ของ The Cultural Heritage Protect Act Korea 2007  
   Definitions 
   (1) The term "cultural heritage" in this Act refers to national, racial, or world heritage, formed artificially or naturally, 

of outstanding historic, artistic, academic, or scenic value, which is classified into the following categories:... 
       2. Intangible cultural heritage: Intangible cultural products of outstanding historic, artistic, or academic value, 

such as drama, music, dance, and craft skills; 
75 Dawnhee Yim, "Living Human Treasures and the Protection of Intangible Culture Heritage : Experiences and 

Challenges", ICOM NEWS 2004, Accessed 10 January,  2013  
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/ICOM_News/2004-4/ENG/p10_2004-4.pdf 
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อกัษรเพือ่การปกป้องภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีค่ลา้ยคลงึกนั  โดยการศกึษาพบวา่  ระบบกฎหมายเพื่อปกป้องภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่เพลงพืน้บา้นตัง้อยูบ่นแนวคดิ 4 ประการดว้ยกนั คอื   
 แนวคดิสทิธมินุษยชน (human rights)  อนัไดแ้ก่สทิธคิวามเป็นมนุษย ์ ซึ่งมนุษยท์ุกคนไม่ว่าเชื้อชาต ิ
ศาสนา หรอืคนกลุ่มใด  มนุษยเ์หล่าน้ียอ่มมสีทิธใินความเป็นมนุษยอ์ย่างเท่าเทยีมกนั (rights shared equally)76   
โดยสทิธิมนุษยชนเกิดขึ้นพร้อมความเป็นมนุษย์  สทิธิมนุษยชนจึงติดตวัมนุษย์และไม่อาจโอนแก่บุคคลอื่น77  
ตามปกตสิทิธมินุษยชนไม่ใช่กฎหมาย  แต่สทิธมินุษยชนมสีว่นสาํคญัต่อกฎหมายของรฐั  ในฐานะทีส่ทิธมินุษยชน
เป็นเหตุผลสนับสนุนความชอบธรรมของกฎหมายรฐั78  ประกอบกบัสทิธมินุษยชนมขีอบเขตเกี่ยวขอ้งในวถิชีวีติ
หลายๆ ดา้น เช่น การเมอืง การปกครอง วฒันธรรม เป็นตน้  องคก์ารสหประชาชาตจิงึประกาศรบัรองว่า  มนุษย์
ทุกคนมสีทิธอิยา่งเทา่เทยีมกนัเพือ่การกําหนดใจตนเองทางวฒันธรรม  ซึง่ปรากฏอยูใ่นกตกิาระหวา่งประเทศหลาย
ฉบบั เชน่ กตกิาระหวา่งประเทศ International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 - ICCPR เป็นตน้ 
 แนวคดิสทิธขิองปจัเจกชน (individual rights)  อนัได้แก่ทฤษฎีสทิธติามธรรมชาติเกี่ยวกบัทรพัย์สนิ  
(natural right theory of property) ของจอหน์ ลอ็ค นกัปรชัญาชาวตะวนัตก  โดยแนวคดิน้ีมพีืน้ฐานความวา่   ตาม
ธรรมชาติทรพัยากรมคีุณค่าน้อยมาก  จนเมื่อปจัเจกชนได้นําแรงงาน ความวริยิะ ความคิด สติปญัญาของตน
ประกอบเขา้กบัทรพัยากร  ทรพัยากรดงักลา่วจงึกลายเป็นทรพัยส์นิทีม่คีุณค่าต่อมนุษย ์ ปจัเจกชนจงึควรไดร้บัสทิธิ
ความเป็นเจ้าของ  และปจัเจกชนสามารถแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจในทรพัย์สนินัน้ได้  ไม่ว่าด้วยการใช ้
จาํหน่าย และปดัป้องการรบกวนสทิธจิากบุคคลภายนอก79 
 แนวคดิสทิธชิุมชน (community rights)  อนัไดแ้ก่สทิธขิองกลุ่มคนที่มวีตัถุประสงค์ร่วมกนั  มถีิน่ที่อยู่
ร่วมกนัในชุมชนหน่ึง หรอืหลายๆ ชุมชน หรอืหลายชาติพนัธุ์  ไม่ว่าชุมชนน้ีเป็นชุมชนคนเมืองหรอืชุมชนคน
ทอ้งถิน่  ทําใหบ้รบิทสทิธชิุมชนมเีน้ือหาครอบคลุมสทิธหิลายๆ ประเภท  โดยลกัษณะสทิธชิุมชนดงักล่าวเป็นสทิธิ
เชงิชอ้นทัง้ในรูปแบบสทิธแิละเจา้ของสทิธ ิ เช่น รฐัเป็นเจา้ของทรพัยากรป่าไม ้ แต่สมาชกิในชุมชนมสีทิธใิชแ้ละ
จดัการทรพัยากรต่างๆ ทีไ่ดจ้ากปา่ไม ้ เชน่  พนัธุพ์ชื  สมนุไพร  เป็นตน้80 
 แนวคดิความหลากหลายทางวฒันธรรม (diversity cultural)  อนัไดแ้ก่แนวคดิสาํนักประวตัศิาสตร ์ ซึ่ง 
Johann Gottfried von Herder เป็นผูส้รา้งขึน้  แนวคดิน้ีมสีาระสาํคญัอยูท่ีค่าํวา่  “ความเป็นเลศิแห่งความแตกต่าง” 
(excellence of diversity Idea) 81  เพื่อการอธบิายวา่ธรรมชาตขิองมนุษยต์ัง้อยูบ่นพืน้ฐานความแตกต่างกนั  ไมว่า่
ดา้นภาษา ประเพณี ประวตัศิาสตร ์ศาสนา  และความแตกต่างเหล่าน้ีคอืเอกลกัษณ์ของมนุษยแ์ต่ละชนชาต ิ พรอ้ม
ทัง้ Herder ได้คดัค้านแนวคดิความเป็นสากลในด้านต่างๆ  เพราะแนวคดิเช่นน้ีขดัต่อธรรมชาตคิวามเป็นมนุษย ์ 
รวมทัง้ Herder ยงัคดัค้านความพยายามสร้างความเป็นสากลของมนุษย์ทัว่โลกว่า สิง่น้ีเท่ากบัการทําลาย
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของมนุษย์82 

                                                 
76 Micheling R. Ishay, The History of Human Right, (London UK : University of California Press, 2004), p.3. 
77 ธนรตัน์ ทัง่ทอง, “สทิธมินุษยชนในกระบวนการยุตธิรรม,” สบืคน้เมือ่วนัที ่2 มนีาคม  2556 จาก     

http://www.thethaibar.or.th:90/thaibarweb/fileadmin/DAM/2555/PDF/Lecture/LectureTerm2/09_thon_rat_thang_thong/2_thanar
at_1-2-2-63.pdf         

78 อุดมศกัดิ ์สนิธพิงษ,์ สทิธมินุษยชน, (กรงุเทพฯ : สาํนกัพมิพว์ญิญชูน, 2548), น.25-26. 
79 Graham Dutfield, Uma Suthersanen. Global intellectual property law, (UK : Edward Elgar Publishing  Limited. 2008), 

p.54-55 
80 กลุ่มงานผลติเอกสาร  สํานักประชาสมัพนัธ์  สํานักงานคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎร, สทิธชิุมชนตามรฐัธรรมนูญ, 

(กรงุเทพ : สาํนกังานคณะกรรมการสภาผูแ้ทนราษฎร 2555), น.20-23. 
81 ปรดี ี เกษมทรพัย,์ นิตปิรชัญา, (กรงุเทพ : โครงการตาํราและเอกสารการสอน  คณะนิตศิาสตร ์     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

, 2531), น.232. 
82 Elizabeth  Burns  Coleman, Intellectual Property and Traditional  Cultural Expressions in a Digital  
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 ผลของการศกึษาพบว่า  แนวคดิทัง้สีข่า้งต้นมคีวามสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนั  โดยแนวคดิสทิธมินุษยชนถอื
เป็นพืน้ฐานและกรอบของแนวคดิอื่นๆ  ไม่ว่าแนวคดิสทิธขิองปจัเจกชน (individual rights)  แนวคดิสทิธชิุมชน 
(community rights) และแนวคดิความหลากหลายทางวฒันธรรม (diversity cultural)  การทีม่นุษยม์คีวามชอบธรรม
ดา้นทรพัยส์นิสว่นบุคคลตามแนวคดิสทิธขิองปจัเจกชน  หรอืชุมชนเป็นเจา้ของประเพณีวฒันธรรมและภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่  หรอืชุมชนมนุษยม์คีวามชอบธรรมเพื่อการดํารงความหลากหลายทางวฒันธรรม  ทัง้หมดน้ีลว้นเป็นสว่น
หน่ึงของสทิธคิวามเป็นมนุษยต์ามแนวคดิสทิธมินุษยชน 
 นอกจากน้ีระหวา่งแนวคดิสทิธขิองปจัเจกชน (individual rights) แนวคดิสทิธชิุมชน (community rights) 
และแนวคดิความหลากหลายทางวฒันธรรม (diversity cultural) ต่างมทีัง้ความเหมอืนและความแตกต่างกนั  
กลา่วคอื 
 ประการแรก  ความเหมอืนกนัระหว่างแนวคดิสทิธขิองปจัเจกชนกบัแนวคดิสทิธชิุมชน  ทัง้สองแนวคดิมี
จุดมุ่งหมายเดยีวกนั คอืการมอบสทิธทิางเศรษฐกจิ  เพื่อที่ปจัเจกชนหรอืชุมชนมคีวามชอบธรรมในการแสวงหา
ประโยชน์จากทรพัยส์นิ  และการหวงกนัผลประโยชน์แก่ปจัเจกชนหรอืชุมชน  รวมทัง้ทัง้สองแนวคดิยงัตอ้งการมอบ
สทิธทิางศลีธรรมแก่ปจัเจกชนหรอืชุมชน  สง่ผลใหป้จัเจกชนหรอืชุมชนสามารถปกป้องชื่อเสยีงเกยีรตคิุณและรกัษา
ไวซ้ึง่บรูณภาพของผลงานสรา้งสรรคข์องตน  หากแต่ขอบเขตสทิธชิุมชนมคีวามกวา้งขวางมากกวา่สทิธขิองปจัเจก
ชน  เพราะสทิธชิุมชนยงัเป็นสทิธิด้านการอนุรกัษ์  การส่งต่อทางวฒันธรรม  การปกปิดความลบัทางประเพณี
วฒันธรรมของชุมชนดว้ย 
 ประการทีส่อง  ดา้นความแตกต่างกนัระหวา่งแนวคดิสทิธชิุมชนกบัแนวคดิความหลากหลายทางวฒันธรรม  
แมว้า่แนวคดิทัง้สองกลุ่มตอ้งการปกป้องมรดกทางวฒันธรรมของคนทอ้งถิน่  แต่ทัง้สองแนวคดิมคีวามแตกต่างกนั  
คือแนวคิดความหลากหลายทางวฒันธรรมไม่ใช่สทิธิในความเป็นเจ้าของ  แม้ว่าชุมชนเป็นเจ้าของมรดกทาง
วฒันธรรม  แต่ชุมชนไมม่สีทิธเิรยีกรบัผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของชุมชนเอง  ในทางกลบักนัผลประโยชน์น้ีตอ้ง
ถูกใชเ้พื่อการอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรมของชุมชน  สว่นแนวคดิสทิธชิุมชน  ชุมชนย่อมเป็นเจา้ของภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่และมสีทิธเิรยีกเกบ็ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้  และการหวงกนัหรอืการอนุญาตใหใ้ชภู้มปิญัญาทอ้งถิน่   รวมทัง้
การสง่ต่อภมูปิญัญาทอ้งถิน่สูท่ายาทรุน่ต่อไป 
      ดงันัน้ดว้ยความเหมอืนและความแตกต่างของแนวคดิทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมด  สง่ผลใหป้ระเทศต่างๆ บนโลก
เลอืกปกป้องภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 2 ระบบใหญ่  คอืระบบกฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญาและกฎหมายเฉพาะบนพืน้ฐาน
สทิธขิองปจัเจกชนหรอืสทิธชิุมชน  ดงัเช่น  พระราชบญัญตัลิขิสทิธิป์ระเทศสาธารณรฐัจนี (ไตห้วนั) ค.ศ.2010 เพื่อ
คุม้ครองการสรา้งสรรคท์างสตปิญัญา เป็นตน้  และระบบกฎหมายเฉพาะเพื่อการคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรม เช่น 
พระราชบญัญตัปิกป้องมรดกทางวฒันธรรมเกาหลใีต ้ ค.ศ.2007 เป็นตน้ 
3.5.2  วิเคราะหเ์ปรียบเทียบมาตรการคุ้มครองเพลงพืน้บ้านอีสานหมอลาํท่ีเหมาะของประเทศไทย 
 หากพิจารณาเปรียบเทียบมาตรการปกป้องเพลงพื้นบ้านประเทศที่เลือกศึกษาทัง้ 3 ประเทศแล้ว  
ปรากฏผลวา่  แต่ละประเทศมมีาตรการทีแ่ตกต่างกนั  และประเดน็สาํคญัต่อการพจิารณาถงึมาตรการคุม้ครองเพลง
พืน้บา้นอสีานหมอลาํทีเ่หมาะสมกบัประเทศไทยจงึมอียูด่ว้ยกนั 3 ประเดน็ใหญ่ๆ กลา่วคอื 
 ประเด็นแรก  ผู้ที่เป็นเจ้าของภูมปิญัญาท้องถิ่นเพลงพื้นบ้านอีสานหมอลํา  ทัง้น้ีจากการศึกษาพบว่า  
เพลงหมอลําเป็นมรดกทางวฒันธรรมและภูมปิญัญาท้องถิ่นของชาวอีสานในประเทศไทย  และเช่นเดยีวกบัภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ประเภทอื่นๆ คอืเพลงหมอลําไม่อาจทราบตวัผูส้รา้งสรรค์ไดอ้ย่างชดัเจน  และเพลงหมอลําเกดิขึน้
ก่อนระบบกฎหมายทรพัย์สนิทางปญัญา  รวมทัง้ชาวอสีานใช้วธิกีารมุขปาฐะ (oral) เพื่อการส่งต่อเพลงพื้นบ้าน
อสีานหมอลาํ  ผูถ่้ายทอดเพลงหมอลาํและผูร้บัการถ่ายทอดเพลงหมอลาํจงึเป็นเพยีงชาวบา้นธรรมดา  สทิธใินเพลง

                                                                                                                                                    
Environment, (USA : Edward Elgar Publishing, Inc., 2008), p.57-58. 
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พืน้บา้นอสีานจงึเป็นสทิธชิุมชนเช่นเดยีวกบัภูมปิญัญาทอ้งถิน่อื่นๆ เช่น  ผา้ไหม  เครื่องถมหรอืเงนิ  เครื่องจกัสาน 
เป็นตน้  เจา้ของภมูปิญัญาทอ้งถิน่เพลงพืน้บา้นอสีานหมอลาํจงึเป็นชุมชนทอ้งถิน่ชาวอสีาน  โดยศลิปินทอ้งถิน่ชาว
อสีานในชุมชนต่างๆ เป็นผูค้รอบครองภูมปิญัญาทอ้งถิน่เพลงพืน้บา้นอสีานหมอลํา  ซึ่งรปูแบบเจา้ของภูมปิญัญา
ท้องถิ่นเพลงพื้นบ้านอีสานหมอลําสอดคล้องกบัผลการศกึษาภูมปิญัญาท้องถิ่นของประเทศต่างๆ โดยองค์การ
ทรพัยส์นิทางปญัญาโลก83 
 สว่นประเดน็ต่อมาคอื  ชุมชนทอ้งถิน่ควรมลีกัษณะเช่นใดนัน้  การศกึษาชิน้น้ีพบวา่  สทิธชิุมชนขาดความ
ชดัเจนว่า  ชุมชนท้องถิน่มลีกัษณะโครงสรา้งเช่นใด  เช่น  ชุมชนท้องถิน่ต้องมพีื้นที่ตัง้อย่างชดัเจน  หรอืชุมชน
ทอ้งถิน่ต้องมสีมาชกิที่จุดมุ่งหมายเดยีวกนัและอยู่ในกฎระเบยีบเดยีวกนั  หรอืชุมชนทอ้งถิน่เป็นเพยีงกลุ่มคนที่มี
สายสมัพนัธ์เชื่อมโยงทางจิตใจ  และชุมชนท้องถิ่นไม่ต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกัน  เป็นต้น  แต่การศึกษาชิ้นน้ีมี
ความเห็นว่า ชุมชนท้องถิ่นในที่น้ีคือชุมชนท้องถิ่นที่มีที่ตัง้ทางภูมิศาสตร์ที่ชดัเจน  รวมทัง้สมาชิกในชุมชนมี
จุดมุง่หมายและจติสาํนึกรว่มกนัในดา้นประเพณีวฒันธรรม  ลกัษณะชุมชนทอ้งถิน่เช่นน้ีจงึมุง่ต่อทีต่ ัง้ทางภูมศิาสตร์
และจิตสํานึกและความเป็นมาทางวฒันธรรมร่วมกนั  โดยจํานวนสมาชิกที่แน่นอนในชุมชนไม่ใช่ปจัจยัต่อการ
พจิารณา 
 เมื่อนําโครงสรา้งเจ้าของภูมปิญัญาทอ้งถิน่ขา้งต้นไปวเิคราะห์กบัความเป็นเจ้าของลขิสทิธิห์รอืสทิธขิอง
นกัแสดงตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิไ์ทย  พ.ศ.2537 แลว้  การศกึษาชิน้น้ีจงึมคีวามเหน็วา่  พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์
ไทย  พ.ศ.2537 ขาดความเหมาะสมกบัการปกป้องภูมปิญัญาทอ้งถิน่เพลงพืน้บา้นอสีานหมอลํา  เพราะกฎหมาย
ฉบบัน้ีเป็นการปกป้องสทิธขิองปจัเจกชนหรอืเอกชน  การปกป้องเชน่น้ีมุง่ต่อการคุม้ครองเอกชนรายเดยีว  เพื่อการ
ที่เอกชนมสีทิธผิูกขาดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกดิขึน้จากการแสดงเพลงพื้นบ้านอีสานหมอลําเท่านัน้  โดย
ความเป็นสทิธขิองปจัเจกชนตามกฎหมายลขิสทิธิไ์ทยปรากฏอยูใ่นหลายๆ มาตรา เช่น มาตรา 15 พระราชบญัญตัิ
ลขิสทิธิไ์ทย  พ.ศ.2537  ทีร่ะบุวา่  เจา้ของลขิสทิธิม์สีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวดงัต่อไปน้ี... เป็นตน้   
 ในขณะเดยีวกนัเมื่อการศกึษาไดพ้จิารณาถงึประธานแห่งสทิธติามกฎหมายแลว้  พบว่า  ประเทศไทยได้
รบัรองประธานแห่งสทิธติามกฎหมายของบุคคล 3 ประเภท คอืบุคคลธรรมดา  นิตบุิคคล  และชุมชนดงัปรากฏการ
รบัรองความเป็นประธานแหง่สทิธขิองชุมชนในมาตรา 66 รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ.2550  ซึง่มาตรา
น้ีได้รบัรองว่า  ชุมชน  ชุมชนท้องถิ่นดัง้เดมิ  ชุมชนท้องถิ่นมสีทิธิอนุรกัษ์หรอืฟ้ืนฟูจารตีประเพณี  ภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่  ศลิปวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่และของชาต ิ การศกึษาชิน้น้ีจงึมคีวามเหน็วา่  ชุมชนทอ้งถิน่ชาวอสีานจงึ
มสีทิธโิดยชอบธรรมในภูมปิญัญาทอ้งถิน่เพลงพืน้บา้นอสีานของตน  กฎหมายลขิสทิธิไ์ทยจงึสมควรแกไ้ขปรบัปรุง
กรณีดงักล่าว  และในส่วนสทิธขิองนักแสดงเพลงพื้นบ้านอสีานหมอลํานัน้  การศกึษาชิ้นน้ีพบว่า  ปจัจุบนัศลิปิน
ทอ้งถิน่ชาวอสีานแต่ละรายยอ่มไดร้บัความคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงตามกฎหมายลขิสทิธิอ์ยูแ่ลว้  ในฐานะทีศ่ลิปิน
ดงักล่าวเป็นปจัเจกชนหรอืเอกชน  แมว้่าความคุ้มครองดงักล่าวไม่ใช่คุม้ครองชุมชนท้องถิน่กต็าม  แต่มาตรการ
สทิธขิองนกัแสดงกส็ามารถปกป้องภมูปิญัญาทอ้งถิน่เพลงพืน้บา้นอสีานไดร้ะดบัหน่ึง 
 ประเดน็ทีส่อง  ขอบเขตแห่งสทิธชิุมชนในภูมปิญัญาทอ้งถิน่เพลงพืน้บา้นอสีานหมอลาํ  จากผลการศกึษา
ท่านศาสตราจารยเ์สน่ห ์ จามรกิ ชีใ้หเ้หน็ว่า  ระบบสทิธชิุมชนคอืระบบทีไ่มม่กีารแบ่งแยกอย่างชดัเจนว่า  สทิธใิด
เป็นสทิธคิรอบครอง  สทิธใิดเป็นกรรมสทิธิ ์ แต่สทิธชิุมชนเป็นสทิธทิีม่คีวามเลื่อมลํ้าและทบัซ้อนของสทิธหิลายๆ 
อยา่ง  และสทิธเิหล่าน้ีไมม่กีารแบ่งแยกอยา่งชดัเจน  ไมว่่าการแบ่งแยกลกัษณะแห่งสทิธ ิ การแบ่งแยกในตวัผูท้รง
สทิธิ  ส่งผลต่อขอบเขตแห่งสทิธิชุมชนในภูมิปญัญาท้องถิ่นเพลงพื้นบ้านอีสานหมอลํา คือสทิธิชุมชนในเพลง
พื้นบ้านอีสานหมอลําขาดความชดัเจนด้านระบบสทิธิ  สมาชิกในชุมชนท้องถิ่นนอกจากเป็นเจ้าของร่วมในภูมิ

                                                 
83 WIPO, “The Protection of Traditional Cultural Expressions : Draft Articles,” Accessed 15 February, 2012  
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ปญัญาทอ้งถิน่เพลงหมอลาํแลว้  สมาชกิดงักล่าวยงัเป็นผูท้รงสทิธคิรอบครองเพื่อการใชป้ระโยชน์จากเพลงหมอลํา  
ดว้ยเหตุน้ีสทิธชิุมชนจงึมขีอบเขตสทิธทิีห่ลากหลาย เชน่ สทิธใิช ้ สทิธอินุรกัษ์  สทิธสิง่ต่อประเพณีวฒันธรรม  สทิธิ
ทางศลีธรรม  สทิธใินความเป็นเจา้ของ  เป็นตน้84 
 จากสภาพขอบเขตแหง่สทิธชิุมชนในภูมปิญัญาทอ้งถิน่เพลงพืน้บา้นขา้งตน้  การศกึษาชิน้น้ีจงึมคีวามเหน็
ว่า  พระราชบญัญตัลิขิสทิธิไ์ทย  พ.ศ.2537 ขาดความเหมาะสมต่อการปกป้องภูมปิญัญาท้องถิน่ทุกชนิดรวมทัง้
เพลงหมอลาํตวัอยา่งในการศกึษาชิน้น้ี  เพราะกฎหมายลขิสทิธิไ์ทยตัง้อยูบ่นแนวคดิสทิธขิองปจัเจกชนหรอืเอกชน  
ซึ่งแนวคิดดงักล่าวประเทศไทยรบัเข้ามาผ่านอนุสญัญากรุงเบอร์น  ค.ศ.1886  และความตกลงทริปส์  ทําให้
กฎหมายลขิสทิธิไ์ทยมุง่ปกป้องเพยีงสทิธขิองมนุษยแ์ต่ละคนไมใ่ชส่ทิธชิุมชน  รวมทัง้แมว้า่กฎหมายฉบบัน้ีใหค้วาม
คุม้ครองในรปูสทิธริว่ม  แต่สทิธริว่มในทีน้ี่กค็อืสทิธขิองเอกชนแต่คนมารวมกนัไมใ่ชส่ทิธชิุมชนตามการศกึษาชิน้น้ี 
 ประเดน็ทีส่าม  มาตรการกฎหมายใดทีเ่หมาะสมต่อการปกป้องภูมปิญัญาทอ้งถิน่เพลงพืน้บา้นอสีานหมอ
ลาํ  เมื่อทาํการศกึษามาตรการปกป้องเพลงพืน้บา้นและดนตรพีืน้บา้นกบัประเทศทีเ่ลอืกศกึษาทัง้สามประเทศแลว้  
ปจัจุบนัประเทศเหลา่น้ีมกีารใชม้าตรการทางกฎหมายอยู ่2 กลุม่ใหญ่ คอื 
 กลุม่แรก  การใชม้าตรการดา้นทรพัยส์นิทางปญัญาเพื่อปกป้องภูมปิญัญาทอ้งถิน่เพลงพืน้บา้น  ประเทศที่
เลอืกใชก้ฎหมายกลุ่มน้ี คอืประเทศสาธารณรฐัจนี (ไตห้วนั) และประเทศศรลีงักา  แมว้า่ทัง้สองประเทศใชก้ฎหมาย
ทรพัย์สนิทางปญัญาเหมอืนกนั  แต่ในรายละเอยีดแล้วทัง้สองประเทศมวีธิใีช้กฎหมายที่แตกต่างกนั  โดยระบบ
กฎหมายทรพัย์สนิทางปญัญาของประเทศสาธารณรฐัจีน (ไต้หวนั) คือระบบผสมระหว่างกฎหมายลิขสทิธิก์บั
กฎหมายเฉพาะ (sui generis)  แต่ประเทศศรลีงักาเป็นระบบความคุม้ครองตามกฎหมายลขิสทิธิเ์ทา่นัน้ 
 อย่างไรกต็าม  ระบบกฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญาของประเทศกลุ่มน้ีมจีุดมุ่งหมายเดยีวกนั คอืการมอบ
สทิธชิุมชนแก่ชุมชนทอ้งถิน่  โดยรฐัไม่ไดเ้ป็นเจา้ของวฒันธรรมของชุมชน  ประกอบกบัระบบกฎหมายกลุ่มน้ีเป็น
การปฏิบตัิตามสนธิสญัญาระหว่างประเทศด้านสทิธิมนุษยชน  โดยชุมชนท้องถิ่นและคนท้องถิ่นมีสถานะเป็น
ประชาชน  และชุมชนทอ้งถิน่และคนทอ้งถิน่มสีทิธกิําหนดใจตนเอง (self-determination rights) ดา้นภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ดว้ยตนเอง  โดยสทิธน้ีิปรากฏอยูใ่นมาตรา 27 ของ International Covenant on Civil and Political Rights, 
1966 - ICCPR 
 นอกจากการที่ชุมชนท้องถิ่นและคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของภูมปิญัญาท้องถิน่ในเพลงพื้นบ้านแล้ว  ทัง้สอง
ประเทศยงัมอบสทิธขิองนกัแสดงแก่ศลิปินทอ้งถิน่  ซึง่การมอบความคุม้ครองน้ีเป็นไปตามขอ้ 2 สนธสิญัญา WIPO 
Performances and Phonograms Treaty, 1996 – WPPT  สง่ผลใหน้กัแสดงคตชินไดร้บัความคุม้ครองในผลงาน
การแสดงของตน  แมว้า่ทัง้สองประเทศไมไ่ดล้งนามในสนธสิญัญาฉบบัน้ีกต็าม 
 ดว้ยระบบกฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญาน้ีเอง  การศกึษาชิน้น้ีมคีวามเหน็วา่  ระบบกฎหมายทรพัยส์นิทาง
ปญัญามคีวามเหมาะสมต่อการปกป้องภูมปิญัญาท้องถิน่  และกฎหมายระบบนี้ยอมรบัการกําหนดใจตนเองของ
ชุมชนท้องถิ่น  และการที่คนท้องถิน่และชุมชนท้องถิ่นมสีทิธผิูกขาดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  คนท้องถิ่นและ
ชุมชนทอ้งถิน่ยอ่มจงึมรีายไดจ้ากภูมปิญัญาทอ้งถิน่และเพลงพืน้บา้น  รายไดเ้หล่าน้ีเองทําใหเ้กดิอาชพี  ซึ่งศลิปิน
ทอ้งถิน่สามารถประกอบอาชพีทีเ่กี่ยวกบัภูมปิญัญาทอ้งถิน่ได ้ รวมทัง้สงัคมยงัใหก้ารเคารพยกย่องศลิปินทอ้งถิน่  
วธิกีารเช่นน้ีเองเป็นแรงกระตุน้การมสีว่นร่วมของคนทอ้งถิน่และทายาทรุ่นต่อไป  เพื่อการเขา้รบัการสบืทอด  การ
อนุรกัษ์  การผลติภมูปิญัญาทอ้งถิน่  โดยคนทอ้งถิน่ไมต่อ้งละทิง้ชุมชนเพือ่การเขา้ประกอบอาชพีอื่นๆ ในเมอืงใหญ่ 
 กลุ่มที่สอง  มาตรการด้านกฎหมายปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม  ซึ่งประเทศเกาหลีใต้ประกาศใช้
พระราชบญัญตัปิกป้องมรดกทางวฒันธรรมเกาหล ี ค.ศ.2007  โดยเพลงพืน้บา้นไมใ่ช่งานอนัมลีขิสทิธิห์รอืสทิธขิอง

                                                 
84 เสน่ห ์จามรกิ, อา้งแลว้  เชงิอรรถที ่19, น.348. 
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นักแสดงตามกฎหมายลขิสทิธิ ์ แต่กฎหมายฉบบัน้ีสามารถใชอ้นุรกัษ์ ปกป้อง และสง่ต่อเพลงพืน้บา้นไปยงัคนรุ่น
ต่อไปได ้
 แมว้่าสทิธใินเพลงพืน้บา้นตามพระราชบญัญตัปิกป้องมรดกทางวฒันธรรมเกาหล ี ค.ศ.2007 ไม่ใช่สทิธิ
ของปจัเจกชนและสิทธิชุมชนในรูปกฎหมายทรพัย์สนิทางปญัญาก็ตาม  แต่ศิลปินคนท้องถิ่นก็สามารถได้รบั
ผลประโยชน์ทางการเงนิ  เมื่อศลิปินคนท้องถิ่นได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมาธกิารด้านมรดกทางวฒันธรรม  
ศลิปินดงักล่าวมหีน้าที่ปกป้อง ถ่ายทอดภูมปิญัญาท้องถิน่และเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมเพลงพืน้บ้านแก่ผูเ้ขา้
ฝึกอบรม  โดยศลิปินจะได้รบัค่าตอบแทนจากรฐั  พร้อมกนัน้ีศลิปินคนท้องถิน่ยงัได้รบัเคารพนับถือยอมรบัจาก
สาธารณชน  ในฐานะที่ตนเป็นครูด้านมรดกทางวฒันธรรม  ซึ่งสทิธเิหล่าน้ีคลา้ยกบัสทิธชิุมชนในระบบกฎหมาย
ทรพัยส์นิทางปญัญา 
 เมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบมาตรการทัง้ 2 กลุ่มขา้งตน้แลว้  การศกึษาชิน้น้ีจงึมคีวามเหน็ว่า  ประเทศไทย
ควรมมีาตรการปกป้องภูมปิญัญาท้องถิน่ทัง้ในรูปกฎหมายเฉพาะ (sui generis) ด้านทรพัย์สนิทางปญัญาและ
ตน้แบบการใชก้ฎหมายเฉพาะของประเทศประเทศสาธารณรฐัจนี (ไตห้วนั) น่าจะมคีวามเหมาะสมกบัประเทศไทย
มากทีส่ดุ  เพือ่การปกป้องภมูปิญัญาทอ้งถิน่เพลงพืน้บา้น  เพราะเหตุผลสาํคญั 3 ประการดว้ยกนั คอื   
 ประการแรก  กฎหมายเฉพาะ (sui generis) ดา้นทรพัยส์นิทางปญัญาสามารถปกป้องผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกจิและชื่อเสยีงเกยีรตคิุณในภมูปิญัญาทอ้งถิน่ได ้ โดยชุมชนทอ้งถิน่เป็นประธานแหง่สทิธ ิ และชุมชนทอ้งถิน่
สามารถกําหนดใจตนเองเรื่องภูมปิญัญาทอ้งถิน่ได ้ ไม่วา่การเผยแพร ่ การดดัแปลง  การอนุญาตใหใ้ช ้ การสง่ต่อ
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่  การอนุรกัษ์  ซึง่มาตรการตามกฎหมายเฉพาะเชน่น้ีถอืวา่  ประเทศไทยไดป้ฏบิตัติามพนัธะกรณี
ตามสนธิสญัญาระหว่างประเทศขององค์การสหประชาชาติ  ซึ่งประเทศไทยได้เป็นสมาชิกอยู่ทัง้อนุสญัญา 
International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 - ICCPR และอนุสญัญา International Covenant on 
Economic Social and  Cultural Right, 1966 – ICESCR  สง่ผลใหชุ้มชนทอ้งถิน่ชาวอสีานจงึมคีวามชอบธรรมใน
การเป็นประธานสทิธใินภูมปิญัญาทอ้งถิน่เพลงพืน้บา้นอสีานหมอลํา  ในฐานะที่สทิธใินภูมปิญัญาทอ้งถิน่ดงักล่าว
เป็นส่วนหน่ึงของสทิธิมนุษยชนด้านวฒันธรรม  และชุมชนชาวอีสานทุกคนมีสทิธิดงักล่าวอย่างเท่าเทียมกับ
ประชาชนหรอืชุมชนอื่นๆ ในประเทศไทย  เพือ่การปกป้องภมูปิญัญาทอ้งถิน่ของตน 
 ประการทีส่อง  การปกป้องภูมปิญัญาทอ้งถิน่เพลงพืน้บา้น  โดยชุมชนทอ้งถิน่และคนทอ้งถิน่เป็นเจา้ของ
สทิธ ิ วธิกีารดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายแห่งรฐัตามมาตรา 66 และมาตรา 289 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย  พ.ศ.255085  ซึ่งประเทศไทยมนีโยบายมอบสทิธแิก่ชุมชนทอ้งถิน่  ชุมชน  หรอืชุมชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ  เพื่อที่
ชุมชนดงักล่าวอนุรกัษ์หรอืฟ้ืนฟูจารตีประเพณี ภูมปิญัญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรมอนัดีของท้องถิ่นและของชาต ิ 
ประกอบชุมชนทอ้งถิน่ยอ่มเขา้ใจและเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยตรงต่อการดาํรงอยูข่องภูมปิญัญาทอ้งถิน่เพลงพืน้บา้น  
รฐัจงึควรมบีทบาทเพยีงผูส้นบัสนุนเทา่นัน้ไมใ่ชผู่จ้ดัการดา้นวฒันธรรมประเพณีแทนชุมชนทอ้งถิน่ 
 ประการที่สาม  การที่ชุมชนทอ้งถิน่เป็นเจ้าของสทิธใินระบบทรพัย์สนิทางปญัญา  คนทอ้งถิน่สมาชกิใน
ชุมชนย่อมมรีายได้จากภูมปิญัญาท้องถิน่และเพลงพื้นบ้าน  รายได้เช่นน้ีเป็นสิง่จําเป็นต่อการดํารงชวีติของคน
ทอ้งถิน่  คนทอ้งถิน่จงึไม่มคีวามจําเป็นต้องทิ้งถิน่ที่อยู่และอพยพสู่ชุมชนเมอืง  เพื่อการขายแรงงานหารายไดใ้น
ภาคอุตสาหกรรม  เพราะคนทอ้งถิน่สามารถดาํรงชแีละมรีายไดจ้ากภมูปิญัญาทอ้งถิน่ได ้ ประกอบกบัชุมชนทอ้งถิน่
ย่อมเขา้ใจและพฒันาเพลงพืน้บา้นอย่างสอดคลอ้งกบัความเปลี่ยนแปลงของโลกไดด้กีว่าเจา้หน้าที่ภาครฐั  ชุมชน
ทอ้งถิน่จงึมคีวามเหมาะสมต่อการเป็นเจ้าของภูมปิญัญาท้องถิน่และการกําหนดทศิทางการใช้ภูมปิญัญาท้องถิน่  

                                                 
85 มาตรา 289 ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ.2550 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ยอ่มมอีาํนาจหน้าทีบ่าํรงุรกัษาศลิปะ  จารตีประเพณ ี ภมูปิญัญาทอ้งถิน่  และวฒันธรรมอนัดขีอง

ทอ้งถิน่ 
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ดงัเช่นที่ปรากฏตามขอ้มลูประวตัศิาสตรเ์พลงพืน้บา้นอสีานหมอลําในอดตีว่า  ชุมชนทอ้งถิน่ชาวอสีานเป็นผูเ้ลอืก
พฒันาและเปลี่ยนแปลงเพลงหมอลํา  จนเพลงหมอลําพฒันาสู่เพลงหมอลําซิ่ง  ภูมปิญัญาท้องถิ่นเพลงพื้นบ้าน
อสีานหมอลาํจงึเป็นวฒันธรรมทีม่ชีวีติ  ซึง่ชวีติในทีน้ี่เกดิจากการกาํหนดใจของชุมชนทอ้งถิน่ชาวอสีาน 
 ในทางกลบักนั  การศึกษาชิ้นน้ีมคีวามเห็นว่า  ระบบกฎหมายเพื่อคุ้มครองมรดกทางวฒันธรรมตาม
ตน้แบบประเทศเกาหลใีต้และร่างพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยมรดกทางวฒันธรรมที่จบัต้องไม่ได ้ พ.ศ... ของกระทรวง
วฒันธรรม  ประเทศไทยนัน้  แมว้่ากฎหมายระบบดงักล่าวสรา้งการอนุรกัษ์และการสง่ต่อภูมปิญัญาทอ้งถิน่รวมทัง้
การสรา้งกองทุนอนุรกัษ์ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ไดก้ต็าม  แต่ดว้ยหลกัการอนุรกัษ์ทีต่อ้งคงไวซ้ึง่บรูณภาพแห่งภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่  วธิกีารดงักลา่วขดัต่อธรรมชาตภิมูปิญัญาทอ้งถิน่  เพราะภมูปิญัญาทอ้งถิน่เป็นวฒันธรรมทีม่ชีวีติ (cultural 
of life)  ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ย่อมปรบัเปลีย่นไปตามสภาพแวดลอ้มและความตอ้งการของชุมชนทอ้งถิน่  การฝา่ฝืน
ธรรมชาตดิงักล่าวและความต้องการคงรปูแบบดัง้เดมิไวต้ลอดไป  วธิกีารเช่นน้ีคอืการทําลายภูมปิญัญาทอ้งถิน่ใน
ทีส่ดุ   
 ดงันัน้การศกึษาชิน้น้ีจงึมคีวามเหน็ว่า  กฎหมายเฉพาะดา้นทรพัยส์นิทางปญัญาเป็นกฎหมายทีเ่หมาะสม
ต่อการปกป้องภูมปิญัญาทอ้งถิน่เพลงพืน้บา้นอสีานหมอลาํ  เพราะกฎหมายดงักล่าวยอมรบัความเปลีย่นแปลงของ
ภูมปิญัญาท้องถิ่น  ซึ่งความเปลี่ยนแปลงเช่นน้ีเป็นธรรมชาติของภูมปิญัญาท้องถิ่น  และกฎหมายเฉพาะเช่นน้ี
สามารถคุ้มครองภูมปิญัญาท้องถิ่นทุกชนิดรวมทัง้เพลงพื้นบ้านอีสานหมอลํา  โดยความคุ้มครองดงักล่าวไม่มี
เงื่อนไขความใหม่หรอืความคดิรเิริม่  แต่เน่ืองจากการใชก้ฎหมายเฉพาะ (sui generis) เพยีงฉบบัเดยีวย่อมไม่ใช่
แม่แบบการแก้ปญัหาได้อย่างสมบูรณ์  การศกึษาชิ้นน้ีจงึมคีวามเห็นว่า  การปกป้องภูมปิญัญาท้องถิ่นทุกชนิด
รวมทัง้เพลงพืน้บา้นอสีานหมอลาํจาํเป็นตอ้งใชก้ฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญาหลายๆ ฉบบัรว่มกนั  โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่การใช้ประโยชน์จากสทิธิของนักแสดงตามพระราชบญัญตัิลิขสทิธิไ์ทย  พ.ศ.2537  ซึ่งส่งผลลพัธ์คือชุมชน
ทอ้งถิน่กด็หีรอืศลิปินทอ้งถิน่กด็จีะสามารถเลอืกรบัสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ตามกฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญาได ้ ไมว่า่
ความคุม้ครองในตวัภูมปิญัญาทอ้งถิน่ตามกฎหมายเฉพาะ  โดยชุมชนเป็นประธานแห่งสทิธ ิ หรอืศลิปินทอ้งถิน่คน
ใดคนหน่ึงกส็ามารถรบัการปกป้องสทิธขิองนักแสดงตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิไ์ทย  พ.ศ.2537  บนพืน้ฐานแห่ง
สทิธวิา่  สทิธขิองนกัแสดงเป็นสทิธขิองปจัเจกชน  และการปกป้องสทิธขิองนกัแสดงเช่นน้ีเป็นวธิกีารทีส่อดคลอ้งกบั
สนธสิญัญา WIPO Performances and Phonograms Treaty, 1996 – WPPT  ซึง่ประเทศไทยกําลงัเตรยีมการเขา้
เป็นสมาชกิ 
 
3.6  บทสรปุและข้อเสนอแนะ 
 แม้ว่าปจัจุบันประเทศไทยมีการประกาศใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปญัญาหลายๆ  ฉบับ   เช่น
พระราชบญัญตัลิขิสทิธิไ์ทย  พ.ศ.2537  พระราชบญัญตัเิครื่องหมายการค้า  พ.ศ.2534  เป็นต้น  แต่ด้วยความ
หลากหลายของผลติภณัฑท์ี่เกดิจากภูมปิญัญาทอ้งถิน่  ผลติภณัฑด์งักล่าวจงึมทีัง้สนิคา้ที่จบัตอ้งได ้อาท ิ ผา้ไหม  
เครื่องประดบั  งานหตัถกรรม  เป็นต้น   และผลติภณัฑ์ที่จบัต้องไม่ได ้เช่น เพลงพืน้บา้น  ตํานาน  นิทาน  การ
แสดง  เป็นต้น  ผลลพัธ์คอืกฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญาฉบบัใดฉบบัหน่ึงไม่อาจใชคุ้้มครองภูมปิญัญาทอ้งถิน่ได้
ครบทุกชนิด  ดงัเชน่กรณีเพลงพืน้บา้นอสีานหมอลาํในการศกึษาครัง้น้ี    การศกึษาชิน้น้ีจงึมคีวามเหน็วา่  ประเทศ
ไทยควรใชป้ระโยชน์จากทัง้กฎหมายเฉพาะเพื่อการปกป้องภูมปิญัญาทอ้งถิน่ร่วมและพระราชบญัญตัลิขิสทิธิไ์ทย  
พ.ศ.2537  โดยในส่วนกฎหมายเฉพาะคือการปกป้องภูมปิญัญาท้องถิ่นที่ปราศจากเงื่อนไขเรื่องความคดิรเิริม่ 
(original)  หรอืความใหม่ (novelty)  โดยชุมชนทอ้งถิน่เป็นเจา้ของภูมปิญัญาทอ้งถิน่  และภูมปิญัญาทอ้งถิน่เป็น
วตัถุแห่งความคุ้มครองตามกฎหมาย  รวมทัง้สทิธิในภูมิปญัญาท้องถิ่นไม่ควรมีระยะเวลาสิ้นสุด  ส่วนการใช้
ประโยชน์จากพระราชบญัญตัลิขิสทิธิไ์ทย  พ.ศ.2537 คอืการปกป้องสทิธขิองปจัเจกชนในรูปสทิธขิองนักแสดง  
เพื่อความชดัเจนว่านักแสดงคือศิลปินท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกบัการแสดงภูมิปญัญาท้องถิ่นเพลงพื้นบ้านหมอลํา  
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มาตรา 4 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิไ์ทย  พ.ศ.2537 จงึควรว่าเพิม่เตมิเน้ือหาว่า  นักแสดงในที่น้ีหมายความรวมถงึ
นกัแสดงตามคตชิน (folklore of performer)  รวมทัง้ภาครฐัตอ้งเป็นผูส้นบัสนุนการใชก้ฎหมายเฉพาะและกฎหมาย
ลขิสทิธิท์ีเ่กีย่วกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ตามมาตรา 289 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ.2550  เพื่อการปฏบิตัิ
หน้าที่ด ังกล่าว  ภาครฐัควรจัดตัง้หน่วยงานขึ้น  เพื่อการขึ้นทะเบียนภูมิปญัญาท้องถิ่นและการจัดการเรื่อง
ผลประโยชน์จากภมูปิญัญาทอ้งถิน่แก่ชุมชนทอ้งถิน่อยา่งเป็นรปูธรรม 
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ตัวอย่างแบบพิจารณาบทความ 
 

  
แบบฟอร์มการพิจารณาผลงานทางวิชาการของผูท้รงคุณวุฒิ (Peer Review) 

วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
บทความวิจัย / วิชาการ  
เรื่อง “มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบทรัพย์สินทางปัญญา: ศึกษากรณีเพลงพื้นบ้านหมอลํา
ในภาคอีสาน” 
 

1. ชื่อเรื่อง (Title)  
1.1  ภาษาไทย 

……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...………… 

1.2  ภาษาอังกฤษ 
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...………… 

   ให้แก้ไข            ไม่ได้ให้แก้ไข 
 

2. บทคัดย่อ (Abstract)  
2.1  ภาษาไทย 

……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...………… 

  2.2  ภาษาอังกฤษ 
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...………… 

  ให้แก้ไข            ไม่ได้ให้แก้ไข 
 

3. คําสําคัญ (Key Word)  
3.1  ภาษาไทย 

……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...………… 
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 3.2  ภาษาอังกฤษ 
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...………… 

  ให้แก้ไข            ไม่ได้ให้แก้ไข 
 
4.    บทนํา / ความนํา (Introduction) 

……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...………… 

  ให้แก้ไข            ไม่ได้ให้แก้ไข 
 

5. ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...………… 

  ให้แก้ไข            ไม่ได้ให้แก้ไข 
 
6.   เนื้อเรื่อง (Text) 

……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...………… 

  ให้แก้ไข            ไม่ได้ให้แก้ไข 
 

7. สิ่งที่ค้นพบ (Results) 
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...………… 

  ให้แก้ไข            ไม่ได้ให้แก้ไข 
8. อภิปรายผล (Discussion) 

……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...………… 

  ให้แก้ไข            ไม่ได้ให้แก้ไข 
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9. บทสรุป (Conclusion)  
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...………… 

  ให้แก้ไข            ไม่ได้ให้แก้ไข 
 

10.  บรรณานุกรม (Reference) 
10.1  ภาษาไทย 

……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...………… 

 10.2  ภาษาอังกฤษ 
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...………… 

  ให้แก้ไข            ไม่ได้ให้แก้ไข 
 

11.   ข้อเสนอแนะอื่นๆ หรือข้อเสนอแนะในภาพรวม 
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...…………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………...………… 

 
12.   สรุปผลการพิจารณาบทความ 

   ผ่าน โดยไม่ต้องแก้ไข       

   ผ่าน แต่ให้แก้ไขตามคําแนะนํา    ส่งกลับมาให้ดูอีกรอบเมื่อแก้ไขเสร็จ 

  ไม่ผ่าน        
 
 

ลงชื่อ....................................................................... 
     (................................................................) 

  วันที่ ......./....................../..................... 
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ตัวอย่างใบสําคัญรับเงนิ 
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ตัวอย่างซองจดหมายติดแสตมป ์
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     กรุณาส่ง  นายปริวัฒน์  จนัทร์ทรง 
        คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
       85 สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  
       อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190 
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ตัวอย่างบันทกึข้อความขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการค่าตอบแทน 
 

       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    งานวิจัย คณะนติิศาสตร์      โทร. 3930 

ที่ ศธ 0529.18/3127         วันที่    10  มิถุนายน  2557 

เรื่อง ขออนุมัติและยืมเงินค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความทางวิชาการ 

เรียน    คณบดีคณะนิติศาสตร ์

 
  ตามที่ คณะนิติศาสตร์ อนุมัติให้จัดโครงการบริหารงานวิจัย  ประจําปีงบประมาณ 2557 รหัสโครงการ 
050100010001  กิจกรรมที่ 2  ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความวิชาการ/บทความวิจัยในวารสารกฎหมาย  
งบประมาณ 40,000.00 บาท  ท้ังนี้ งานบริหารงานทั่วไป ได้จัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมในการ
ลงตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ ปีท่ี 7   ฉบับท่ี 14  นั้น 
   เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น งานวิจัย จึงขออนุมัติและยืมเงินค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความทางวิชาการ รายละเอียดดังนี ้
   1.  นางสาวภัทราวรรณ  รัตนเกษตร เป็นเงิน  1,500.00 บาท 

   2.  นายกิตติวัฒน์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นเงิน  1,500.00 บาท 

  3.  นางสาววริยา  ล้ําเลิศ   เป็นเงิน  3,000.00 บาท 

   4.  นายตรีเนตร  สาระพงษ์  เป็นเงิน  1,500.00 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  7,500.00  บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ตามสัญญายืมเงินที่แนบมาพร้อมนี้  

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบโปรดออกเช็คในชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อความสะดวกใน
การจัดส่งต่อไป 

          
 

(นายประดิษฐ์  แป้นทอง) 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ตัวอย่างโครงการบริหารงานวิจัย 

 
 
หมายเหตุ ขอแสดงตัวอย่างเฉพาะหน้าแรกของโครงการ 
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ตัวอย่างสญัญายืมเงนิทดรองราชการ 
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ตัวอย่างหนงัสอืขอบคณุและมอบค่าตอบแทน 
 

ท่ี  ศธ  0529.18/ว 4632                                         คณะนิติศาสตร์ 
                             มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
                                           85  ถนนสถลมาร์ค  

            ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชําราบ             
           จ.อุบลราชธานี    34190 

           3 กันยายน 2557 
                       

เรื่อง ขอขอบคุณและมอบค่าตอบแทนการพิจารณาบทความ 
 

เรียน  รองศาสตราจารย์ ดร.ภูริชญา  วัฒนรุ่ง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1.  เช็คเงินสด เลขที่  10006867  จํานวนเงิน 1,500 บาท  จํานวน 1 ฉบับ 

 
    ตามท่ีท่านได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารกฎหมาย  คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นั้น  กองบรรณาธิการ ได้ดําเนินการแจ้งเจ้าของบทความเพื่อแก้ไขตามคําแนะนําแล้ว  
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง พร้อมนี้ขอมอบเช็คเงินสด
เพื่อเป็นค่าตอบแทน จํานวนเงิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความกรุณาจาก
ท่านอีกในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
   

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นายขรรค์เพชร  ชายทวีป) 
คณบดีคณะนิติศาสตร ์

งานบริหารงานทัว่ไป 
โทรศัพท์ 045-353930 

โทรสาร  045-353937 
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ตัวอย่างไปรษณียบัตรแจ้งการได้รับเชค็ 
 
 
 
 
 
 
   
                                                       กรุณาส่งกลับท่ี นายปริวัฒน์  จันทร์ทรง 
 

      คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

      85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชําราบ 
       

      จ.อุบลราชธานี    
 

                                                             3    4   1   9   0 
 
 
 

 
 

รศ.ดร.ภูริชญา  วัฒนรุ่ง 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 

เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240 

ได้รับเช็คเงินสดค่าตอบแทนแล้ว 

 
--ลายมือชื่อ-- 

(รศ.ดร.ภูริชญา  วัฒนรุ่ง) 
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ตัวอย่างบันทกึข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
 

 

       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    งานวิจัย คณะนติิศาสตร์      โทร. 3930 

ที่ ศธ 0529.18/2191          วันที่   18  เมษายน  2557 

เรื่อง ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความทางวิชาการ 

เรียน    คณบดีคณะนิติศาสตร ์

 
  ตามบันทึกข้อความงานวิจัย ท่ี ศธ 0529.18/2064 ลงวันที่ 9 เมษายน 2557  คณะนิติศาสตร์ อนุมัติ
ให้ยืมเงินทดรองราชการเพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความวิชาการ จํานวน 4 คน ๆ ละ 1,500.00 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000.00 บาท ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

   บัดนี้ได้รับหลักฐานการรับเงินจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ดังนั้น งานวิจัย จึงขออนุมัติและ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความทางวิชาการ รายละเอียดดังนี ้
   1.  นายทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ  เป็นเงิน  1,500 บาท 

   2.  นายชูชาติ  อัศวโรจน์   เป็นเงิน  1,500 บาท 

  3.  นางลาวัณย์  ถนัดศิลปกุล  เป็นเงิน  1,500 บาท 

   4.  นางเสาวคนธ์  สุดสวาสด์ิ  เป็นเงิน  1,500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  6,000  บาท (หกพันบาทถ้วน)  ตามหลักฐานที่แนบมาพร้อมนี้  

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
          
 

(นายประดิษฐ์  แป้นทอง) 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ตัวอย่างผลพจิารณาบทความและคาํแนะนําจากผู้ทรงคณุวุฒิ 
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แบบฟอร์มการพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
บทความวิจัย / วิชาการ 
เรื่อง  “การพัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูล 
   ข่าวสารของราชการ” 
  The Project to develop the experts for public network to expansion the knowledge  
   and understanding on The Official Information Act 
 

1. ชื่อเรื่อง (Title)  
1.1 ภาษาไทย 

  บทความนี้มีชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ของการวิจัย และผลการวิจัยไม่สอดคล้องกัน  ชื่อเรื่องของบทความวิจัยนี้ 
คือ การพัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ซ่ึงดูจากชื่อเรื่องแล้วทําให้เข้าใจได้ว่าการวิจัยครั้งนี้จะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องการพัฒนาวิทยากรเครือข่ายท่ีจะไปทํา
หน้าท่ีเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการแต่เมื่อดูจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยกลับ
กลายเป็นเรื่องของการวิจัยเพื่อพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูล  เพื่อส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการดําเนินการของภาครัฐ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ
ดําเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเพื่อศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค และความคิดเห็นของภาคประชาชนที่มีต่อการ
รับรู้ การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ข้อใดระบุว่าเพื่อพัฒนาวิทยากร
เครือข่ายภาคประชาชน ตามชื่อเรื่อง แต่อย่างใด 

 1.2 ภาษาอังกฤษ 
 ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษไม่ตรงกับภาษาไทย  ในขณะที่ชื่อภาษาอังกฤษมีคําว่า The Project แต่ในภาษาไทย

ไม่มีคําว่า โครงการ และชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ของการวจิัย และผลการวิจัยไม่สอดคล้องกัน  (ตามท่ีกล่าวแล้วในข้อ 1.1) 

   ให้แก้ไข             ไม่ได้ให้แก้ไข 
 

2. บทคัดย่อ (Abstract)  
2.1 ภาษาไทย 

   ไม่ครบถ้วนองค์ประกอบของการเขียนบทคัดย่องานวิจัยท่ีจะต้องมีความชัดเจนเรื่องวัตถุประสงค์  วิธี
การศึกษา  และผลการวิจัย  บทความนี้ระบุเพียงวัตถุประสงค์ของการวิจัย (ซ่ึงไม่สอดคล้องกับชื่อเรื่อง)  แต่ 
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ไม่ระบุวิธีการเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ในส่วนของเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใช้  รวมทั้ง
ผลการวิจัยก็ไม่ปรากฏในบทคัดย่อนี้ 
 2.2 ภาษาอังกฤษ 
  เช่นเดียวกับข้อ 2.1 

   ให้แก้ไข             ไม่ได้ให้แก้ไข 
 

3. คําสําคัญ (Key Word)  
3.1 ภาษาไทย 

 การเขียนคําสําคัญ (Key Word) เป็นการระบุความสําคัญหลกัในเนื้อเรื่องของบทความวิจัยโดยพิจารณา
จากชื่อของงานวจิัยหรือแนวคิดหลักของงานวิจัย และเป็นคําศัพท์ท่ีสามารถสื่อในการสืบค้นและอ้างอิงได้  แต่คําสําคญัใน
บทความวิจัยนี้ คือ “กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ” และ “ความโปร่งใส”  ซ่ึงยังไม่ครอบคลุมชื่อเรื่องงานวิจัยนี้ และ
คําว่า ความโปร่งใส  ไม่น่าจะเป็นคําสําคัญของงานวิจัยนี้ 

3.2 ภาษาอังกฤษ 
เช่นเดียวกับข้อ 3.1 

   ให้แก้ไข             ไม่ได้ให้แก้ไข 
 
4. บทนํา / ความนํา (Introduction) 

  บทนํายังไม่มีความสมบูรณ์  เพราะบทนําควรมีองค์ประกอบคือ 1) ความเป็นมา 2)  ความสําคัญของปัญหา และ 
3) สรุปประเด็นว่าผู้วิจัยจะค้นหาองค์ความรู้อะไร บทความนี้มีแต่การกล่าวถึงความสําคัญของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการดําเนินการของภาครัฐ 
แล้วสรุปว่าสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชน 
เพื่อเป็นกลไกสําคัญในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมไปสู่ประชาชนในพื้นที่ท่ัวประเทศโดยมีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้ดําเนินโครงการวิจัยดังกล่าวนี้  
การเขียนบทนําเช่นนี้ไม่น่าจะเป็นบทนําของบทความวิจัย ท่ีควรจะต้องระบุว่า “ความเป็นมา” เป็นอย่างไร  “ปัญหา”  คือ
อะไร  และปัญหานี้สําคัญอย่างไร  จนกระทั่งผู้วิจัยจําเป็นต้องทําการวิจัยเพื่อค้นหาองค์ความรู้เนื่องจากไมมี่วิธีอื่นดีกว่านี้
แล้ว 

   ให้แก้ไข             ไม่ได้ให้แก้ไข 
 

5. ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 
  การวิจัยคือกระบวนการค้นหา “องคค์วามรู้ใหม่” เป็นกระบวนการยกระดับข้อมูล (Data) เป็นสารสนเทศ 
(Information) โดยการวิเคราะห์ และทําการวิเคราะห์สังเคราะห์สารสนเทศอีกครั้งเป็น “องค์ความรู้” (Knowledge) ดังนั้นใน
การทําวิจัยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือระเบียบวิธีวิจัยท่ีมีความถูกต้องเหมาะสม ผู้วิจัยควรแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือได้ของ
กระบวนการทํางานที่มีเป้าหมายสุดท้ายคือ “องค์ความรู้” ผู้วิจัยต้องให้ความกระจ่างและให้ความเชื่อมั่นใน 3 วิธีการ
สําคัญคือ 1) แสดงความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล เช่น การตรวจสอบความนา่เชื่อถือได้ของข้อมูลในลักษณะของการ
ตรวจสอบสามเส้า (เชิงปริมาณจะแสดงระเบียบวิธีว่าด้วยการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและวิธีสุ่ม 2) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย มีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไร  ประเด็นอะไรที่จะไปค้นหา และเครื่องมือนี้มีคุณภาพเป็นอย่างไร  และ 3) การเก็บ
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รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล จะดําเนินการอย่างไร ใช้วิธีการใดในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น มีแบบสอบถาม แบบ
บันทึกการวิเคราะห์เอกสาร เป็นต้น 
 บทความวิจัยนี้ผู้วิจัยระบุระเบียบวิธีวิจัยไว้ในหัวข้อวิธีดําเนินการวิจัยว่ามีอยู่ 4 ประการ แต่วิธีดําเนิน การวิจัย
ตามที่ระบุไว้นี้เป็นเพียงการบอกขั้นตอนการทํางานว่าจะมีการประสานงานและจัดประชมุ...แต่ไม่ได้กล่าวถึงระเบียบวิธีวิจัย 
(Research Methodology) ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

  ให้แก้ไข            ไม่ได้ให้แก้ไข 
 
6. เนื้อเรื่อง (Text) 

  เนื้อเรื่องไม่สอดคล้องกับชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลการวิจัยสับสนมาก  อ่านหลายรอบ  แต่สรุป
ไม่ได้ว่างานวิจัยนี้ต้องการศึกษาเรื่องอะไร    

  ให้แก้ไข            ไม่ได้ให้แก้ไข 
 

7. สิ่งที่ค้นพบ (Results) 
  ผู้วิจัยนําเสนอผลการศึกษาโดยแยกออกได้เป็น 4 ประเด็นคือ 1) สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
2) ความหมายของ “สิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ” 3) การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน และ 4) การศึกษา 
สภาพปัญหา อุปสรรค และความคิดเห็นของภาคประชาชนที่มีต่อการรับรู้ การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  
  สิ่งที่ค้นพบจากการศึกษานี้ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ค้นพบ (Results) จากกระบวนการวิจัย ผลการศึกษาของผู้วิจัยใน
ประเด็นที่ 1 เป็นเพียงการสรุปความสําคัญของสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งไม่ต้องทําการวิจัย 
ก็สามารถสรุปเช่นนี้ได้อยู่แล้ว  

ผลการศึกษาในประเด็นที่ 2 เป็นเพียงการนําความเห็นของนักวิชาการ 4 ท่าน ท่ีต่างให้นิยามคําว่า สิทธิ มาวาง
ไว้เท่านั้น ผลการศึกษาในประเด็นนี้จึงไม่ใช่สิ่งที่ค้นพบจากการวิจัย ยังไม่มีลักษณะของการเป็นองค์ความรู้ (Knowledge) ท่ี
ได้มาจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามกระบวนการวิจัย เป็นได้เพียงแค่ข้อมูล (Data) ท่ียังไม่ผ่านการวิเคราะห์เรียบเรียง
เป็นสารสนเทศ (Information)  

ผลการศึกษาท้ัง 2 ประเด็นนี้ไม่ได้อยู่ในวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยท่ีผู้ศึกษาได้กล่าวอ้างไว้   
ผลการศึกษาในประเด็นที่ 3 การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน แม้จะไม่ตรงกับชื่อเรื่องที่ระบุไว้ว่าเป็นเรื่องการ

พัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชน แต่ก็ตรงกับวัตถุประสงค์ในข้อ 1 ของผู้วิจัย แต่การนําเสนอผลการศึกษาใน
ประเด็นนี้ก็ยังไม่ชัดเจนไม่ทราบที่มาท่ีไปของผลการศึกษาโดยเฉพาะตามตารางแสดงผลการทดสอบคะแนนความรู้ความ
เข้าใจเฉลี่ยเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชนก่อนและหลังการจัดต้ังเวที (ภาพรวมทั้งประเทศ) 
เนื่องจากผู้ศึกษาไม่ได้ระบุระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ในประเด็นนี้ไว้ในหัวข้อวิธีดําเนินการวิจัย 

ผลการศึกษาในประเด็นที่ 4 น่าจะเป็นผลการศึกษาท่ีตรงตามวัตถุประสงค์ในข้อ 4 แต่การนําเสนอผลการศึกษา
ในประเด็นนี้ก็ยังไม่ชัดเจนไม่ทราบที่มาท่ีไปของผลการศึกษาเช่นเดียวกับในข้อ 3 เนื่องจากผู้วิจัยไม่ได้ระบุระเบียบวิธีวิจัย 
(Research Methodology) ในประเด็นนี้ไว้ในหัวข้อวิธีดําเนินการวิจัย เพียงแต่บอกว่าจะศึกษาวิเคราะห์และประเมินผล
การดําเนินการตามโครงการ โดยการรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษา...  

  ให้แก้ไข            ไม่ได้ให้แก้ไข 
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8. อภิปรายผล (Discussion) 
  การอภิปรายผลต้องดําเนินการให้ครบถ้วนใน 4 ประเด็นคือบอกได้ว่าข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้คืออะไร เพราะเหตุ
ใดจึงเป็นเช่นนั้น ข้อค้นพบนี้เป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีใด และสอดคล้องกับงานวิจัยของใครที่เคยทํามาแล้วบ้างหรือไม่  
การอภิปรายผลในงานวิจัยมีความสําคัญมากและจะนําไปสู่ข้อเสนอแนะที่ดี ถ้างานวิจัยไม่มีการอภิปรายผลหรือการ
อภิปรายผลเป็นเพียงความคิดเห็นของผู้วิจัย ก็จะไม่ก่อให้เกิดความรู้ใดๆ ขึ้น และไม่สามารถนําไปสู่ขอ้เสนอแนะที่ดีท่ีได้มา
จากผลการวิจัย 
 บทความวิจัยนี้ไม่มีการอภิปรายผลแต่อย่างใด 

  ให้แก้ไข      ไม่ได้ให้แก้ไข 
 

9. บทสรุป (Conclusion)  
  การสรุปผลสับสนมาก ไม่มีความชัดเจน ไม่ทราบว่าเอาอะไรมาสรุป เพราะผลสรุปท่ีได้มาเป็นคนละเรื่อง 
กับชื่อเรื่องและไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย สรุปผลในบทความนี้ไม่ใช่ลักษณะของการเขียนบทสรุป 
(Conclusion) ของการวิจัย  

  ให้แก้ไข      ไม่ได้ให้แก้ไข 
 

10.  บรรณานุกรม (Reference) 
10.1  ภาษาไทย 

   วิธีการเขียนเอกสารอ้างอิงยังไม่ถูกต้อง และไม่สอดคล้องกับท่ีอ้างในเนื้อหา  ผู้วิจัยได้อ้างอิงงานของทิพย์
วรรณ ศิล์ปสกุลสุข นภดล เฮงเจริญ และอุลิต  ดิษประณีต ไว้ในเอกสารอ้างอิง  แต่ในส่วนของ เนื้อหาไม่มีส่วนใดที่
กล่าวถึงการอ้างอิงจากงานของทพิย์วรรณ ศิล์ปสกุลสุข นภดล เฮงเจริญ และอุลิต ดิษประณีต 
 10.2  ภาษาอังกฤษ 
   ไม่มีเอกสารอ้าวอิงภาษาอังกฤษ 

  ให้แก้ไข            ไม่ได้ให้แก้ไข 
 

11. ข้อเสนอแนะอื่นๆ หรือข้อเสนอแนะในภาพรวม 
 บทความนี้ไม่มีลักษณะของการเป็นบทความวิจัย และไม่มีลักษณะของการเป็นบทความวิชาการทั่วไป เป็น

เหมือนการเอารายงานผลการดําเนินงานตามโครงการมาทําเป็นงานวิจัยแล้วตัดต่องานวิจัยนั้นออกมาเป็นบทความวิจัย ซ่ึง
ไม่สามารถจัดได้ว่าบทความนี้เป็นผลงานทางวิชาการประเภทใด  

 
12. สรุปผลการพิจารณาบทความ 

     ผ่าน โดยไม่ต้องแก้ไข 

     ผ่าน แต่ให้แก้ไขตามคําแนะนํา    ส่งกลับมาให้ดูอีกรอบเมื่อแก้ไขเสร็จ 
    ไม่ผ่าน 

       ลงชื่อ   พล.ต.ต.หญิง       
                    (ศ. ดร.นัยนา  เกิดวิชัย) 
              วันที่  15  /  กรกฎาคม / 2557 
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ตัวอย่างคาํหารือระหว่างบรรณาธิการและกองบรรณาธกิารผ่านระบบเครือข่าย 
[LINE] ประวัติการสนทนากับ กองบก.วารสารกฎหมาย 

บันทึกบน : 30/04/2557 11:20 

 

ศ. 07/03/2557 

16:01 ตรีเนตร สาระพงษ์ เชิญ Dr. Pratya ให้ร่วมกลุ่ม 

16:10 ตรีเนตร สาระพงษ์ เชิญ ผศ.จิรวัฒน์ ให้ร่วมกลุ่ม 

16:33 Natcha Aksornsri เข้าร่วมกลุ่ม 

16:48 Dr. Pratya เข้าร่วมกลุ่ม 

16:56 Tiggerpond ยกเลิกการเชิญเข้าร่วมกลุ่มของ Asst.Prof.Treeneat S 

18:13 ตรีเนตร สาระพงษ์ เชิญ Noppanun ให้ร่วมกลุ่ม 

18:13 ตรีเนตร สาระพงษ์ ยกเลิกการเชิญเข้าร่วมกลุ่มของ ผศ.จิรวัฒน์ 
18:14 ตรีเนตร สาระพงษ์ เชิญ ผศ.จิรวัฒน์ ให้ร่วมกลุ่ม 

18:15 Fonmiruntee เข้าร่วมกลุ่ม 

 

ส. 08/03/2557 

10:37 Noppanun เข้าร่วมกลุ่ม 

10:46 ตรีเนตร สาระพงษ์ สวัสดีครับทุกท่าน ต้องขอบพระคุณมากนะครับท่ีให้เกียรติกับวารสารคณะนิติฯ ม.อุบลฯ  
เบื้องต้นผมขออนุญาตแนะนําสมาชิกท่ีเข้ากลุ่มมาแล้ว  และกําหนดวัตถุประสงค์ของการตั้งกล่มนี้นะครับ 

10:51 ตรีเนตร สาระพงษ์ "ผมได้รับหน้าท่ีเป้นบรรรณาธิการจากท่านคณบด ีจึงได้ทาบทามบุคคลดังนี้เป็นกอง บก.นะ
ครับ 

๑) ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปัจจุบันท่านเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

๒) ศ.ดร.บรรเจิด สิงคเนติ  คณบดี นิติฯ นิด้า 

๓) ดร.นพนันท์ คณะนิติฯ ม.พะเยา ท่านจบไอเดนเบิร์ก (ตอนนี้เข้ากลุ่มมาแล้วครับ) 
๔) ดร.ปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี  อัยการ กองวิชาการ(เข้ากลุ่มมาแล้วครับ) 
๕) ผศ.ดร.บรรลือ คงจันทร์ คณะนิติฯ ม อุบล 

๖) อ.มิรันตีฯ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นิติฯ ม อุบล 

๗) อ.มนทิรา เตียประเสริฐ คณะนิติฯ ม อุบล (นอกจากนั้นยังดํารงตําหน่ง รอง ผอ.สํานักทรัพย์สิน ม.อุบล) 
๘) ผศ. จิรวัฒน์ ฯ นิติฯ ม อุบลฯ 

๙) คุณณัชชา อกัศรศรี  งานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลฯ (ผู้เชี่ยวชาญหนึ่งเดียวด้านการทําวารสารของ ม.อุบลฯ)" 
10:55 ตรีเนตร สาระพงษ์ "เมื่อวานเราได้ประชุมนัดแรกไปครับ ท่ีประชุมเห็นว่ากอง บก. ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ของ tci ท่ีต้องมี บก. จากภายนอกเกิน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ เช่นนี้ผมคาดว่าจะหา บก.ภายนอกเพิ่มอีกอย่างน้อย ๒ ท่านครับ  
หากท่านมีคําแนะนําได้ก็จะเป็นประโยชน์มากครับ โดยขอให้มีคุณสมบัติดังนี้นะครับ 

๑) ตําแหน่งผศ. ขึ้นไป หรือจบปริญญาเอก หรือ 

๒) เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานิติศาสตร์ และมีผลงานทางวิชาการ(เชน่งานวิจัย หรือบทความ หรือแต่งตํารา)" 
10:55 ตรีเนตร สาระพงษ์ เบื้องต้นผมคาดว่าจะลองชวน อ.วศิน  คณบดีนิติฯ ม.สงขลานครินทร์ มาอีกท่าน 
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11:03 ตรีเนตร สาระพงษ์ "เพื่อให้วารสารอยู่ในฐานข้อมูล tci ต่อไป บทบาทของ กอง บก. ซ่ึงเราจะหารือกันทางไลน์
เมื่อ 

๑) มีบทความเข้ามา  ผมก็จะแจ้งชื่อเรื่อง พร้อมบทคัดย่อ (และ ผู้ช่วยเลขาฯ คือคุณปริวัฒน์ จะส่งอีเมลล์บทความฉบับ
เต็มให้ท่าน)  
๒) กอง บก. ช่วยหาผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงาน โดยดูว่าบทความแต่ละเรื่องควรส่งให้ใครซึ่งเชี่ยวชาญเป็นผู้อ่าน(peer review) 

๓) ในการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ เบื้องต้นผมได้ทําร่าง มาตราฐานวารสารให้คณบดีลงนาม โดยผู้อ่านจะตอ้งเป็น ผศ. หรือ จบ 
ป เอก หรือ เป็นผู้เชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญอาจเป็นผู้ใช้งาน อันเป็นภาคเอกชน หรือหน่วยงานราชการ หรือปราชชุมชน ก็ได้) 
โดยต้องมีผุ้อ่านอย่างน้อย ๒ คน แต่เราจะหาสํารองเอาไว้อย่างน้อย ๒ คน 

๔) เมื่อพิจารณาหารือกัน(ทางไลน์) ได้แล้ว ทางผู้ช่วยเลขาฯ จะดําเนินการจัดส่งบทความ และติดตามบทความ  
๕) เมื่อมีผลการพิจารณากลับมา แต่ผลการพิจารณา ""ผ่าน ๑ ตก ๑"" เช่นนี้ก็จะหารือกอง บก เพื่อหาผู้ทรงใหม่อีก ๑ คน" 
11:04 ตรีเนตร สาระพงษ์ หลักๆ หน้าท่ีก็จะมีประมาณนี้ครับ  (ในกลุ่มนี้รบกวนสมาชิกกรุณาอย่าแชร์เรื่องอื่นนะครับ 
เพราะข้อความท่ีเราพูดคุยหารือ จะถูกปริ้นออกไปแนบรายงานประชุม และ  tci อาจขอดูครับ) 
 

อ. 25/03/2557 

17:12 ตรีเนตร สาระพงษ์ เรียน กองบรรณาธิการครับ 

17:12 ตรีเนตร สาระพงษ์ "ด้วยมี จันทร์ประไพ  ชัยสูงเนิน 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

Email : romsai04@gmail.com    โทร. 087-4455386  ID line: 0874455386  fb:วิไลวรรณ ภูมิโคกรักษ์ 
" 

17:13 ตรีเนตร สาระพงษ์ เสนอบทความวิจัยเข้ามาครับ 

17:13 ตรีเนตร สาระพงษ์ [รูปภาพ] 
17:13 ตรีเนตร สาระพงษ์ [รูปภาพ] 
17:13 ตรีเนตร สาระพงษ์ [รูปภาพ] 
17:14 ตรีเนตร สาระพงษ์ บทความเป็นสาขาบริหารการศึกษาครับ 

17:15 ตรีเนตร สาระพงษ์ แต่ด้วยวารสารเรากําหนดเป็นสาขากฎหมาย 

17:16 ตรีเนตร สาระพงษ์ ผมจึงเสนอว่าไม่ควรรับตีพิมพ์ เพราะเหตุไม่ตรงสาขาของวาสาร  ท่านอื่นมีความเห็นอย่างไร
บ้างครับ 

17:49 Natcha Aksornsri งั้นรบกวนอาจารยแจ้งเขาให้กรอกแบบเสรอต้นฉบับของวารสารมนุษยฯ ของม.ส่งมาเพื่อ
เสนอขอรับการพิจารณาค่ะ 

17:51 ตรีเนตร สาระพงษ์ ครับ  น่าจะเป็นทางออกที่ดี เดี๋ยวผมจะใด้ประสานฝ่ายเลขาต่อไปครับ 

 

ส. 29/03/2557 

13:41 ผศ.จิรวัฒน์ เข้าร่วมกลุ่ม 

 

อ. 01/04/2557 

15:17 ตรีเนตร สาระพงษ์ เชิญ พี่วศิน คณบดี นิติฯ สงขลานครินทร์ ให้ร่วมกลุ่ม 
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15:20 ตรีเนตร สาระพงษ์ เชิญ Bambi ให้ร่วมกลุ่ม 

15:22 พี่วศิน คณบดี นิติฯ สงขลานครินทร์ เข้าร่วมกลุ่ม 

15:50 Bambi เข้าร่วมกลุ่ม 

17:17 ตรีเนตร สาระพงษ์ เรียนกอง บก ครับ ตามที่ใด้ประชุมใด้ให้ความเห็นว่าควรเพิ่มสัดส่วนกอง บก จากภายนอก
ให้มากกว่าภายใน  จึงใด้เสนอกอง บกเพิ่มอีก 3 ท่าน ดังนี้ครับ 

17:18 ตรีเนตร สาระพงษ์ 1 ศ ปัญญา สุทธิบดี  อดีต ปธ ศาลอุทธรณ์ 
17:18 ตรีเนตร สาระพงษ์ 2 อ วศิน สุวรรรัตน์  คณบดี นิติฯ  มอ. 
17:20 ตรีเนตร สาระพงษ์ 3. ผศ. ภัทรมน สาตรักษ์ จาก นิติ ม บูรพา  ครับ 

17:20 ตรีเนตร สาระพงษ์ และอีกท่านที่เพิ่งเข้าไลน์มา คือ ผศ จิรวัฒน์ สุทธิแพทย์  จาก นิติ ม อุบล ครับ 

17:42 Natcha Aksornsri เย่ียมค่ะ 

19:03 พี่วศิน คณบดี นิติฯ สงขลานครินทร์ สวัสดีทุกท่านครับ ขอบคุณทางคณะนิติฯ.ม.อุบลท่ีให้เกียรติผมครับ 

19:06 ตรีเนตร สาระพงษ์ ม อุบล ต้องขอบพระคุณท่านคณบดีมากครับ 

19:31 Bambi สวัสดีคะ ขอบคุณทาง  ม. อุบลเช่นกันนะคะ 

19:34 ตรีเนตร สาระพงษ์ 555 คําทักนี่ลอกพ่ีนก (วศิน) มาเลยนะ 

19:54 ดร.นพนันท์ ดีมากเลยครับ ยินดีท่ีได้รู้จักทุกท่านนะครับ 

19:56 ตรีเนตร สาระพงษ์ ขออนุญาตแนะนํา ดร นพนัน จบ ป เอก จากไอเดนเบิร์กครับ ปัจจุบันอยู่ ม พะเยาครับ 

20:11 ดร.นพนันท์ ขอบคุณมากครับ ยินดีท่ีได้ร่วมงานกับทุกท่านครับ 

20:58 พี่วศิน คณบดี นิติฯ สงขลานครินทร์ ขอเชีญทีมบก.มาเที่ยวหาดใหญ่กันน่ะครับ 

21:02 พี่วศิน คณบดี นิติฯ สงขลานครินทร์ ท่านรองฯเนตร เม.ย.มีวันว่างป่าวครับ ขอเชิญมาบรรยายการจัดทําวร
สาร ให้กับนิติ ม.อ.ครับ 

21:12 ตรีเนตร สาระพงษ์ ยินดีมากๆ ครับท่านคณบด ี

21:15 ตรีเนตร สาระพงษ์ ขออนุญาตแนะนํา ผศ ภัทรมนฯ ครับ  ท่านเชี่ยวชาญเรื่องอนุสัญญาฯ เป็นตัวแทนประเทศ
ไทยบ่อยๆ ปัจจุบันศึกษา ป เอกที่ประเทศอังกฤษครับ 

21:16 ตรีเนตร สาระพงษ์ ผมจะทยอยแนะนําไปเรื่อยๆ นะครับ อย่างน้อยจะเป็นข้อมูลในการหาผู้ทรงพิจารณา
บทความครับ 

21:22 Bambi ขอบคุณมากคะ ผศ. ตรีเนตร และยินดีท่ีได้รู้จักทุกท่านคะ 

21:47 Dr. Pratya "สนทนายสุนทรีคับ ท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน 

" 

21:50 ตรีเนตร สาระพงษ์ ขออนุญาตแนะนํา ดร ปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี ครับ ปัจจุบันท่านเป็นอัยการกองวิชาการ 
สนง อัยการสูงสุด 

21:50 Dr. Pratya "ดร. ปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี 
อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 

 
 

สํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายการยุติการดําเนินคดีแพ่ง1  

 

สํานักงานการยุติการดําเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ  
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สํานักงานอัยการสุงสุด" 
21:50 ตรีเนตร สาระพงษ์ เชี่ยวชาญ กม. มหาชน ปกครอง กม. ล้มละลาย. เกี่ยวกับสัญญาต่างๆของส่วยราชการ ครับ 

21:52 Dr. Pratya ฝากเนื้อฝากตัวด้วยคับ 

22:06 Bambi เพิ่มเติมจากท่านรอง ตรีเนตรคะ ภัทรมน ปัจจุบันสังกัดภาควิชานติิศาสตร์ ม. บูรพาคะ.  สาขา
กฎหมายท่ีสนใจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายสหภาพยุโรป เฉพาะประเด็นทางสังคม แรงงาน การศึกษาคะ  
23:23 Tiggerpond สวัสดีอาจารย์ทุกท่านค่ะ หนูขอเป็นศิษย์อาจารย์ทุกท่านนะคะ 

23:35 ตรีเนตร สาระพงษ์ ไทเกอร์ปอน นี่คือ อ มนทิรา ครับ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจํา นิติ ม อุบล แถมด้วยตําแหน่ง 
รอง ผอ สํานักทรัพย์สิน เคยเป็นผู้ช่วยผู้ประสานงาน  สกว  เดินทางทํางานวจิัยท่ัว GMS และเคยทําวารสาร -เขียน
บทความ ครับ 

23:38 ตรีเนตร สาระพงษ์ ส่วนท่านคณบดีวศิน นอกจากเป็นผู้บริหาร นิติ มอ แล้วยังเคยเป็น ผช อธิการ มอ  ครับ 
ถนัดในสาขาการวิจัยท่ีมีบริบท คือ กระบวนการยุติธรรมใน 3 จว. ชายแดนภาคใต้ ครับ 

23:38 Bambi [สต๊ิกเกอร์] 
 

พ. 02/04/2557 

10:27 ตรีเนตร สาระพงษ์ วันนี้ขออนุญาตแนะนํากอง บก ท่ีเป้นอาจารย์ประจําบ้างนะครับ 

10:29 ตรีเนตร สาระพงษ์ ขออนุญาตเริ่มจาก ผศ. จิรวัฒน์ สุทธิแพทย์ ครับ ท่านเคยเป็นคณบดี รองคณบดี  และเคย
ทํางานเป็นหน่วย CIA ของอเมริกาท่ีทํางานใน CLMV มีประสบการณ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการมา
มากมายครับ 

10:32 ตรีเนตร สาระพงษ์ ต่อไป ผศ.ดร.บรรลือ คงจันทน์ ครับ ท่านเคยเป็นอดีตรองอธิการฯ ม.ธรรมศาสตร์ ในยุค 
อ.ป๋วย  เคยเป็นคณบดี นิติ ม.อุบล เป็นผู้พิพากษาสมทบ ท่านจบการศึกษาเกียรตินิยมจากธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย 
และไปเรียนต่อทั้งฝั่งยุโรป(ผมจําชือ่มหาวิทยาลัยไม่ได้ครับ) และจบจากอเมริกา ประสบการมากมายครับ 

10:35 ตรีเนตร สาระพงษ์ อ.มิรันตี ปัจจุบันเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการ นิติ ม อุบล เป็นนักวิจัยท่ีได้รับทุนจาก USIAD 

และปัจจุบันได้รบัทุนวิจัยจาก สกว. ทํางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง(GMS) นอกจากนั้นมีความถนัดในสาขา
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับ 

10:36 ตรีเนตร สาระพงษ์ และยังมีหลายท่านที่ไม่ได้อยู่ในไลน์ครับ เช่น ศ.ดร.บรรเจิด  ศ.ปัญญา ฯ ซ่ึงท่านเหล่านี้ชื่อ
ท่านจะช่วยอธิบายคุณสมบัติได้เป็นอย่างดีครับ 

10:39 ตรีเนตร สาระพงษ์ และขอปิดท้ายด้วย "คนสําคัญ" ผมขอเรียกว่า "คัมภีร์ท่ีมีลมหายใจ" ครับ คุณณัชชา อักษร
ศรี  ท่านอยู่งานวิจัย ม อุบล ครับ จากวันแรกถึงวันนี้ดูแลรับผิดชอบ "ขย้ี" เรื่องวารสารมาตลอดครับ ทุกครั้งที่ประชุมและ
พวกเราไม่รู้คําตอบ ทุกคนมักจะหันหน้าไปทางคุณณัชชาฯ และเรามักจะได้คําตอบเสมอครับ ผมถือว่าท่านมีประสบการใน
ด้านการจัดการวารสารมากที่สุดคนหนึ่งครับ 

10:43 ตรีเนตร สาระพงษ์ สําหรับหน้าท่ีของ กองบรณาธิการ จะดูแลด้าน "คุณภาพ" วารสารครับ โดยเฉพาะการช่วย
พิจารณาผู้ทรงคณุวุฒิอ่านผลงานก่อนตีพิมพ์ครับ ซ่ึงคาดว่าฝ่ายเลขา (คุณปริวัฒน์ ) จะได้ส่งประกาศคณะฯ ท่ีกําหนด
มาตรฐานที่อนุวัตมาจากระเบียบของ TCI และ สกอ ให้กับทุกท่านครับ  แต่อย่างไรก็ตาม ผมจะพยายามสรุปให้ท่านฟังไป
เรื่อยๆ ครับ เพื่อไม่ให้กลุ่มเงียบเกินไป 

12:10 ตรีเนตร สาระพงษ์ เรียนทุกท่านครับ เนื่องจากมีบทความส่งเข้ามาครับ เรื่อง 
12:11 ตรีเนตร สาระพงษ์ [รูปภาพ] 
12:11 ตรีเนตร สาระพงษ์ [รูปภาพ] 
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12:11 ตรีเนตร สาระพงษ์ เบื้องต้นผมตรวจสอบแล้วตรงสาขานิติศาสตร์ครับ 

12:12 ตรีเนตร สาระพงษ์ จึงขอหารือว่าเราควรส่งผู้ทรงท่านใดอ่านครับ 

12:13 ตรีเนตร สาระพงษ์ ขอหารบกวนช่วยเสนอชื่อไม่เกิน 16.00 น นะครับ 

12:14 ตรีเนตร สาระพงษ์ เกณฑ์การหาผู้ทรงมีดังนี้ครับ เป็น ผศ ขึ้นไป  หรือ  ดร  หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญครับ 

12:37 Tiggerpond ขอเสนอท่าน ผศ.กรกต อาจารย์ท่ีม.ทักษิณค่ะ ท่านเชี่ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรมค่ะ 

12:40 ตรีเนตร สาระพงษ์ มีท่านอื่นอีกใหมครับ 

12:43 ตรีเนตร สาระพงษ์ ผมเสนอ ดร ปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี   
12:43 ตรีเนตร สาระพงษ์ รศ สุขสมัย สุทธิบดี ครับ 

12:46 ตรีเนตร สาระพงษ์ (ขอไว้ 3 ชื่อนะครับ เผื่อทาบทามแล้วท่านไม่สดวก)  มีเสนอเพิ่มเติมอีกใหมครับ 

12:49 Dr. Pratya เสนอ ท่าน ผศ.กรกต ของม.ทักษิณ คับ 

12:50 ตรีเนตร สาระพงษ์ มีชื่ออื่นอีกใหมครับ 

13:52 Bambi ขอเสนอ ศ. วีระพงษ์ บุญโญภาส คะ  
16:36 ตรีเนตร สาระพงษ์ มีเพิ่มเติมใหมครับ   
16:43 ตรีเนตร สาระพงษ์ เบื้องต้นผมจะประสานทางเลขา ประสานผู้ทรงทั้ง 4 ท่าน พร้อมทั้งแจ้งให้ท่านทราบเงื่อน
เวลา(ระยะเวลาในการอ่านนะครับ) 
18:24 ดร.นพนันท์ ศ. วีระพงษ์ ไม่แน่ใจว่าจะมีเวลาหรือเปล่านะครับ เพื่อนผมไปเจอท่านมา บอกงานกองเต็ม
โต๊ะเลย 

18:26 ตรีเนตร สาระพงษ์ ผมก็เป็นห่วงประเด็นนี้เหมือนกันครับ 

18:27 Bambi งานค่อนข้างยุ่งคะ 

18:34 ดร.นพนันท์ ผมเสนอ ดร. ปรัชญา ครับ ดูจากหัวข้อบทความแล้ว ผมเห็นว่า ดร. ปรัชญา สามารถรับ
พิจารณาได้ครับ 

18:37 ดร.นพนันท์ ผมเห็นด้วยกัน อ. มนทิราว่า ผ.ศ. กรกต เหมาะสมครับ 

18:43 Bambi [สต๊ิกเกอร์] 
18:51 ตรีเนตร สาระพงษ์ "งั้นผมทาบทามดังนี้นะครับ 

๑) ผศ.กรกต 

๒) ดร.ปรัชญา 

และสํารอง รศ. สุขสมัย" 
18:51 ตรีเนตร สาระพงษ์ ขอบพระคุณทุกท่านสําหรับทุกความเห็นครับ 

 

อา. 13/04/2557 

07:39 พี่วศิน คณบดี นิติฯ สงขลานครินทร์ [รูปภาพ] 
11:31 Natcha Aksornsri " 

สุขสันติ์ วันสงกรานต์ สราญจิต 

รวมญาติมิตร พร้อมหน้า พาสดใส 

ปีเก่าผ่าน วันวาน เบิกบานใจ 

ปีใหม่ไทย มาถึง จึงสุขดี 
ขอมอบพร ปีใหม่ ให้ทุกท่าน 
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จงสําราญ บานใจ ได้สุขข ี

หวังสิ่งใด สมหวัง ต้ังใจม ี

จงโชคดี มีชัย ไร้โรคา 

อยากได้เงิน ขอให้เงิน มากองให้ 
อยากจะไป ท่ีใด ไร้ปัญหา 

ขอให้มี ผู้ให้ ใจเมตตา 

ช่วยนําพา พบสุข ทุกวันเอย." 
11:53 Dr. Pratya [รูปภาพ] 
13:38 ตรีเนตร สาระพงษ์ [รูปภาพ] 
20:41 Tiggerpond สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ 

20:54 Dr. Pratya "๑๓ เมษา ๒๕๕๗ 

 

วาระครบรอบปีศรีสมัย 

ขออํานาจคุณพระรัตนตรัย 

อํานวยชัยบันดาลประทานพร 

ให้ม่ังมีสมบัติพัสถาน 

สําเร็จงานรุ่งเรืองประภัสสร  
พูนและเพิ่มเติมค่าฐานันดร  
เกียรติกําจรยืนนานกาลเวลา 

ปราศจากเภทภัยสิ้นไร้โรค  
ประสบโชคคืนวันสุขหรรษา  
มีแต่คนรักใคร่และเมตตา  
เป็นที่รักปรารถนาของผู้คน 

 

ขอพรพระสัมฤทธ์ิเพื่อมิตรสหาย  
ท้ังหญิงชายพรประเสริฐบังเกิดผล เถลิงศกสงกรานต์ผ่านมาดล  
ทุกชั้นชนคนไทยมีสุขเอย... 
 
(star)(star)(moon)(star)(star)" 
 

พฤ. 17/04/2557 

11:38 ตรีเนตร สาระพงษ์ เรียนกอง บก ทุกท่านครับ 

11:39 ตรีเนตร สาระพงษ์ มีบทความ เรื่อง 
11:39 ตรีเนตร สาระพงษ์ [รูปภาพ] 
11:39 ตรีเนตร สาระพงษ์ บทคัดย่อ 

11:39 ตรีเนตร สาระพงษ์ [รูปภาพ] 
11:40 ตรีเนตร สาระพงษ์ จึงขออนุญาตหารือว่าผู้ทรงคุณวุฒิผู้อ่านงานควรเป็นท่านใหนดีครับ 

11:40 ตรีเนตร สาระพงษ์ ขอ 2 ท่าน  สํารอง  1 ท่านครับ 
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11:41 ตรีเนตร สาระพงษ์ ผมขอเสนอ  ดร.อิมรอน มะลูลีม  1 ท่านครับ 

12:24 พี่วศิน คณบดี นิติฯ สงขลานครินทร์ ผมเสนอ ดร.อัสมัน อจ..วิทยาลัยอิสลามปัตตานี ท่านจบกฎหมาย
อิสลามครับ 

13:49 ตรีเนตร สาระพงษ์ ท่านใดมีเพิ่มเติมใหมครับ 

16:37 ตรีเนตร สาระพงษ์ อยากได้สํารองอีกสักท่านครับ 

16:38 ตรีเนตร สาระพงษ์ กฎหมายอิสลามนี่ผมคิดไม่ออกเลยครับ 

22:15 ตรีเนตร สาระพงษ์ อย่างไรก็ตาม ขอความอนุเคราะห์กอง บก ช่วยแสดงความเห็นภายในพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงนะ
ครับ เพราะตอนนี้มีเรื่องใหม่เข้ามาอีกเรื่องแล้วครับ 

 

จ. 21/04/2557 

07:56 พี่วศิน คณบดี นิติฯ สงขลานครินทร์ [รูปภาพ] 
08:26 ตรีเนตร สาระพงษ์ ท่านคณบดีวศินครับ  รบกวนแนะนํา ผู้ทรงจาก ว.อิสลาม ปัตตานี  ให้อีกสักท่านครับ 

08:49 พี่วศิน คณบดี นิติฯ สงขลานครินทร์ เรียนท่านรองฯผมขอแนะนําอีกท่านคือ ดร.ซาการียา คณบดีวิทยาลัย
อิสลามยะลา จบป.เอกกฎหมายอิสลามจากมาเลเซียครับ โทร.0864808774 

09:08 ตรีเนตร สาระพงษ์ ขอบพระคุณครับ  ขออนุญาตสรุปว่าเป็น  3  ท่านนี้เป็นผู้ทรงฯ  นะครับ 

09:09 ตรีเนตร สาระพงษ์ ขอบพระคุณทุกท่านมากครับ 

 

อ. 22/04/2557 

12:25 ตรีเนตร สาระพงษ์ เรียน กอง บก ทุกท่านครับ  
12:25 ตรีเนตร สาระพงษ์ ขณะนี้มีบทความเรื่อง 
12:25 ตรีเนตร สาระพงษ์ [รูปภาพ] 
12:25 ตรีเนตร สาระพงษ์ บทคัดย่อ 

12:25 ตรีเนตร สาระพงษ์ [รูปภาพ] 
12:26 ตรีเนตร สาระพงษ์ [รูปภาพ] 
12:26 ตรีเนตร สาระพงษ์ [รูปภาพ] 
12:27 ตรีเนตร สาระพงษ์ จึงขอความอนุเคราห์ช่วยพิจารณาเสนอชื่อ peer review ครับ 

12:27 ตรีเนตร สาระพงษ์ ขอบพระคุณครับ 

12:28 ตรีเนตร สาระพงษ์ รบกวนทุกท่านช่วยเสนอชื่อครับ 

12:29 ตรีเนตร สาระพงษ์ ผมเสนอ  ดร.ฤทัย   หงษ์ศิริ  ครับ 

12:57 พี่วศิน คณบดี นิติฯ สงขลานครินทร์ "ผมเสนอ ดร.มานพ พรหมชนะ อจ.คณะนิติศาสตร์ ม.อ. จบป.เอกกม.
มหาชนจากฝรั่งเศษ ครับ 

" 

13:06 ตรีเนตร สาระพงษ์ "ขอบพระคุณครับ 

กอง บก  จากอาจารย์ประจําช่วยกันเสนอใด้นะครับ" 
17:28 Bambi ขอเสนอ ดร. ปัญญา อุดชาชน คะ 

18:56 ตรีเนตร สาระพงษ์ ท่านประจําท่ีใหนครับ 

19:32 Bambi อีกท่านคือ  รศ. ดร. สุเมธ เดียวอิศเรช 
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19:32 Bambi ท่านหลังนี้เป็นตุลาการศาลปกึรองคะ 

19:32 Bambi ปกครอง  
19:33 ตรีเนตร สาระพงษ์  ตอนนี้มี 3 ท่านละครับ 

19:33 ตรีเนตร สาระพงษ์ ไม่ใช่สิ  4 ท่านละครับ 

19:34 Bambi ถ้าให้เลือก ติดต่อท่านสุเมธ จะสะดวกกว่าคะ ถ้าท่านไม่ไปต่างประเทศในช่วงนั้น 

19:35 ตรีเนตร สาระพงษ์ เท่าท่ีดูจากชื่อเรื่อง และบทคัดย่อนะครับ  ผมเห็นว่าเราเลือกตุลาการสักคนนักวิชาการสัก
คน และสํารองอีก 2 ท่านนะครับ 

19:37 ตรีเนตร สาระพงษ์ ส่วนที่ ผศ ภัทรมล ขอเลือกเป็นท่านสุเมธนะครับ 

19:37 ตรีเนตร สาระพงษ์ ส่วนอีกท่านขอเป็น อ ดร มานพ  นะครับ 

19:38 ตรีเนตร สาระพงษ์ และ สํารอง ดร ฤทัย  เพราะเหตุท่านงานแยะมากเกรงจะใช้เวลานานครับ 

19:39 ตรีเนตร สาระพงษ์ ผศ ภัทรมล มีเบอร์ หรือเมล หรือที่ติดต่อใหมครับ 

19:40 Bambi สักครู่นะคะ 

19:41 ตรีเนตร สาระพงษ์ และขอเบอร์ ดร มานพ  จากท่านคณบดีวศินเพื่อฝ่ายเลขาจะใด้ประสานขอความอนุเคราะห์
ท่านต่อไปครับ 

19:41 ตรีเนตร สาระพงษ์ ขอบพระคุณทุกท่านมากครับ 

20:14 Bambi เบอร์โทรศัพท์ รศ. ดร. สุเมธ 

20:14 Bambi 0868291282 

20:17 พี่วศิน คณบดี นิติฯ สงขลานครินทร์ เบอร์ ดร.มานพ 0879234678 ครับ 

20:17 ตรีเนตร สาระพงษ์ ขอบพระคุณครับ 

 

พฤ. 24/04/2557 

12:22 ตรีเนตร สาระพงษ์ เรียนกองบรรณาธิการทุกท่านครับ 

12:23 ตรีเนตร สาระพงษ์ เนื่องจากมีบทความเรื่อง 
12:23 ตรีเนตร สาระพงษ์ [รูปภาพ] 
12:23 ตรีเนตร สาระพงษ์ บทคัดย่อ 

12:23 ตรีเนตร สาระพงษ์ [รูปภาพ] 
12:24 ตรีเนตร สาระพงษ์ จึงเรียนมาเพื่อหารือว่าควรพิจารณาจะจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดครับ 

20:37 Dr. Pratya เสนอ ดร. ธนกฤต จบฝรั่งเศสทางกฎหมายแพ่ง อัยการ 

20:37 ตรีเนตร สาระพงษ์ มีท่านใดเพิ่มเติมใหมครับ 

20:38 Bambi เสนอ ดร.ชัชชม คะ  
20:54 ตรีเนตร สาระพงษ์ ขออีกสักท่านครับ 

21:13 พี่วศิน คณบดี นิติฯ สงขลานครินทร์ ผมเสนอ รศ.ดร.สุมาลี ซ่ึงสอนละเมิดท่ี ม.รามครับ 

 

ส. 26/04/2557 

09:53 ตรีเนตร สาระพงษ์ มีท่านใหนสอนละเมิด หรือเป็นนักวิจัยด้านนี้อีกใหมครับ 

14:11 ดร.นพนันท์ ผมเสนอ ดร. ภัทราวรรณ รัตนเกษม จบเอกกฎหมายธุรกิจ จากฝรั่งเศสมาครับ 

14:25 ตรีเนตร สาระพงษ์ ใด้ 4  ท่านละคฎีบ 
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14:26 ตรีเนตร สาระพงษ์ เดี๋ยวผมจะลองทาบทามนะครับ ว่าใด้ท่านใด  ขอบพระคุณทุกท่านครัย 

14:31 ตรีเนตร สาระพงษ์ อนึ่ง หากทาบทามใด้ peer review ท่านใดผมจะนําเรียนทุกท่านอีกครั้งนะครับ 

 

พ. 30/04/2557 

10:32 ตรีเนตร สาระพงษ์ เรียน ท่ีประชุมออนไลน์กอง บก ทุกท่านครับ 

10:33 ตรีเนตร สาระพงษ์ เนื่องจากการประชุมกองบรรณาธิการในครั้งที่ ๑ ณ คณะนิติศาสตร์ได้มีมติในการจัดหาผุ้
ทรงคุณวุฒิ คือ ผศ.ดร.พิศวาส และ ดร.เจษฯ  เพื่อช่วยอ่านบทความ ดังนี้ครับ 

10:37 พี่วศิน คณบดี นิติฯ สงขลานครินทร์ รับทราบและขอบคุณครับ 

10:45 ตรีเนตร สาระพงษ์ ๑)  เรื่อง มาตรการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบทรัพย์สินทางปัญญา : ศึกษากรณี
เพลงพื้นบ้านภาคอีสานหมอลํา 

10:45 ตรีเนตร สาระพงษ์ บทคัดย่อ 

10:45 ตรีเนตร สาระพงษ์ [รูปภาพ] 
10:46 ตรีเนตร สาระพงษ์ [รูปภาพ] 
10:46 ตรีเนตร สาระพงษ์ เรื่องนี้ต้องการหาผู้ทรงคุณวุฒิ อีก ๑ ท่านครับ 

10:48 ตรีเนตร สาระพงษ์ จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ทุกท่านช่วยพิจารณาหาผู้ทรงคุณวุฒิช่วยอ่านบทความ
ครรับ 

10:48 ตรีเนตร สาระพงษ์ โดยขอ ๒ ชื่อครับ 

11:06 ตรีเนตร สาระพงษ์ ผมเสนอ ผศ.ดร.บรรลือ คงจันทน์  จาก ม.อุบล ครับ 

11:07 ตรีเนตร สาระพงษ์ ท่านจบด้านสังคมวิทยาฯ รวมถึงด้านกฎหมาย และสนใจทางด้านวัฒนธรรมอีสานมาตลอด
ครับ 

11:08 Dr. Pratya เสนอ ผศ. ดร. ทรงคุณ จันทจรคณบดีวัฒนธรรมศาสตร์ มมส.  
11:11 ตรีเนตร สาระพงษ์ มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมใหมครับ 
 




