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กระทรวงยุติธรรม

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ตอนที่ 1 การแต่งกายกบักฎหมาย 1 1
ตอนที่ 2 การแต่งกายกบักฎหมาย 2 2
ตอนที่ 3 เครื่องแบบเครื่องหมายเจ้าพนกังาน 1 3
ตอนที่ 4 เครื่องแบบเครื่องหมายเจ้าพนกังาน 2 4
ตอนที่ 5 เครื่องแบบเครื่องหมายเจ้าพนกังาน 3 5
ตอนที่ 6 เครื่องแบบเครื่องหมายเจ้าพนกังาน 4 6
ตอนที่ 7 เครื่องแบบเครื่องหมายเจ้าพนกังาน 5 7
ตอนที่ 8 เครื่องแบบเครื่องหมายเจ้าพนกังาน 6 8
ตอนที่ 9 เครื่องแบบเครื่องหมายเจ้าพนกังาน 7 9
ตอนที่ 10 เครื่องแบบนกัเรยีน 10
ตอนที่ 11 เครื่องแบบลูกเสอื 11
ตอนที่ 12 เครื่องแบบ รด. 12
ตอนที่ 13 เครื่องแบบชดุครยุ 13
ตอนที่ 14 เครื่องแบบมหาวทิยาลยั 14
ตอนที่ 15 จวีรพระภกิษ ุสามเณร 15
ตอนที่ 16 เครื่องแต่งกายของผู้ขบัขี่สาธารณะ 1 16
ตอนที่ 17 เครื่องแต่งกายของผู้ขบัขี่สาธารณะ 2 17
ตอนที่ 18 เครื่องแต่งกายของผู้ขบัขี่สาธารณะ 3 18
ตอนที่ 19 เครื่องแต่งกายของผู้ขบัขี่สาธารณะ 4 19
ตอนที่ 20 เครื่องแต่งกายของผู้ขบัขี่สาธารณะ 5 20
ตอนที่ 21 พระราชบญัญตัชิื่อบคุคล 1 21

สารบัญ
หน้า
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ตอนที่ 22 พระราชบญัญตัชิื่อบคุคล 2 22
ตอนที่ 23 พระราชบญัญตัชิื่อบคุคล 3 23
ตอนที่ 24 พระราชบญัญตัชิื่อบคุคล 4 24
ตอนที่ 25 พระราชบญัญตัชิื่อบคุคล 5 25
ตอนที่ 26 พระราชบญัญตัชิื่อบคุคล 6 26
ตอนที่ 27 พระราชบญัญตัชิื่อบคุคล 7 27
ตอนที่ 28 พระราชบญัญตัชิื่อบคุคล 8 28
ตอนที่ 29 พระราชบญัญตัชิื่อบคุคล 9 29
ตอนที่ 30 พระราชบญัญตัชิื่อบคุคล 10 30
ตอนที่ 31 ตวัแทน 31
ตอนที่ 32 หนุ่มลอตเตอรี่ 32
ตอนที่ 33 พลเมอืงด ี1 33
ตอนที่ 34 พลเมอืงด ี2 34
ตอนที่ 35 พลเมอืงด ี3 35
ตอนที่ 36 ต�ารวจตรวจจบัความเรว็ 36
ตอนที่ 37 ไม่ซื่อ ชวดรางวลัและอาจตดิคกุ 37
ตอนที่ 38 สงัหาฯ มคี่าฝังไว้ ม.1328 และ ม.355 ปอ. 38
ตอนที่ 39 สนิบนจราจร 39
ตอนที่ 40 กฎจราจร กฎเพื่อความปลอดภยั 1 40
ตอนที่ 41 กฎจราจร กฎเพื่อความปลอดภยั 2 41
ตอนที่ 42 แก๊งซิ่ง 42
ตอนที่ 43 การแซงแบบปลอดภยั 43
ตอนที่ 44 ห้ามแซงโดยเดด็ขาด 44
ตอนที่ 45 ขบัขี่มอเตอร์ไซค์อย่างปลอดภยั 1 45
ตอนที่ 46 ขบัขี่มอเตอร์ไซค์อย่างปลอดภยั 2 46
ตอนที่ 47 ขบัขี่มอเตอร์ไซค์อย่างปลอดภยั 3 47
ตอนที่ 48 จดุเสี่ยง 48

หน้า
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ตอนที่ 49 ขบัรถปลอดภยั 49
ตอนที่ 50 ขบัรถในเวลากลางคนื 50
ตอนที่ 51 ปีใหม่ มมีารยาทขบัรถ 51
ตอนที่ 52 ถ้าง่วงนกั พกัซะก่อนดกีว่า 52
ตอนที่ 53 เปลี่ยนทศันะการขบั ลดอบุตัเิหต ุ 53
ตอนที่ 54 สงัเกตคนตดิยา 54
ตอนที่ 55 เดก็อาย ุ9 ปี กระท�าผดิ 55
ตอนที่ 56 สั่งไม่ฟ้องเดก็ท�าผดิ 56
ตอนที่ 57 ปรบัปรงุการกกัขงัแทนค่าปรบั 1 57
ตอนที่  58 ปรบัปรงุการกกัขงัแทนค่าปรบั 2 58
ตอนที่ 59 ผู้ซื้อบรกิารทางเพศ 59
ตอนที่ 60 เผยแพร่สื่อลามก 60
ตอนที่ 61 ภยัใกล้ตวั 61
ตอนที่ 62 เดก็อายไุม่เกนิ 13 ปี 62
ตอนที่  63 เดก็อายไุม่เกนิ 15 ปี 63
ตอนที่ 64 รกุล�้าที่ดนิข้างเคยีง 1 64
ตอนที่ 65 รกุล�้าที่ดนิข้างเคยีง 2 65
ตอนที่ 66 รกุล�้าที่ดนิข้างเคยีง 3 66
ตอนที่ 67 อาย ุ17 ปี แต่งงานได้ 67
ตอนที่ 68 สนิส่วนตวั 1 68
ตอนที่ 69 สนิส่วนตวั 2 69
ตอนที่ 70 สนิส่วนตวั 3 70
ตอนที่ 71 การจดัการสนิส่วนตวั 71
ตอนที่ 72 สนิสมรส 1 72
ตอนที่ 73 สนิสมรส 2 73
ตอนที่ 74 สนิสมรส 3 74
ตอนที่ 75 การจดัการสนิสมรส 1 75

หน้า
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กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 76 การจดัการสนิสมรส 2 76
ตอนที่ 77 ชื่อสกลุภายหลงัคู่สมรสตาย 77
ตอนที่ 78 จดทะเบยีนรบัรองบตุร 1 78
ตอนที่ 79 จดทะเบยีนรบัรองบตุร 2 79
ตอนที่ 80 จดทะเบยีนรบัรองบตุร 3 80
ตอนที่ 81 รบัผดิร่วมกบับตุร 1 81
ตอนที่ 82 รบัผดิร่วมกบับตุร 2 82
ตอนที่ 83 ผู้ปกครอง 1 83
ตอนที่ 84 ผู้ปกครอง 2 84
ตอนที่ 85 ผู้ปกครอง 3 85
ตอนที่ 86 ชื่อสกลุของเดก็ในอปุการะ 86
ตอนที่ 87 คณุสมบตัผิู้ปกครอง 87
ตอนที่ 88 พรากผู้เยาว์ 88
ตอนที่ 89 บตุรบญุธรรม 89
ตอนที่ 90 ผู้รบับตุรบญุธรรม 90
ตอนที่ 91 เงื่อนไขการรบับตุรบญุธรรม 91
ตอนที่ 92 ฐานะบตุรบญุธรรม 92
ตอนที่ 93 ผู้รบับตุรบญุธรรมไม่มสีทิธริบัมรดก 93
ตอนที่ 94 ผู้รบับตุรบญุธรรมเรยีกทรพัย์คนื 94
ตอนที่ 95 การจดัการสนิทรพัย์ 95
ตอนที่ 96 การจดัการทรพัย์สนิที่ต้องขอศาลก่อน 96
ตอนที่ 97 การจดัการทรพัย์สนิบางอย่างต้องขอศาลก่อน 97
ตอนที่ 98 ค่าอปุการะเลี้ยงดู 98
ตอนที่ 99 ทายาทม ี2 ประเภท 99
ตอนที่ 100 ทายาท 1 100
ตอนที่ 101 ทายาท 2 101
ตอนที่ 102 ทายาทโดยธรรม 1 102

หน้า
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ตอนที่ 103 ทายาทโดยธรรม 2 103
ตอนที่ 104 สทิธใิช้ชื่อสกลุ 104
ตอนที่ 105 ขายลูกกนิ 1 105
ตอนที่ 106 ขายลูกกนิ 2 106
ตอนที่ 107 ความผดิเกี่ยวกบัเพศ 107
ตอนที่ 108 ข่มขนื 108
ตอนที่ 109 โทรมหญงิ 109
ตอนที่ 110 หญงิกผ็ดิฐานข่มขนืได้ 110
ตอนที่ 111 อนาจาร 111
ตอนที่ 112 เอเย่นต์น้อย ๆ 112
ตอนที่ 113 ภยัแทก็ซี่ 113
ตอนที่ 114 สามขี่มขนื 114
ตอนที่ 115 ค้าประเวณ ี1 115
ตอนที่ 116 ค้าประเวณ ี2 116
ตอนที่  117 ถูกบงัคบัไม่ผดิ 117
ตอนที่  118 เร่ค้าประเวณ ี 118
ตอนที่ 119 การเช่าบ้าน 119
ตอนที่ 120 หลกัฐานการเช่า 1 120
ตอนที่ 121 หลกัฐานการเช่า 2 121
ตอนที่ 122 ผู้ให้เช่าเข้าตรวจทรพัย์สนิ 122
ตอนที่ 123 ผู้ให้เช่าตาย 123
ตอนที่ 124 หมิ่นพระบรมเดชานภุาพ 1 124
ตอนที่ 125 หมิ่นพระบรมเดชานภุาพ 2 125
ตอนที่ 126 หมิ่นพระบรมเดชานภุาพ 3 126
ตอนที่ 127 หมิ่นพระบรมเดชานภุาพ 4 127

หน้า
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กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม

วิสัยทัศน์

 หลกัประกนัความยตุธิรรมตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บรหิารจดัการการอ�านวยความยตุธิรรมในสงัคมด้วยความชอบธรรม

2. พฒันาคณุภาพการด�าเนนิตามกฎหมาย พนัธกรณรีะหว่างประเทศ 

 และมาตรฐานระบบงานยตุธิรรม

3. วจิยัและพฒันาระบบงานยตุธิรรมและกฎหมาย

4. พฒันากระบวนการยตุธิรรมทางเลอืก

5. บูรณาการการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

6. ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั

7. บริหารจัดการระบบงานยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้

 ด้วยความเป็นธรรม

8. ส่งเสรมิการบรูณาการงานยตุธิรรมและความร่วมมอืกบัทกุภาคส่วน 

 ทั้งในและต่างประเทศ

9. เพิ่มประสทิธภิาพการบรหิารจดัการองค์การให้มขีดีสมรรถนะสูง
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กระทรวงยุติธรรม

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

1.	 ส่วนราชการที่อยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

 
  มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจ 

ของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง รวบรวมข้อมูล 

และวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องเสนอรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็น 

ประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี  ด�าเนินการพิจารณา 

เรื่องร้องทกุข์ ร้องเรยีน หรอืร้องขอความช่วยเหลอืต่อรฐัมนตรี

 

  มีหน้าที่จัดท�าและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของ

กระทรวงยุติธรรม ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่าง

หน่วยงานในสงักดั รวมทั้งสนบัสนนุการด�าเนนิการของส�านกังานยตุธิรรม

จังหวัด และศูนย์บริการร่วมของกระทรวงยุติธรรม ในการให้บริการ  

ให้ค�าแนะน�า ค�าปรกึษาทางด้านกฎหมายและรบัเรื่องราวร้องทกุข์

สำานักงานรัฐมนตรี

สำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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  ด�าเนนิการสบืสอบและพนิจิ ควบคมุและสอดส่อง แก้ไข ฟื้นฟู

และสงเคราะห์ ผู้กระท�าผิดในชั้นก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณาคดีของศาล  

และภายหลังที่ศาลมีค�าพิพากษาที่กฎหมายก�าหนด ด�าเนินการฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ผู้ตดิยาเสพตดิ ส่งเสรมิและสนบัสนนุเกี่ยวกบัการด�าเนนิการแก้ไข ฟื้นฟู 

และสงเคราะห์ผู้กระท�าผดิในชมุชน พฒันาระบบรูปแบบ และวธิกีารปฏบิตัิ

ต่อผู้กระท�าผดิในชมุชน ตลอดจนเสรมิสร้างสนบัสนนุ และประสานงาน 

ให้ชุมชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบเครือข่าย

ยตุธิรรมชมุชนหรอืรูปแบบอื่นในการป้องกนัสงัคมจากอาชญากรรม

  มีหน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชน 

พงึได้รบัตามกฎหมาย จดัระบบการบรหิารจดัการส่งเสรมิและพฒันาด้าน 

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยส่งเสริมและสนับสนุน

ให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ พัฒนาระบบ  

มาตรการ และด�าเนนิการช่วยเหลอืประชาชนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม  

รวมทั้งด�าเนินการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู ้ เสียหายและจ�าเลย 

ในคดีอาญา ซึ่งมิได้เป็นผู้กระท�าผิดตามกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทน 

ผู้เสยีหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดอีาญา ส่งเสรมิและ 

พัฒนากลไกการระงับข้อพิพาทในสังคม ด�าเนินการคุ้มครองพยานตาม 

กฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองพยานในคดอีาญา ประสานงานคุม้ครองสทิธ ิ

และเสรภีาพกบัภาครฐั และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

กรมคุมประพฤติ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
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  ท�าหน้าที่บังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และฟื้นฟูกิจการของ 

ลูกหนี้ การช�าระบญัช ีและการวางทรพัย์ตามค�าสั่งศาล ศกึษาวเิคราะห์  

วจิยั เพื่อพฒันาระบบการปฏบิตังิานของการบงัคบัคดแีพ่ง คดล้ีมละลาย 

และการฟ้ืนฟกูจิการของลกูหนี้ การช�าระบญัช ีการวางทรพัย์ ในแต่ละระบบ

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับ 

การบังคับคดีให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างทั่วถึง ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ในการบงัคบัคด ีและสง่เสรมิความรว่มมอืการมส่ีวนร่วมในการบงัคบัคดี

ของภาครฐัและเอกชน

  พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่กระท�าความผิด  

ส่งเสรมิความมั่นคงของสถาบนัครอบครวัและชมุชน ก�ากบัการปกครอง 

บ�าบดั แก้ไข ฟื้นฟู ป้องกนั พฒันา และสงเคราะห์ ตลอดจนตดิตาม

ประเมินผลเด็กและเยาวชน ประสานความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย

กับชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อ 

การมส่ีวนร่วมและสนบัสนนุกระบวนการยตุธิรรมส�าหรบัเดก็และเยาวชน 

ศึกษาวิเคราะห์ และพัฒนากฎหมายการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิเด็กและ

เยาวชน รวมทั้งระบบและรูปแบบวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงานคดีและ 

การปฏบิตัติ่อเดก็และเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมบังคับคดี
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  ท�าหน้าที่ควบคุม ดูแลปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิดตามค�าพิพากษา 

ภายใต้หลกัอาชญาวทิยา ทณัฑวทิยา และข้อก�าหนดขั้นต�่าขององค์การ

สหประชาชาต ิโดยการให้การศกึษา ฝึกวชิาชพี พฒันาจติใจ จดัสวสัดกิาร 

สงเคราะห์ผูต้้องขงั เพื่อฟ้ืนฟู แก้ไข ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมให้เป็นพลเมอืง

ที่ดขีองสงัคม

  ท�าหน้าที่ป้องกนั ปราบปราม และควบคมุอาชญากรรมพเิศษ 

ที่มีผลร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงของประเทศ และความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยด�าเนินการเฝ้าระวังตรวจสอบข้อเท็จจริง 

สบืสวน สอบสวน และด�าเนนิคด ีและอ�านวยความยตุธิรรมแก่ประชาชน

  ด�าเนนิการด้านนโยบายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม โดย

การศกึษา วจิยั การประเมนิผล การบงัคบัใช้กฎหมายเพื่อให้หน่วยงาน 

ในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทางการด�าเนินการ สามารถอ�านวยความ 

ยตุธิรรมให้แก่ประชาชนอย่างมปีระสทิธภิาพ และสอดคล้องไปในทศิทาง 

เดียวกัน ตลอดจนประสานความร่วมมือด้านวิชาการและงานยุติธรรม  

ระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนจัดเวทีเปิดโอกาส 

ให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคดิเหน็อนัจะเปน็ประโยชน์ต่อการพฒันา

กฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม

กรมราชทัณฑ์

การสอบสวนคดีพิเศษ

สำานักงานกิจการยุติธรรม
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  ด�าเนินการจัดท�าและพัฒนาฐานข้อมูล สนับสนุนการป้องกัน 

ปราบปรามอาชญากรรมพเิศษ บรหิารจดัการพยานหลกัฐานในที่เกดิเหต ุ 

พร้อมทั้งสร้างเครอืข่ายอย่างบูรณาการทั้งในและต่างประเทศ สร้างระบบ 

การตรวจพิสูจน์หลักฐานให้เป็นมาตรฐานสากล พัฒนากฎหมาย 

กฎระเบยีบที่ใช้ในการปฏบิตังิานนติวิทิยาศาสตร์ ให้บรกิารตรวจสถานที่

เกดิเหตใุนเขตจงัหวดันนทบรุแีละชนัสูตรพสิูจน์พลกิศพ ใน ๔ พื้นที่ คอื 

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และนครนายก ตามที่พนักงาน

สอบสวนร้องขอ และเป็นหน่วยกลางรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้เสียหาย 

โดยด�าเนินการร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับ

ประชาชน ส่งเสริมบทบาทประสานความร่วมมือและเสริมความเข้าใจ 

ในกระบวนการยุติธรรมด้านนิติวิทยาศาสตร์ จัดตั้งศูนย์ตรวจพิสูจน์ 

บคุคลสูญหาย และศูนย์พนัธกุรรมแห่งชาติ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
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2.	 ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ขึ้นตรงต่อ	 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

  มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ

ประเทศอย่างบูรณาการ โดยการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด  

ก�าหนดและปรับยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ให้เหมาะกบัสภาพการณ์ ก�ากบั ตดิตาม และประเมนิผลการด�าเนนิงาน 

ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้านการปราบปรามและป้องกันยาเสพติด 

อ�านวยการให้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด การตรวจสอบ

ทรัพย์สินคดียาเสพติด เป็นหน่วยกลางในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

ต่อต้านยาเสพตดิ การประสานความร่วมมอืกบัต่างประเทศ การพฒันา

บุคลากร ข้อมูล วิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งและสนับสนุนชุมชน องค์กรภาคเอกชน และองค์กร 

ภาคประชาชน ในการด�าเนนิการป้องกนั และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

 

  ตรวจสอบและไต่สวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของสังคม 

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พัฒนาบุคลากร 

ปรบัปรงุโครงสร้าง ก�าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิาน มาตรฐานคณุธรรม

และจรยิธรรม

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	
(สำานักงาน	ป.ป.ส.)

สำานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 
ในภาครัฐ	(สำานักงาน	ป.ป.ท.)
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3.	 ส่วนราชการท่ีไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ขึ้นตรงต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 

  มีหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวกับการกระท�าผิด

ฐานฟอกเงนิ ป้องกนัและปราบปรามการกระท�าผดิที่เข้าข่ายการฟอกเงนิ 

ระหว่างองค์กรภาครฐั เอกชน ทั้งระดบัภมูภิาคและนานาประเทศ รวมทั้ง

มเีครอืข่ายในรูปแบบสายลบั ปปง. เพื่อรบัแจ้งเบาะแสการกระท�าความ

ผดิฐานฟอกเงนิ

 

  เป็นตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด โดยมีภารกิจ  

5 ด้าน ได้แก่

  1. เชื่อมโยงภารกิจของกระทรวงยุติธรรมกับประชาชน  

เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย รวดเร็ว  

เสมอภาค และประหยัด ตามแนวทางกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 

(ยตุธิรรมชมุชนเชงิสมานฉนัท์)

  2. เป็นผูแ้ทนกระทรวงยตุธิรรมในการขบัเคลื่อนนโยบายและ

ยทุธศาสตร์ นโยบายดา้นกฎหมายและการยตุธิรรม รวมทั้งนโยบายและ

ยทุธศาสตร์ของกระทรวงยตุธิรรมในระดบัพื้นที่จงัหวดั เชงิบรูณาการร่วม

กบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานยุติธรรมจังหวัด	(สยจ.)สำานักงานยุติธรรมจังหวัด	(สยจ.)

สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	(สำานักงาน	ปปง.)
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  3. ปฏิบัติหน้าที่แทนส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวง

ยตุธิรรม ที่ไม่มหีน่วยงานในสงักดัตามที่ได้รบัมอบหมาย

  4. ประสานงานในกระบวนการยตุธิรรมระดบัจงัหวดั ตามที่

ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการพฒันาบรหิารงานยตุธิรรมแห่งชาติ

  5. ศูนย์บริการข้อมูลงานบริหารงานส่วนจังหวัด สังกัด

กระทรวงยุติธรรม และรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนด้านความ

ยตุธิรรม

ข้อมูลการติดต่อ
สำานักงานยุติธรรมจังหวัด

ภาคเหนือ

1. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดก�าแพงเพชร
 ที่ว่าการอ�าเภอเมืองก�าแพงเพชร ชั้น 2 ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง  
 จงัหวดัก�าแพงเพชร 62000 โทร. 0 5571 3940 1 โทรสาร 0 5571 3940
  
2. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดเชียงราย
 ศาลากลางจงัหวดัเชยีงราย (หลงัใหม่) ชั้น 3 ต�าบลรมิกก อ�าเภอเมอืง 
 จงัหวดัเชยีงราย 57100 โทร. 0 5315 0190 โทรสาร 0 5317 7339 

3. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่
 อาคารช้างเผือกเรสซิเดนท์ เลขที่ 25/1 ถนนช้างเผือก ซอย 2  
 ต�าบลศรภีมู ิอ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 50200 โทร. 0 5323 1157 8
 โทรสาร 0 5323 1158
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4. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 
 ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง อาคารเลขที่ 2/16  
 หมู่ที่ 14 ต�าบลเวยีง อ�าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ 50110
 โทร. 0 5338 2148 โทรสาร 0 5338 2162
 
5. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดตาก 
 อาคารศาลากลางจงัหวดัตาก ชั้น 2 (หลงัเก่า) อ�าเภอเมอืง 
  จงัหวดัตาก 63000 โทร. 0 5551 7391 โทรสาร 0 5551 6996

6. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดตาก สาขาแม่สอด 
 เรอืนจ�าอ�าเภอแม่สอด เลขที่ 2 ถนนราชทณัฑ์ อ�าเภอแม่สอด 
 จงัหวดัตาก 63110 โทร. 0 5553 4387 โทรสาร 0 5553 4218

7. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดนครสวรรค์ 
 อาคารจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ เรือนจ�ากลางนครสวรรค์ เลขที่ 401  
 หมู่ 9 ถนนโกสยี์ใต้  อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค์ 60000 
 โทร. 0 5637 1920 โทรสาร 0 5637 1921

8. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดน่าน 
 เรอืนจ�าจงัหวดัน่าน (ฝ่ายทณัฑปฏบิตั)ิ เลขที่ 28 ถนนผากอง 
 ต�าบลในเวยีง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัน่าน 55000 โทร. 0 5477 5820
 โทรสาร 0 5477 5820 

9. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดพะเยา 
 อาคารศาลากลางจงัหวดัพะเยา (หลงัเก่า) ชั้น 2 ต�าบลบ้านต๋อม อ�าเภอเมอืง  
 จงัหวดัพะเยา 56000 โทร. 0 5444 9705 โทรสาร 0 5444 9706
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10. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดพิจิตร 
 ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร บริเวณทางเข้าที่ว่าการอ�าเภอเมือง 
 จงัหวดัพจิติร ต�าบลในเมอืง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัพจิติร 66000
 โทร. 0 5661 5743 โทรสาร 0 5661 5708

11. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดพิษณุโลก 
 ส�านกังานเทศบาลนครพษิณโุลก (หลงัเก่า) เลขที่ 83 
 ถนนบรมไตรโลกนาถ ต�าบลในเมอืง อ�าเภอเมอืง 
 จงัหวดัพษิณโุลก 65000 โทร. 0 5524 7074 5 โทรสาร 0 5524 7074 

12. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ส�านกังานคมุประพฤตจิงัหวดัเพชรบูรณ์ เลขที่ 160 หมู่ที่ 5 
 ต�าบลสะเดยีง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบูรณ์ 67000 
 โทร. 0 5672 6459 โทรสาร 0 5672 6459

13. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดแพร่ 
 เรือนจ�าจังหวัดแพร่ อาคารฝ่ายฝึกวิชาชีพ เลขที่ 20 ถนนไชยบูรณ์  
 ต�าบลในเวยีง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัแพร่ 54000 โทร. 0 5452 2528 
 โทรสาร 0 5452 1866

14. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 ที่ว่าการอ�าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน (หลงัเก่า) ชั้น 2 ถนนขนุลมุประภาส 
 ต�าบลจองค�า อ�าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 58000 
 โทร. 0 5361 2080 โทรสาร 0 5361 2077

15. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดล�าปาง 
 อาคารจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ เรอืนจ�ากลางล�าปาง เลขที่ 100 ถนนพหลโยธนิ  
 ต�าบลหวัเวยีง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัล�าปาง 52000 โทร. 0 5422 7768 
 โทรสาร 0 5422 5478
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16. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดล�าพูน 
 ส�านกังานยตุธิรรมจงัหวดัล�าพนู 159/7 หมู ่10 ต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอเมอืง  
 จงัหวดัล�าพนู 51000 โทร. 0 5352 5510 โทรสาร 0 5352 5510

17. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดสุโขทัย 
 ศาลากลางจงัหวดัสโุขทยั อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนนกิรเกษม ต�าบลธาน ี
 อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสโุขทยั 64000 โทร. 0 5561 3483 
 โทรสาร 0 5561 3484 
 
18. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 อาคารบูรณาการกระทรวงยตุธิรรมจงัหวดัอตุรดติถ์ เลขที่ 8 
 ถนนศรอสันยี์ ต�าบลท่าอฐิ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัอตุรดติถ์ 53000 
 โทร. 0 5583 0832 โทรสาร 0 5583 0833
 
19. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดอุทัยธานี 
 เรือนจ�าจังหวัดอุทัยธานี เลขที่ 23 ถนนศรีอุทัย ต�าบลอุทัยใหม่  
 อ�าเภอเมอืง จงัหวดัอทุยัธาน ี61000 โทร. 0 5657 1336 
 โทรสาร 0 5651 3805

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ศาลากลางจงัหวดักาฬสนิธุ ์ชั้น 2 ต�าบลกาฬสนิธุ ์อ�าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์
 จงัหวดักาฬสนิธุ์ 46000 โทร. 0 4381 6403 โทรสาร 0 4381 6404
 
2. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดขอนแก่น 
 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5 (หลังใหม่) ถนนศูนย์ราชการ  
 ต�าบลในเมอืง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 40000
 โทร. 0 4324 3707 โทรสาร 0 4324 6771
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3. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดชัยภูมิ 
 อาคารศาลาประชาคมจงัหวดัชยัภูม ิชั้น 1 ถนนบรรณาการ 
 ต�าบลในเมอืง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัชยัภูม ิ36000 โทร. 0 4481 3452 
 โทรสาร 0 4481 3453

4. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดนครพนม 
 อาคารศนูย์ฟิตเนต (เรอืนจ�าเก่า) เลขที่ 394 ถนนอภบิาลบญัชา ต�าบลในเมอืง  
 อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครพนม 48000 โทร. 0 4251 1823 โทรสาร 0 4251 1832

5. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดนครราชสีมา 
 เรอืนจ�ากลางนครราชสมีา เลขที่ 182 ถนนสรรพสทิธิ์ ต�าบลในเมอืง 
 อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 30000 โทร. 0 4424 6950 
 โทรสาร 0 4424 6950

6. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดบุรีรัมย์
 อาคารจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ราชทณัฑ์ เรอืนจ�าจงัหวดับรุรีมัย์ (ตรงข้าม 
 ไปรษณยี์บรุรีมัย์) ต�าบลอสิาณ อ�าเภอเมอืง จงัหวดับรุรีมัย์ 31000
 โทร. 0 4460 2309 โทรสาร 0 4460 2308

7. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดมหาสารคาม 
 ส�านกังานคมุประพฤตจิงัหวดัมหาสารคาม เลขที่ 4 ถนนศรสีวสัดิ์ด�าเนนิ  
 ต�าบลตลาด อ�าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 44000
 โทร. 0 4372 2077 โทรสาร 0 4372 2077

8. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดมุกดาหาร 
 ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 จงัหวดัมกุดาหาร ถนนพทิกัษ์พนมเขต อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 49000 
 โทร. 0 4261 4401 โทรสาร 0 4261 4402 มหาดไทย 48745, 48746 
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9. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดยโสธร 
 อาคารศาลากลางหลงัใหม่ ถนนแจ้งสนทิ ต�าบลในเมอืง อ�าเภอเมอืง  
 จงัหวดัยโสธร 35000 โทร. 0 4572 5180 โทรสาร 0 4572 5179

10. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ศาลากลางจงัหวดัร้อยเอด็ ชั้น 2 ต�าบลในเมอืง อ�าเภอเมอืง 
 จงัหวดัร้อยเอด็ 45000 โทร. 0 4351 3233 โทรสาร 0 4351 3244 
 
11. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดเลย 
 ที่ว่าการอ�าเภอเมืองเลย ชั้น 1 หมู่ที่ 1 ถนนจรัสศรี ต�าบลกุดป่อง  
 อ�าเภอเมอืง จงัหวดัเลย 42000 โทร. 0 4281 4737 โทรสาร 0 4281 4742

12. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ
 ศาลากลางจงัหวดั (หลงัเก่า) ชั้น 1 ถนนเทพา ต�าบลเมอืงเหนอื อ�าเภอเมอืง  
 จงัหวดัศรสีะเกษ 33000 โทร. 0 4564 3657 8 โทรสาร 0 4564 3658

13. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดสกลนคร 
 ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร  
 ถนนศูนย์ราชการ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร 47000 
 โทร. 0 4271 3400 โทรสาร 0 4271 2037

14. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดสุรินทร์
 ที่ว่าการอ�าเภอเมอืงสรุนิทร์ (หลงัเก่า) ชั้น 2 ต�าบลในเมอืง อ�าเภอเมอืง 
 จงัหวดัสรุนิทร์ 32000 โทร. 0 4451 9020 โทรสาร 0 4451 9070 

15. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี 
 ส�านกังานบงัคบัคดจีงัหวดัสรุนิทร์ สาขารตันบรุ ี เลขที่ 258 หมู่ที่ 12  
 ต�าบลรตันบรุ ีอ�าเภอรตันบรุ ีจงัหวดัสรุนิทร์ 32130 
 โทร. 0 4459 9266 โทรสาร 0 4459 9266
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16. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดหนองคาย 
 ศาลากลางจงัหวดัหนองคาย ชั้น 3 ถนนมติรภาพ ต�าบลหนองกอมเกาะ
 อ�าเภอเมอืง จงัหวดัหนองคาย 43000 โทร. 0 4241 3774 6 
 โทรสาร 0 4241 3775
 
17. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดหนองบัวล�าภู 
 อาคารส�านักงานบังคับคดี ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัด ต�าบลล�าภู  
 อ�าเภอเมอืง จงัหวดัหนองบวัล�าภู 39000 โทร. 0 4237 8404 
 โทรสาร 0 4237 8405
 
18. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดอ�านาจเจริญ 
 ส�านกังานยตุธิรรมจงัหวดัอ�านาจเจรญิ อาคารศนูย์ราชการจงัหวดั ชั้น 3 
 ถนนชยางกรู ต�าบลโนนหนามแท่ง อ�าเภอเมอืง 
 จงัหวดัอ�านาจเจรญิ 37000 โทร. 0 4552 3172 โทรสาร 0 4552 3171

19. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดอุดรธานี 
 อาคารบูรณาการกระทรวงยตุธิรรมจงัหวดัอดุรธาน ีเลขที่ 75 
 ถนนหมากแข้ง ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธาน ี41000
 โทร. 0 4224 9345, 0 4224 9143 โทรสาร 0 4224 9345

20. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดอุบลราชธานี 
 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 
 ถนนสรุศกัดิ์ ต�าบลในเมอืง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัอบุลราชธาน ี34000
 โทร. 0 4524 1708 โทรสาร 0 4524 1708

21. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดบึงกาฬ 
 เรอืนจ�ากลางจงัหวดับงึกาฬ เลขที่ 177 หมู่ที่ 2 ถนนบงึกาฬ-พงัโคน 
 ต�าบลโนนสมบูรณ์ อ�าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ 38000
 โทร. 0 4202 3296 โทรสาร 0 4202 3314 
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ภาคกลาง

1. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี 
 ส�านกังานบงัคบัคดจีงัหวดักาญจนบรุ ีเลขที่ 200/16 หมู่ที่ 12 
 ถนนแม่น�้าแม่กลอง ต.ปากแพรก อ.เมอืง จ.กาญจนบรุ ี71000
 โทร. 0 3456 4175 โทรสาร 0 3456 4254 
 
2. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดจันทบุรี 
 ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 13/1 ถนนท่าหลวง  
 ต�าบลวดัใหม่ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัจนัทบรุ ี22000 โทร. 0 3930 2480 
 โทรสาร 0 3930 2479

3. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ส�านกังานยตุธิรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรา อาคารองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 
 ฉะเชงิเทรา (หลงัเก่า) ชั้น 3 ถนนยทุธด�าเนนิ ต�าบลหน้าเมอืง อ�าเภอเมอืง  
 จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24000 โทร. 0 3851 4375 โทรสาร 0 3851 4375

4. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดชลบุรี 
 ส�านกังานยตุธิรรมจงัหวดัชลบรุ ีเรอืนจ�ากลางชลบรุ ีเลขที่ 135/5 หมู่ที่ 2
 ถนนพระยาสจัจา ต�าบลบ้านสวน อ�าเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุ ี20000
 โทร. 0 3828 8932 โทรสาร 0 3828 8933 

5. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดชัยนาท 
 อาคารศาลาประชาคมจังหวัดชัยนาท ชั้น 2 ถนนพรหมประเสริฐ  
 ต�าบลในเมอืง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัชยันาท 17000 
 โทร. 0 5641 1928, 0 5641 1873 โทรสาร 0 5641 2103 
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6. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดตราด 
 อาคารบูรณาการกระทรวงยตุธิรรมจงัหวดัตราด เลขที่ 1133 หมู่ที่ 1  
 ต�าบลวงักระแจะ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัตราด 23000
 โทร. 0 3952 4031 2 โทรสาร 0 3952 4033 

7. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดนครนายก 
 ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก เลขที่ 74/14 - 15 หมู่ที่ 7  
 ถนนสวุรรณศร ต�าบลบ้านใหญ่ อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครนายก 26000
 โทร. 0 3731 5002 โทรสาร 0 3731 5053 

8. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดนครปฐม 
 เรอืนจ�ากลางนครปฐม เลขที่ 5 ถนนหน้าพระ ต�าบลพระปฐมเจดยี์ 
 อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 73000 โทร. 0 3421 3169
 โทรสาร 0 3421 3165 

9. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดนนทบุรี 
 องค์การบรหิารส่วนจงัหวดันนทบรุ ี(ชั้น 2) ถนนรตันาธเิบศร์ 
 ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุ ี11000 
 โทร. 0 2589 0481 ต่อ 141 โทรสาร 0 2589 0481 ต่อ 141
 
10. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดปทุมธานี 
 ศาลากลางจงัหวดัปทมุธาน ีชั้น 2 (หลงัเก่า) อ�าเภอเมอืง 
 จงัหวดัปทมุธาน ี12000 โทร. 0 2581 3990 โทรสาร 0 2581 3991

11. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ศาลากลางจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ชั้น 2 (หลงัเก่า) ต�าบลประจวบครีขีนัธ์ 
 อ�าเภอเมอืง จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 77000 โทร. 0 3260 1326 
 โทรสาร 0 3260 1258 
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12. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดปราจีนบุรี 
 ส�านกังานคมุประพฤตจิงัหวดัปราจนีบรุ ีเลขที่ 702 ถนนปราจนีอนสุรณ์ 
 ต�าบลหน้าเมอืง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัปราจนีบรุ ี25000 
 โทร. 0 3721 2088 โทรสาร 0 3721 1616 

13. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ทณัฑสถานบ�าบดัพเิศษพระนครศรอียธุยา ถนนศรสีรรเพชญ 
 ต�าบลประตชูยั อ�าเภอพระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13000
 โทร. 0 3532 2200 โทรสาร 0 3532 4221 

14. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดเพชรบุรี 
 เรอืนจ�ากลางจงัหวดัเพชรบรุ ีเลขที่ 69 ถนนหน้าเรอืนจ�า ต�าบลท่าราบ  
 อ�าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบรุ ี76000 โทร. 0 3240 2590 
 โทรสาร 0 3240 2591 
 
15. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดระยอง 
 สถานพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชนจงัหวดัระยอง เลขที่ 144 หมูท่ี่ 2  
 ถนนสขุมุวทิ ต�าบลเนนิพระ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 21000 
 โทร. 0 3801 1701 โทรสาร 0 3801 1702 

16. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดราชบุรี 
 เรือนจ�ากลางราชบุรี (หลังเก่า) ถนนมนตรีสุริยวงศ์ ต�าบลหน้าเมือง  
 อ�าเภอเมอืง จงัหวดัราชบรุ ี70000 โทร. 0 3232 6896 
 โทรสาร 0 3232 6897
 
17. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดลพบุรี 
 อาคารจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ เรอืนจ�ากลางลพบรุ ีเลขที่ 88 ถนนพระปิยะ  
 ต�าบลทะเลชบุศร อ�าเภอเมอืง จงัหวดัลพบรุ ี15000 โทร. 0 3641 3991 2  
 โทรสาร 0 3641 3991 
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18. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดสมุทรปราการ 
 ส�านกังานบงัคบัคดจีงัหวดัสมทุรปราการ เลขที่ 545/1 ชั้น 2 ถนนสขุมุวทิ  
 ต�าบลปากน�้า อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
 โทร. 0 2395 3882, 0 2395 3705 โทรสาร 0 2395 3882 

19. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 ศาลากลางจงัหวดัสมทุรสงคราม ชั้น 2 (หลงัเก่า) อ�าเภอเมอืง 
 จงัหวดัสมทุรสงคราม 75000 โทร. 0 3471 8420 1 โทรสาร 0 3471 8421
 
20. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดสมุทรสาคร
 ส�านกังานคมุประพฤตจิงัหวดัสมทุรสาคร ชั้น 3 เลขที่ 923/588 
 ถนนท่าปรง ต�าบลมหาชยั อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 
 โทร. 0 3442 5236 โทรสาร 0 3442 6236 

21. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดสระแก้ว 
 ส�านกังานคมุประพฤตจิงัหวดัสระแก้ว อาคารหอประชมุชั้น 2 
 ศูนย์ราชการ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสระแก้ว 27000 
 โทร. 0 3742 5320 โทรสาร 0 3742 5321 

22. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดสระบุรี 
 เรอืนจ�าจงัหวดัสระบรุ ีเลขที่ 2 ซอย 17 ถนนพหลโยธนิ ต�าบลปากเพรยีว  
 อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสระบรุ ี18000 โทร. 0 3621 3158 
 โทรสาร 0 3621 3159

23. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดสิงห์บุรี 
 ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี เลขที่ 356 ถนนธรรมโชต ิ 
 ต�าบลบางพทุรา อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสงิห์บรุ ี16000 โทร. 0 3652 3756  
 โทรสาร 0 3652 3755 
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24. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี 
 อาคารบรษิทัศรพีูนทรพัย์ เลขที่ 137 ถนนมาลยัแมน ต�าบลรั้วใหญ่ 
 อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสพุรรณบรุ ี72000 โทร. 0 3552 4126 
 โทรสาร 0 3552 4127 

25. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดอ่างทอง 
 เรอืนจ�าจงัหวดัอ่างทอง เลขที่ 47/25 หมูท่ี่ 2 ต�าบลศาลาแดง อ�าเภอเมอืง  
 จงัหวดัอ่างทอง 14000 โทร. 0 3561 5787 8 โทรสาร 0 3561 5787

ภาคใต้

1. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดกระบี่ 
 อาคารจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ เรอืนจ�าจงัหวดักระบี่ เลขที่ 65/17 
 ถนนกระบี่-เขาทอง ต�าบลปากน�้า อ�าเภอเมอืง จงัหวดักระบี่ 81000 
 โทร. 0 7562 4551 โทรสาร 0 7562 4552 

2. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดชุมพร 
 ศาลากลางจงัหวดัชมุพร ชั้น 4 หมู่ที่ 1 ถนนไตรรตัน์ ต�าบลนาชะองั  
 อ�าเภอเมอืง จงัหวดัชมุพร 86000 โทร. 0 7751 2164 
 โทรสาร 0 7751 2165
 
3. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดตรัง 
 อาคารพทุธคณุพาหงุ ศาลากลางจงัหวดัตรงั ถนนพระรามหก 
 ต�าบลทบัเที่ยง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัตรงั 92000 โทร. 0 7521 4562
 โทรสาร 0 7521 4773 



กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

4. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 259 ถนนเทวะบุร ี 
 ต�าบลโพธิ์เสดจ็ อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช 80000
 โทร. 0 7534 4633 โทรสาร 0 7535 6139

5. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดนราธิวาส
 ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส (อาคารพาณิชย์) เลขที่ 156  
 ถนนสรุยิะประดษิฐ์ ต�าบลบางนาค อ�าเภอเมอืง 
 จงัหวดันราธวิาส 96000 โทร. 0 7353 1234 5 โทรสาร 0 7353 1234

6. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดปัตตานี
 ส�านกังานยตุธิรรมจงัหวดัปัตตาน ี49/7 ถนนกะลาพอ ต�าบลจะบงัตกิอ
 อ�าเภอเมอืง จงัหวดัปัตตาน ี94000 โทร. 0 7333 4031 โทรสาร 0 7333 4032

7. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดพังงา
 ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เลขที่ 4/2 ถนนเจริญราษฎร ์
 ต�าบลท้ายช้าง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัพงังา 82000 โทร. 0 7641 3821  
 โทรสาร 0 7641 1413

8. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดพัทลุง
 ส�านกังานยตุธิรรมจงัหวดัพทัลงุ เลขที่ 25 ถนนช่วยทกุขราษฎร์
 ต�าบลคูหาสวรรค์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัพทัลงุ 93000 โทร. 0 7461 6241
 โทรสาร 0 7461 7239

9. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดภูเก็ต
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 38/14  
 ถนนรตันโกสนิทร์ 200 ปี ต�าบลตลาดเหนอื อ�าเภอเมอืง 
 จงัหวดัภูเกต็ 83000 โทร. 0 7621 5850 โทรสาร 0 7621 5850
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10. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดยะลา
 อาคารศาลากลางจงัหวดัยะลา (หลงัเก่า) ชั้น 1 อ�าเภอเมอืง
 จงัหวดัยะลา 95000 โทร. 0 7322 2624 โทรสาร 0 7322 2624

11. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดยะลา สาขาเบตง
 ส�านกังานยตุธิรรมจงัหวดัยะลา สาขาเบตง ศาลาภริมทศัน์ 
 (ตดิกบัพพิธิภณัฑ์เมอืงเบตง) ถนนคชฤทธิ์ ต�าบลเบตง อ�าเภอเบตง 
 จงัหวดัยะลา 95110 โทร. 08 6480 5654 โทรสาร 08 6480 5655

12. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดระนอง
 เรอืนจ�าจงัหวดัระนอง เลขที่ 349 ถนนเรอืงราษฎร์ ต�าบลเขานเิวศน์
 อ�าเภอเมอืง จงัหวดัระนอง 85000 โทร. 0 7782 5446 
 โทรสาร 0 7782 5445

13. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดสงขลา
 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ถนนราชด�าเนิน ต�าบลบ่อยาง 
 อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 โทร. 0 7430 7240 1 
 โทรสาร 0 7430 7241
 
14. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดสตูล
 ศาลากลางจงัหวดัสตูล (หลงัใหม่) ชั้น 1 ถนนสตูลธาน ีต�าบลพมิาน
 อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสตูล 91000 โทร. 0 7472 3032 
 โทรสาร 0 7472 3032
 
15. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 อาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ห้อง 2/8  
 ถนนดอนนก ต�าบลตลาด อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี84000
 โทร. 0 7728 8652 โทรสาร 0 7728 8652
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16. ส�านักงานยุติธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
 อาคารบรูณาการกระทรวงยตุธิรรมอ�าเภอเกาะสมยุ เลขที่ 95/30 หมู่ที่ 5  
 ต�าบลมะเรต็ อ�าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี84310
 โทร. 0 7741 9199 โทรสาร 0 7741 8544
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ตอนที่ 1

การแต่งกาย
กับกฎหมาย 1

เรื่องแฟชั่นการแต่งกาย เสื้อผ้าหน้าผม 

ของวยัรุ่นกเ็ปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ตามยคุสมยั 

ใครจะรู ้ล่ะว่ายุคนี้สมัยนี้นิยมนุ่งน้อยห่มน้อย 

กันเหลือเกิน จ�าได้ว ่า มีนักร ้องดูโอ ้คู ่หนึ่ง 

นุ ่งกางเกงสั้นเสื้อสายเดี่ยว เผลอแป๊บเดียว  

กลายเป็นแฟชั่นของปัจจุบัน และพากันสั้นขึ้น 

ไปเรื่อย ๆ  จนน่าเสยีวไส้ อนัที่จรงิ การแต่งกายนี้ 

เป็นสิทธิเสรีภาพของพวกเรา จะแต่งยังไงก็ได้  

จะแต่งชายเป็นหญิง หรือหญิงเป็นชายก็ไม่ผิด 

กฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว  

ขออย่างเดียว อย่าให้สั้นจนถึงขนาดเปิดเผย 

ของสงวนก็แล้วกัน มิเช่นนั้นเป็นความผิดฐาน 

กระท�าการอนัควรขายหน้าต่อธารก�านลัโดยเปลอืย หรอืเปิดเผยร่างกาย  

ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิห้าร้อยบาท

1
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ตอนที่ 2

การแต่งกาย
กับกฎหมาย 2

เวลาที่เราอยู่ตัวคนเดียว เราก็มีสิทธ ิ

เสรภีาพอย่างเตม็ที่ ไม่มขี้อจ�ากดัใด ๆ จะใส่ 

เสื้อผ้าสใีด ไม่ใส่สใีด หรอืจะไม่ใส่เสื้อผ้าใด ๆ  

เลยก็ได้ แต่เมื่อเราอยู่ในสังคม เป็นสมาชิก 

ส ่วนหนึ่งของสังคม ก็จ�าต ้องปฏิบัติตาม 

กฎเกณฑ ์กตกิา มารยาทของสงัคม อย่างเช่น 

เวลาไปงานศพ คงไม่มีใครใส่เสื้อสีแดงสด 

เข้าร่วมงาน แต่เผอญิหาก มใีครอตุรทิ�าเช่นนั้น  

ก็เพียงแต่ไม่ถูกธรรมเนียม ผิดมารยาทสังคม  

ไม่ถึงขนาดผิดกฎหมาย โดยปกติ กฎหมาย 

จะไม่เข้ามายุง่เกี่ยวกบัเครื่องแบบการแต่งกาย

ของคน เว้นแต่คนคนนั้น ไม่ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ใด ๆ หรอืใส่แบบกระมดิ

กระเมี้ยนเข้าขั้นอนาจาร อยา่งนี้ถอืเป็นความผดิ ปรบัไม่เกนิห้าร้อยบาท 

กับอีกกรณีหนึ่ง ซึ่งเป็นการแต่งกายเลียนแบบเครื่องหมายเครื่องแบบ 

ที่กฎหมายห้ามไว้ ดงัจะได้อธบิายในตอนต่อไป

2
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ตอนที่ 3

เครื่องแบบเครื่องหมาย 
เจ้าพนักงาน 1

แม้เราจะมีสิทธิเสรีภาพ

ในเนื้อตัวร่างกาย จะแต่งองค์

ทรงเครื่องอย ่างใดก็ได ้  แต ่

การแต่งกายของเรานั้นก็ต้องอยู่

ในกรอบ ในระเบียบแบบแผน 

ของสงัคม เป็นไปตามธรรมเนยีม 

ประเพณ ีมารยาท เหมาะสมกบั 

กาลเทศะ และไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย  

เช่น ถ้าเราไม่ได้เป็นต�ารวจ แต่นึกครึ้มอกครึ้มใจ ไปเอาเครื่องแบบ 

นายต�ารวจมาใส่ เดนิออกไปตามท้องถนน คอยสงัเกตสงัการรถที่แล่นไปมา  

และโบกให้รถหยุดรถจอด เช่นนี้แม้ว่าเราจะไม่ได้ไปหลอกลวง รีดไถ  

แต่ก็เป็นการกระท�าที่ท�าให้บุคคลทั่วไปที่พบเห็นหลงเข้าใจผิดว่า  

เราเป็นต�ารวจ เกรงอ�านาจแห่งกฎหมาย ต้องหยดุรถตามที่เราสั่ง เช่นนี้  

ถือว่าเป็นความผิด ต้องระวางโทษจ�าคุก ไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน  

2,000 บาท หรอืทั้งจ�าทั้งปรบั

3



กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 4

เครื่องแบบเครื่องหมาย
เจ้าพนักงาน 2

เครื่องแต่งกายที่เป็นเครื่องแบบ 

ของเจ้าพนักงาน ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่ 

ต�ารวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง นายอ�าเภอ  

ปลัดอ�าเภอ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ 

กรมสรรพสามติ เจ้าหน้าที่ดเีอสไอ พดูง่าย ๆ   

กค็อืเครื่องแบบเครื่องหมายของข้าราชการ  

เจ้าพนักงาน ไม่ใช่เสื้อผ้าอาภรณ์ปกต ิ 

ที่พวกเราประชาชนทั่วไป จะซื้อหามาใส ่

เล่นได้ เพราะกฎหมายได้ก�าหนดไว้ใน

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 146 ความว่า ผู้ใดไม่มีสิทธิที่จะสวม 

เครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน กระท�าการเช่นนั้น 

เพื่อให้บคุคลอื่นเชื่อว่าตนมสีทิธ ิเช่นนี้เป็นความผดิต้องระวางโทษจ�าคกุ  

ไม่เกนิ 1 ปี ปรบัไม่เกนิ 2,000 บาท หรอืทั้งจ�าทั้งปรบั เมื่อทราบความ

เช่นนี้แล้ว จะแต่งกายอะไร ระวงักนัไว้สกันดิ
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 5

เครื่องแบบเครื่องหมาย
เจ้าพนักงาน 3

ในตอนที่แล้ว ได้กล่าวถึงราย

ละเอียดที่ว่า พวกเราที่เป็นประชาชน

ทั่วไป ไม่ใช่ ข้าราชการ ทหาร ต�ารวจ 

ไม่ใช่เจ้าพนักงานตามกฎหมาย ไม่มี

สิทธิแต่งกาย ติดเครื่องหมาย ใส่

เครื่องแบบ ของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นได้  

หากฝ่าฝืนไปแต่งเข้า ก็เสี่ยงต่อทั้ง

โทษทั้งปรับ และจ�าคุกสูงสุดถึง 1 ปี 

บางท่านอาจมีค�าถามตามมาว่า หากจะไปงานปาร์ตี้ แต่งกายแฟนซ ี

ประกวดประชันกัน แล้วเผอิญเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ตั้งใจจะใส่เป็น

เครื่องแบบเจ้าพนักงานที่มีกฎหมายห้ามไว้ เช่นนี้ จะมีความผิดไหม  

ค�าตอบคือ ถ้าแต่งอยู่ในงาน คงไม่ผิด เพราะแขกผู้ร่วมงานทุกคน 

ก็รู้ดีอยู่แล้วว่าคุณไม่ใช่เจ้าพนักงาน และคุณก็ไม่ได้มีเจตนาหลอกลวง 

ให้คนหลงเชื่อว่า คณุเป็นเจ้าหน้าที่ผู้สวมเครื่องแบบดงักล่าว
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 6

เครื่องแบบเครื่องหมาย
เจ้าพนักงาน 4

วันนี้มีอุทาหรณ์จากค�าพิพากษาศาลฎีกา 

มาเล่าสู่กันฟัง นายแดงเป็นพลต�ารวจสังกัด 

สถานีต�ารวจในเขตจังหวัดทางภาคตะวันออก  

นายแดงได้แต่งเครื่องแบบต�ารวจ ประดับยศ 

สิบต�ารวจโท เดินทางไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง  

จากนั้นได้แสดงตนเพื่อเรียกเงินจากเจ้าของ 

ร้านอาหาร เจ้าของร้านไม่ยอมจ่ายพร้อมทั้ง 

ได้แจ้งความด�าเนนิคด ีในชั้นศาล พลต�ารวจแดง  

ต่อสู ้คดีว ่า ตนเป็นต�ารวจจริงก็ย ่อมมีสิทธิ 

แต่งเครื่องแบบต�ารวจ ไม่ได้เป็นความผิดใด ๆ  

ส ่วนการประดับยศสิบต�ารวจโทนั้น หาใช ่ 

ความผิดไม่ อย่างไรก็ดีศาลท่านมิได้เห็นพ้องกับสิ่งที่นายแดงกล่าวอ้าง  

จึงตัดสินใจให้นายแดงมีความผิดฐานเป็นผู ้ไม ่มีสิทธิประดับยศ 

สิบต�ารวจโท แต่กระท�าให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ จึงพิพากษา 

ให้จ�าคกุ 6 เดอืน
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 7

เครื่องแบบเครื่องหมาย
เจ้าพนักงาน 5

ทุกวันนี้  เวลาขับรถ

เดินทางไปที่ห้างสรรพสินค้า 

โรงแรม สถานที่สาธารณะ 

หลายแห่ง พบเห็น รปภ. หรือรักษา 

ความปลอดภัย คอยโบกรถเข้าออกจาก 

สถานที่แห่งนั้น ก็อดห่วงไม่ได้ เพราะ  

รปภ.บางท่านแต่งกายละม้ายคล้ายคลึง 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจเสยีจรงิ ๆ  หมวกกม็ตีราโล่  

เสื้อก็สีกากี มิหน�าซ�้าบางทียังมีการติด 

เครื่องหมายเหรียญตราต่าง ๆ อีกด้วย แม้จะเคยมีค�าพิพากษาฎีกา 

ตดัสนิว่า การเอาเพยีงหมวกต�ารวจมาใส่ ไม่ใช่เครื่องแบบยศ จงึไม่เป็น 

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 146 แต่เท่าที่เคยพบเห็น  

ไม่ได้มีแค่หมวก ดังนั้น ขอเรียน รปภ.ทุกท่าน และบริษัท รปภ. 

ทุกแห่งที่พนักงานในสังกัดแต่งกายคล้ายคลึงกับต�ารวจ เปลี่ยนชุด 

เครื่องแต่งกายใหม่เสียที จะได้ไม่ต้องเผชิญปัญหาปวดหัวในภาย 

ภาคหน้า
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 8

เครื่องแบบเครื่องหมาย
เจ้าพนักงาน 6

เครื่องแบบ เครื่องหมายเจ้าพนักงาน เช่น ต�ารวจ นายอ�าเภอ 

เทศกิจ ข้าราชการกรมกองต่าง ๆ ที่มีกฎหมายระบุให้เป็นพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ เครื่องแบบ ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภา

เทศบาล และสมาชกิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ  เป็นเครื่องแต่งกาย 

ที่คนทั่วไป จะเอามาใส่เล่น ๆ มิได้ เสี่ยงต่อโทษจ�าคุกสูงสุดถึง 1 ปี 

นอกจากนี้ แม้เป็นต�ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อยู่แล้ว แต่ประดับยศ  

ประดับเหรียญตราต�าแหน่ง หรือประดับ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นยศ ในต�าแหน่ง  

หรอืในชั้นเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ที่สูงกว่า ยศ  

ต�าแหน่งหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่แท้จริง 

ที่ตนมีสิทธิ เช่นนี้ หากกระท�าไปเพื่อให้ 

บุคคลอื่นหลงเชื่อ ก็อาจมีความผิดตาม 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 146 ได้
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 9

เครื่องแบบเครื่องหมาย
เจ้าพนักงาน 7

วันนี้มีอุทาหรณ์จากค�าพิพากษาฎีกา 

มาเล่าสู่กันฟัง สตรีนางหนึ่งเที่ยวอวดอ้างตาม 

ที่ต่าง ๆ  ว่า ตนเป็นคณุหญงิ ซึ่งปกตแิล้ว ผูค้นทั่วไป 

จะใช้น�าหน้านามว่า คณุหญงิได้ กต็่อเมื่อ ได้รบั

พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจตุตถ

จุลจอมเกล้าขึ้นไป (จุ-ตุด-ถะ) แต่สตรีนางนี้

หาได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นดังกล่าวไม่  

พฤติกรรมเพียงเท่านี้แม้เป็นการหลอกลวง  

แต่กย็งัคลมุเครอืว่า จะเอาผดิได้หรอืไม่ ตราบจน 

กระทั่งได้หลักฐานชิ้นส�าคัญ คือ ภาพถ่าย

ขนาดใหญ่ที่ตั้งโชว์ไว้ในห้องรับแขกเป็นภาพที่

คณุหญงิก�ามะลอแต่งชดุไทย ประดบัเครื่องราช

อิสริยาภรณ์เต็มยศ เช่นนี้ ครบองค์ประกอบ

ความผิดมาตรา 146 ประมวลกฎหมายอาญา จึงถูกศาลพิพากษา  

จ�าคกุ 6 เดอืน และปรบัอกี 4,500 บาท
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 10

เครื่องแบบนักเรียน

ไม่เพียงแต่เครื่องหมายเครื่องแบบต�ารวจ  

ทหาร ข้าราชการเท่านั้น ที่คนทั่วไปจะน�ามา 

แต่งองค์ทรงเครื่องเล ่น ๆ ไม่ได ้ เสี่ยงต่อ 

ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 146  

เพราะแม้แต่เครื่องแบบนักเรียนเองก็มีกฎหมาย 

คุม้ครองไว้ ดงันั้น บคุคลใด ๆ  กต็ามที่ไม่ใช่นกัเรยีน  

ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน หรือมีชื่อในระเบียนของ 

โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง ย่อมไม่มีสิทธิแต่งกาย 

ในเครื่องแบบนกัเรยีน หากทะลึ่ง ไปแต่งเครื่องแบบ 

นกัเรยีน หรอืแต่งชดุอื่น ๆ เลยีนแบบเครื่องแบบ 

นกัเรยีน เพื่อให้บคุคลอื่นเข้าใจว่า ตนเป็นนกัเรยีน  

ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่ ไม่ว่าการแต่งกายดงักล่าว จะท�าให้ได้รบัทรพัย์สนิเงนิทอง 

มาหรือไม่ ก็เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน  

พ.ศ. 2521 ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิ 1,000 บาท
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 11

เครื่องแบบลูกเสือ

เครื่องแบบลกูเสอื กเ็ป็นอกีหนึ่งในหลาย ๆ   

เครื่องแบบที่มีกฎหมายคุ้มครองไว้โดยเฉพาะ 

อย่างที่เรารูจ้กักนั เดก็และเยาวชนที่เรยีนลกูเสอื  

เรยีกตรงตวัว่า ลกูเสอื ส่วนเดก็และเยาวชนหญงิ 

เรียกว่า เนตรนารี บุคคลอื่น ๆ ที่เป็นลูกเสือ  

ทั้งต�าแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการ 

ลูกเสอื อาสาสมคัรลูกเสอื เรยีกรวม ๆ กนัว่า  

บคุลากรทางการลกูเสอื ทั้งนี้ ตามพระราชบญัญตัิ 

ลูกเสอื พ.ศ. 2521 ก�าหนดไว้ว่า ผูใ้ดแต่งเครื่องแบบ 

ลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ หรือประดับ 

เครื่องหมายลกูเสอืโดยไม่มสีทิธ ิเพื่อให้บคุคลอื่น 

เข้าใจผดิ ต้องระวางโทษจ�าคกุ ไม่เกนิ 1 เดอืน  

ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ  

แต่หากไปปลอมเข็มลูกเสือสมนาคุณ หรือเข็มลูกเสือบ�าเพ็ญประโยชน์

ด้วยละก ็โทษจะขยบัขึ้นไปเป็นจ�าคกุสูงสดุถงึ 1 ปี
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 12

เครื่องแบบ รด.

เวลาบ่าย ๆ เย็น ๆ ขับรถผ่านไปทาง

ถนนวิภาวดีรังสิต แถว ๆ ดินแดง จะพบ

เด็กวัยรุ่น แต่งกายคล้าย ๆ ทหาร เรียกว่า 

เป็นนักศึกษาวิชาทหารหรือที่คุ ้นหูก็คือ รด.  

เดินออกจากโรงเรียน นักศึกษาดินแดง 

ศูนย์กลางก�าลังส�ารองซึ่งตั้งอยู ่ในบริเวณ

ใกล้เคียง เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารหรือ

เครื่องแบบ รด.นี้ ก็เป็นอีกหนึ่งในเครื่องแบบ

ที่มีกฎหมายคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะ ไม่ใช่

เครื่องแต่งกายที่ใครจะหยิบฉวยมาแต่งกัน 

ได้ง ่าย ๆ ถ้าไม่ได ้เรียน รด. ไม่ได ้เป ็น

นักศึกษาวิชาทหาร แต่ทะลึ่งไปแต่งเครื่อง

แบบนักศึกษาวิชาทหาร ก็อาจต้องโทษจ�าคุก

ถงึ 1 ปี ปรบัสูงสดุ 2,000 บาท และยิ่งถ้าไป

แต่งในช่วงที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก  

ในช่วงสงคราม หรือแต่งเพื่อกระท�าความผิดอาญาโทษจะหนักหนา 

เป็นเท่าทวคีูณ
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 13

เครื่องแบบชุดครุย

หลายปีมาแล้ว ในช่วงมหาวิทยาลัย

ต่าง ๆ จดังานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร  

มีการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต บัณฑิตถ่ายภาพ 

กับบรรดาเครือญาติที่มาร ่ วมอวยพร  

เคยมีคนที่ไม่ได ้เรียนในสถาบันแห่งนั้น  

แต่งเครื่องแบบชุดครุยมาร่วมถ่ายรูปกับ 

บณัฑติคนอื่น ๆ ด้วย และกไ็ปโพสต์ไว้ตาม 

เวบไซต์ต ่าง ๆ เพื่อประกาศว่าตนจบ 

ปริญญานี้ จากสถาบันแห่งนี้ แต่เดิมนั้น 

ถ้าไม่ได้ท�าเพื่อหลอกลวงจะได้ทรัพย์สิน 

เงินทองจากใคร แม้เป็นการโป้ปดมดเท็จ  

ก็ยากจะเอาผิดทางกฎหมายได้ อย่างไรก็ด ี 

ด้วยเหตุที่มีการร้องเรียนไปยังมหาวิทยาลัย

ต่าง ๆ หลายครั้ง ดงันั้นกฎหมายของหลาย

มหาวิทยาลัยที่แก้ไขใหม่ อย่างเช่น มหาวิทยาลัยมหิดล จึงห้ามไว้ชัด  

และผู้ฝ่าฝืนไปแต่งชุดครุยวิทยฐานะโดยไม่มีสิทธิ ก็เสี่ยงต้องติดคุก 

ถงึ 6 เดอืน
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 14

เครื่องแบบมหาวิทยาลัย

เครื่องแบบนสิตินกัศกึษา ของมหาวทิยาลยั 

ของรัฐหลายแห่ง เป็นเครื่องแต่งกายที่สงวน 

ไว้ให้แต่นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนั้น 

เท่านั้น บุคคลอื่น ๆ ทั่วไปไม่อาจน�ามาใส่ได้  

ข้อห้ามนี้รวมไปถงึชดุครยุวทิยฐานะ เขม็วทิยฐานะ  

ครยุประจ�าต�าแหน่ง และเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย  

เครื่องหมายของพนักงานมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  

เหล่านั้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่ฝ่าฝืนไปแต่ง 

เครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยที่

ตนไม่ได้ลงทะเบียนเรียนที่นั่น ถ้าการแต่งกาย 

ดังกล่าวกระท�าไปเพื่อท�าให้บุคคลคนหลงผิด 

คิดว่าตนเป็นนักศึกษาของสถาบันแห่งนั้น ก็ย่อม 

มีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจ�าคุก 

ไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือ 

ทั้งจ�าทั้งปรบั

ตอนที่ 14
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 15

จีวรพระภิกษุ สามเณร

จวีรพระภกิษ ุสามเณรนั้น เป็นเครื่องนุง่ห่มร่างกายอกีลกัษณะหนึ่ง 

ที่มีกฎหมายห้ามไว้เป็นการเฉพาะ ผู้ที่ไม่ได้อุปสมบทอย่างถูกต้อง

ตามหลักพระพุทธศาสนา แม้จะได้โกนหัวนุ่งเหลืองห่มเหลืองก็ไม่อาจ 

ถือว่าเป็นพระหรือสามเณรจริง ถ้าหากการท�าดังกล่าวกระท�าไป 

โดยรู้อยู ่แล้วว่าตนไม่ใช่พระภิกษุ สามเณร แต่นุ ่งเหลืองห่มเหลือง 

เพื่อให้บคุคลอื่นหลงเชื่อว่าตนเป็นพระ หรอืสามเณร เช่นนี้ย่อมเป็นการ 

ฝ่าฝืนประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 208 อาจต้องระวางโทษไม่เกนิ 1 ปี  

ปรบัไม่เกนิ 20,000 บาท หรอืทั้งจ�าทั้งปรบั อนึ่งกฎหมายมาตรานี้ไม่ได้

คุ้มครองเฉพาะพระภกิษ ุสามเณรในพระพทุธศาสนาเท่านั้น แต่ยงัห้าม

ไปถงึการแต่งกายเลยีนแบบนกัพรต นกับวชในศาสนาอื่น ๆ ด้วย

ตอนที่ 15
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 16

เครื่องแต่งกาย
ของผู้ขับขี่สาธารณะ 1

การแต่งกายของเรานั้นเป็นสิทธิเสรีภาพ เราอยากจะแต่งองค ์

ทรงเครื่องด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์อย่างใดก็ได้ บางครั้งอาจผิดธรรมเนียม 

ฝืนมารยาทสงัคมไปบ้าง ถ้าไม่ถงึขั้นอนาจาร ไม่เป็นการแต่งกายเลยีนแบบ 

เจ้าพนกังานพระภกิษ ุสามเณร เพื่อให้คนอื่นหลงเชื่อ กย่็อมกระท�าได้โดย 

ไม่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ดีบุคคลที่ประกอบอาชีพบางอย่าง ซึ่งต้อง 

ติดต่อสัมพันธ์กันกับประชาชนทั่วไปเป็นประจ�า  

โดยมากมกัเป็นงานบรกิาร ซึ่งบางครั้งกม็มีจิฉาชพี

แฝงตัว เข้าไปหาลู่ทางก่อเหตุร้าย อาชีพเหล่านั้น  

เช่น คนขับรถแท็กซี่ คนขับรถรับจ้างสาธารณะ 

รถโดยสารทัศนาจร หรือแม้แต่วินมอเตอร์ไซค์  

ก็จะมีกฎหมายก�าหนดเครื่องแบบ 

การแต่งกายไว้เพื่อคุ้มครองผู้ที่โดยสาร

ยวดยานพาหนะเหล่านั้น และจะได้กล่าว 

ในตอนต่อ ๆ ไป

ตอนที่ 16
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 17

เครื่องแต่งกาย
ของผู้ขับขี่สาธารณะ 2

เวลาที่ท่านขึ้นโดยสารรถแทก็ซี่ เคยสงัเกตไหมว่าคนขบัรถแทก็ซี่นั้น 

จะสวมเครื่องแบบ ซึ่งปกติที่เราเห็นมักเป็นเสื้อเชิ้ตสีฟ้า มีชื่อปักไว้ที่ 

อกเสื้อด้านซ้าย สวมกางเกงขายาวสีเข้ม และสวมรองเท้าหุ้มส้นหุม้ข้อ  

คนขบัรถแทก็ซี่ท่านใดแต่งกายตามนี้ ก็มั่นใจได้ว่าปฏิบัติตามกฎหมาย 

จราจรทางบก และประกาศส�านักงานต�ารวจแห่งชาติแล้ว  

ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกจับถูกปรับสูงสุดถึง 500 บาท อย่างไร

ก็ดีอันที่จริงประกาศดังกล่าวไม่ได้เจาะจงให้ใส่เสื้อ 

สฟ้ีาเท่านั้น แต่ระบกุว้าง ๆ  ไว้เพยีงว่า คนขบัรถแทก็ซี่ 

ต้องแต่งกายสะอาด สุภาพ ใส่เสื้อเชิ้ต 

คอพับไม ่มีลวดลาย จะแขนยาว  

แขนสั้นก็ได้ ข้อส�าคัญก็คือต้องมี 

ชื่อตวั ชื่อสกลุตวัใหญ่ ที่เหน็ได้ชดัเจน 

ตดิไว้ที่อกเสื้อด้านซ้าย

ตอนที่ 17
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 18

การป้องกันและบรรเทาอาชญากรรม และความสะดวกแก่ 

การตดิตามคุม้ครองสทิธแิก่ผูใ้ช้บรกิารรถยนต์สาธารณะ ทั้งรถเมล์ รถบสั  

รถสองแถว รถแท็กซี่ และรถอื่น ๆ ในท�านองเดียวกัน ประกาศตาม 

พระราชบัญญัติรถยนต์ และพระราชบัญญัติทางบก ก�าหนดให้ผู้ขับขี่ 

ดังกล่าว ต้องสวมเครื่องแบบทุกครั้งในเวลาที่ขับรถออกรับจ้าง ออกให ้

บรกิารผูโ้ดยสาร โดยต้องสวมเสื้อเชิ้ตคอพบัไม่มลีวดลาย  

แขนสั้น แขนยาวก็ได้ สอดไว้ในข้างในกางเกงขายาว 

ใส่รองเท้าหุ้มส้นสะอาดและสุภาพ และที่ส�าคัญเสื้อ

ด้านซ้ายต้องมีชื่อตัวและ 

ชื่อสกลุของผู้ขบัขี่สาธารณะ  

ตวัอกัษรดงักล่าวไม่น้อยกว่า  

150 เซนติเมตร ปรากฏ 

ให้เหน็เด่นชดั

เครื่องแต่งกาย
ของผู้ขับขี่สาธารณะ 3
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 19

เครื่องแต่งกายของผู ้ขับขี่รถโดยสาร

สาธารณะทั้งหลาย จะมกีฎหมายก�ากบัไว้หลกั ๆ   

ก็คือ ประกาศส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ส�าหรับรถแท็กซี่ และกฎกระทรวง

ตามกฎหมายรถยนต ์  ส� าหรับ

ตัวอย่าง เช่น มอเตอร์ไซค์รับจ้าง  

หรือวินมอเตอร์ไซค์ ต้องแต่งกาย 

สะอาด สภุาพ จะใส่เสื้อแขนยาว หรอื 

แขนสั้นก็ได ้  ใส ่ เสื้อเชิ้ตหรือเสื้อยืด 

ก็ไม่เป็นไร ไม่ได้บังคับให้ต้องใส่เสื้อเชิ้ต 

อย ่างกรณีคนขับรถแท็กซี่  แต ่ทั้ งนี้  

วินมอเตอร์ไซค์ต้องใส่กางเกงขายาวทรงสุภาพ และต้องสวมรองเท้า 

หุ้มส้น หุ้มข้อเสมอ และที่ส�าคัญต้องใส่เสื้อกั๊กหรือเสื้อคลุม เท่าที่เห็น 

ในกรงุเทพฯ จะเป็นเสื้อสสี้มสกรนีเขตท้องที่ ชื่อวนิ และหมายเลขก�ากบั

ไว้ตวัใหญ่ ๆ ด้านหลงัเสื้อ

เครื่องแต่งกาย
ของผู้ขับขี่สาธารณะ 4

19



กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 20

เครื่องแต ่งกายของผู ้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะทั้งหลาย 

จะมีกฎหมายก�ากับไว้ หลัก ๆ ก็คือประกาศส�านักงานต�ารวจแห่งชาต ิ

ส�าหรับกรณีรถแท็กซี่ และกฎกระทรวงตามกฎหมายรถยนต์ ส�าหรับ 

ผู ้ที่ขับขี่รถประเภทอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น คนขับรถบริการธุรกิจ และ 

คนขบัรถบรกิารทศันาจร ในขณะที่ขบัรบัจ้างต้องแต่งกายสะอาด สภุาพ 

ด้วยเสื้อเชิ้ตคอตั้ง หรือคอพับไม่มีลวดลาย จะเป็นเสื้อแขนยาว หรือ 

แขนสั้นก็ได ้ใส ่เสื้อเข ้าในกางเกง เว ้นแต่แบบของเสื้อไม่อ�านวย 

ให้ท�าเช่นนั้น กางเกงต้องเป็นกางเกงขายาวไม่มีลวดลายสีเดียวกันกับ 

เสื้อหรือสีอื่น ๆ ที่เข้มกว่ารองเท้าต้องเป็น 

รองเท้าหุ้มส้น แต่เหตุที่กฎหมายก�าหนด 

เช ่นนี้ก็เพื่อความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยและ

ให้เป็นจุดสังเกตส�าหรับ

ผู้โดยสาร

เครื่องแต่งกาย
ของผู้ขับขี่สาธารณะ 5
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 21

ชื่อนั้นมีความส�าคัญ เพราะถ้าไม่

ส�าคัญแล้วเหตุไฉน เวลามีสมาชิกใหม่

ในครอบครวั จงึต้องวิ่งวุ่น หาต�ารบัต�ารา

การตั้งชื่อ พยญัชนะ ตวันี้เป็นมงคล หรอื

สระตัวนี้เป็นกาลกิณี ไม่เหมาะกับการ 

ตั้งชื่อผู้ที่เกดิในวนันี้ เดอืนนี้ ปีนี้ บางท่าน

ถึงขนาดต้องหาครูบาอาจารย์ หรือไม่ก็

หมอดู พระภิกษุผู ้ช�านาญโหราศาสตร์ 

มาตั้งชื่อให ้ว่ากนัว่าชื่อดกีม็ชียัไปกว่าครึ่ง 

หรือหากจะพูดกันแบบสมัยใหม่ ชื่อเป็น 

ค�าเรียกขานให ้รู ้ตัวบุคคลที่เราก�าลัง 

กลา่วถงึ เพราะคนแต่ละคนเป็นผู้ทรงสทิธ ิ

หน้าที่ตามกฎหมายเป็นเจ้าของทรัพย์สินเป็นสมาชิกของสังคม ดังนั้น  

เพื่อให้จ�าแนกแยกแยะคนแต่ละคนออกจากกันได้ ทุกประเทศจึงมี

กฎหมายว่าด้วยชื่อของบุคคล อย่างของไทยเราก็มีชื่อตัว ชื่อรอง และ

ชื่อสกลุ ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบญัญตัชิื่อบคุคลพทุธศกัราช 2505

พระราชบัญญัติชื่อบุคคล 1
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 22

พระราชบัญญัติชื่อบุคคล 2

ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู ่หัว รัชกาลที่ 6 จะทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราช

บัญญัติขนานนามสกุล พุทธศักราช 2456 

พี่น้องคนไทยในสมัยก่อน ๆ ถ้ารับราชการ 

มบีรรดาศกัดิ์ จะเรยีกขานกนั ตามราชทนินาม  

ที่ได้รบัพระราชทาน เช่น พระยาปัญจนกึพนิาถ  

หรือถ ้าเป ็นคนธรรมดาก็จะเรียกขานกัน 

ตามชื่อ ถ้าชื่อซ�้ากนักจ็ะอาศยัลกัษณะเฉพาะ

ของบุคคล หรือพื้นเพที่อยู่มาช่วยขยายความ

ให้ชัดเจนว่าหมายถึงใคร เช่น นายจันทร์ 

หนวดเขี้ยว นางนาคพระโขนง เป็นต้น แต่เมื่อ 

ผู้คนเพิ่มจ�านวน สงัคมขยายวงกว้าง กจ็�าเป็น 

จะต้องมีระบบเรียกขานให้ชัดเจน อันจะช่วย 

เป็นหลกัฐานการสบืเชื้อสาย นบัพี่ นบัน้อง นบัญาตไิด้อย่างถกูต้อง และ

นี่กเ็ป็นเหตผุลที่มาของการตรากฎหมายขนานนามสกลุ ในปี 2456

22



กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 23

พระราชบัญญัติชื่อบุคคล 3

เมื่อประมาณ 99 ปีที่แล้ว  

ที่สยามประเทศนับวันจะมีแต ่

ประชากรเพิ่มมากขึ้น ชื่อเสียง 

เรียงนามของผู ้คนก็ซ�้ าซ ้อน  

ยากแก่การจ�าแนกแยกแยะตัว 

บคุคล ทั้งยงัยากต่อการนบัญาต ิ

การสืบเสาะเชื้อสายวงศ์ตระกูล

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 

เจ้าอยู ่หัว รัชกาลที่ 6 จึงทรง 

พระกรุณาโปรด เกล ้ า โปรด 

กระหม่อมให้ตราพระราชบญัญตัิ 

ขนานนามสกลุ พทุธศกัราช 2456 ขึ้นใช้บงัคบั พร้อมกนันั้น พระองค์ 

ก็ทรงพระราชทานนามสกุลให้บรรดาข้าราชบริพาร บุคคลต่าง ๆ ผู้ท�า 

คุณประโยชน์แก่ชาติ และผู้ประกอบสัมมาอาชีพทั้งหลายตลอดจน 

พสกนิกรทั่วไป รวม 6,464 นามสกุล เกิดเป็นธรรมเนียมประเพณ ี

โดยมีกฎหมายรองรับ ให้พวกเราได้มีได้ใช้นามสกุลกันทั่วทุกตัวคน  

จวบจนปัจจบุนั

23



กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 24

พระราชบัญญัติชื่อบุคคล 4

พระราชบญัญตัชิื่อบคุคลพทุธศกัราช 2505 ได้ก�าหนดไว้ว่า บคุคล

ทกุคนที่มสีญัชาตไิทย จะต้องมชีื่อตวั และชื่อสกลุ สองชื่อนี้ ชื่อตวัคอื 

ชื่อประจ�าบคุคล ชื่อของคนแต่ละคน และชื่อสกลุกค็อืชื่อประจ�าวงศ์สกลุ 

เทือกเถาเหล่ากอของบุคคลที่เป็นญาติพี่น้องกัน อย่างไรก็ดียังมีชื่ออีก

ประเภทหนึ่งซึ่งแม้กฎหมายรับรองไว้ แต่อาจจะมีหรือไม่ก็ได้ นั่นก็คือ 

ชื่อรอง หรอืชื่อประกอบถดัจากชื่อตวั ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่นยิมใช้ เท่าที่เหน็ 

มกัจะเป็นผูห้ญงิ ใช้นามสกลุเดมิของตนเป็นชื่อรอง หลงัจากที่จดทะเบยีน 

สมรสและเลือกเปลี่ยนไปใช้นามสกุลของสามีแล้ว แต่ส�าหรับชื่อเล่น 

ที่มีใช้กันอย่างแพร่หลาย ในบรรดาคน 

ในครอบครัวหรือในหมู ่เพื่อนสนิทนั้น 

เป็นเพียงธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปไม่มี

บญัญตัไิว้ในกฎหมาย

24



กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 25

พระราชบัญญัติชื่อบุคคล 5

เมื่อครอบครวัใดมสีมาชกิ

ใหม่ผู ้เป็นพ่อเป็นแม่ก็มักจะ

เลอืกสรรถ้อยค�าที่มคีวามหมาย

ด ี ๆ เป็นมงคลและถูกโฉลกกบั

สมาชิกตัวน้อย ๆ คนนั้นมาใช้ 

ตั้ง เป ็นชื่อ ซึ่งจะว ่าไปแล ้ว  

การตั้งชื่อ ทั้งชื่อตวั ชื่อรอง และ 

ชื่อสกุล จะตั้งกันอย่างไรก็ได้

เป็นสิทธิเสรีภาพของพวกเรา 

ทุกคน และแม้ว ่าจะแจ้งชื่อ

ต่อเจ้าหน้าที่ หรือแม้แต่ออก

เอกสารเป็นทางการแล้ว ก็ยังสามารถเปลี่ยนชื่อได้เรื่อย ๆ โดยเสียค่า

ธรรมเนียมตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

และรกัษาไว้ซึ่งศลีธรรมอนัดงีามของชนในชาต ิพระราชบญัญตัชิื่อบคุคล 

พุทธศักราช 2505 จึงห้ามมิให้มีการใช้ชื่อตัวที่พ้องเสียง หรือมุ่งหมาย 

ให้คล้ายคลึงพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และราชทินนาม อีกทั้ง 

ยงัไม่มคี�า หรอืความหมายที่หยาบคายอกีด้วย
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 26

พระราชบัญญัติชื่อบุคคล 6

แม้ว่าการตั้งชื่อตัว ชื่อรอง 

หรือชื่อสกุล จะเป็นสิทธิเสรีภาพ

ของเราอยากจะตั้งชื่ออย่างไรก็ได้ 

แม้จะมีความหมายในแง่ลบไม่เป็น

สิริมงคลแก่ตัวเจ้าของชื่อ ก็อาจจะ

กระท�าได้ กระนั้นก็ดีกฎหมายชื่อ 

บุคคลก�าหนดกรอบบางอย่างไว้ 

ที่จะก้าวล่วงไม่ได้ นั่นก็คือชื่อตัว  

ชื่อรอง หรือชื่อสกุล จะพ้องเสียง  

หรือมุ ่ งหมายให ้คล ้ายคลึงกับ  

พระปรมาภิไธยซึ่งก็คือพระนาม 

หรือชื่อขององค์พระมหากษัตริย์ 

ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏ หรือแผ่นทองจารึกพระนามพระมหา

กษตัรย์ิมไิด้ จะคล้ายคลงึกบัพระนามของพระราชนิ ีและราชทนินามต่าง ๆ   

ที่พระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานไว้ก็มิได้ รวมทั้งจะต้องไม่มีค�า หรือ 

ความหมายหยาบคาย อาท ิจะน�าเอาค�าเรยีกอวยัวะเพศ ไม่ว่าจะของชาย  

หรอืของหญงิมาตั้งเป็นชื่อตวั ชื่อรอง หรอืชื่อสกลุไม่ได้
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 27

พระราชบัญญัติชื่อบุคคล 7

พระราชบัญญัติ ชื่ อบุ คคล 

พทุธศกัราช 2505 ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ 

ข ้อห ้ ามการตั้ งชื่อตั วของบุคคล 

ต่าง ๆ ไว้แล้ว คอืจะต้องไม่พ้องเสยีง  

หรื อมุ ่ ง หมายให ้ คล ้ ายคลึ งกั บ 

พระปรมาภไิธย พระนามของพระราชนิ ี 

และราชทินนาม รวมทั้งต้องไม่มีค�า 

หรือความหมายที่หยาบคาย พ้นไป

จากเงื่อนไขข้อห้ามต่าง ๆ แล้ว ต้อง

ถอืว่าการตั้งชื่อบคุคลเป็นสทิธเิสรภีาพที่รฐัธรรมนญูรบัรองไว้ ที่เรยีกเป็น 

การเฉพาะว่าสทิธสิ่วนบคุคล ดงันั้นถ้าไม่เข้าด้วยข้อห้ามต่าง ๆ  ดงักล่าว 

เราจะตั้งชื่อตัวของเราอย่างไรก็ได้ อาทิ แม้กายเป็นชาย แต่ชอบและ

เลือกใช้ชื่อที่มีความหมายเป็นหญิงก็กระท�าได้ ชื่อจะเป็นค�าถอดเสียง

จากภาษาต่างประเทศ มาสะกดตามตัวอักษรไทยก็กระท�าได้ไม่จ�าเป็น

จะต้องเป็นชื่อที่มคีวามหมายในภาษาไทยเท่านั้น
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 28

พระราชบัญญัติชื่อบุคคล 8

รั ฐ ธ ร รม นูญได  ้

รบัรองสทิธส่ิวนบคุคลของ

พวกเราไว้ ซึ่งรวมไปถงึสทิธิ

ในการเลือกใช้ชื่อตัว ชื่อรอง  

และชื่อสกุลของเราด้วย ดังนั้น 

พวกเราจึงมีสิทธิที่จะเลือกใช้ชื่อ

อย่างไรก็ได้ ตราบเท่าที่ไม่เป็นการ

ละเมิดเสรีภาพของบุคคลอื่น เช่น 

จะไปเอาชื่อสกุลของคนอื่นมาใช้ 

โดยที่เจ้าของนามสกุลไม่ยินยอม

ด้วยไม่ได้ และต้องไม่ขัดกับสิ่งที่

พระราชบญัญตัชิื่อบคุคล พทุธศกัราช 2505 ห้ามไว้ พ้นไปจากเงื่อนไข

ข้อห้ามต่าง ๆ ดงักล่าวแล้ว แม้อาจจะไม่เหมาะสม ดูไม่ด ีฟังไม่ไพเราะ

ในสายตาของคนส่วนใหญ่ แต่ก็ไม่ใช่ข้อห้ามการตั้งชื่อ เช่น ที่มักจะมี

คนเข้าใจผดิคดิว่าชื่อตวัต้องไม่เกนิ 5 พยางค์ ชื่อต้องมคีวามหมายตรง 

กับเพศ หรือชื่อต้องเป็นค�าที่มีความหมายในภาษาไทยเหล่านี้ไม่ได้ระบุ

ห้ามไว้ในกฎหมาย จงึเป็นเสรภีาพที่เราเลอืกใช้ได้
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 29

พระราชบัญญัติชื่อบุคคล 9

ชื่อของบุคคลธรรมดา ที่กฎหมายรับรองนั้น ได้แก่ชื่อตัว ชื่อรอง 

และชื่อสกลุ ชื่อรองนั้นกค็อื ชื่อประกอบถดัจากชื่อตวั ซึ่งแม้คนส่วนใหญ่

ไม่ค่อยนยิมใช้กนันกั แตก่ฎหมายกไ็ดร้บัรองไว้ และทกุคนสามารถใช้ได้

ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ หนึ่งต้องไม่พ้องหรอืคล้ายคลงึกบัพระปรมาภไิธย 

พระนามของพระราชนิ ีและราชทนินาม สองต้องไม่มคี�าหรอืความหมาย

หยาบคาย และสามต้องไม่พ้องกับนามสกุลของบุคคลอื่น เว้นแต่เป็น

กรณคีู่สมรส สาม ีหรอืภรรยา อาจเลอืกใช้นามสกลุของ 

อีกฝ่ายหนึ่งเป็นชื่อรองได้ หากได้รับความยินยอมจาก 

ฝ่ายที่เป็นเจ้าของนามสกลุนั้นแล้ว หรอืไม่เช่นนั้นกเ็ป็นกรณ ี 

ที่บุตรเลือกใช้นามสกุลเดิมของพ่อ หรือแม่ เป็นชื่อรอง 

นอกจากนี้ ผู ้ที่ได ้รับพระราชทาน

บรรดาศกัดิ์ อาจใช้บรรดาศกัดิ์ดงักล่าว 

เป็นชื่อรองของตนกไ็ด้
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 30

พระราชบญัญติัช่ือบคุคล 10

เงื่อนไขการใช้ชื่อสกลุ ซึ่งเบื้องต้น 

ก็เป็นแบบเดียวกับชื่อตัว และชื่อรอง 

คือต ้องไม ่พ ้องกับพระปรมาภิไธย 

พระนามของพระราชนิ ีต้องไม่มคี�าหรอื 

ความหมายหยาบคาย คล้าย ๆ กับ

ราชทนินามของบคุคลอื่นที่ไม่ใช่บพุการี

ของตน ตลอดจนต้องไม่ซ�้ากบันามสกลุ

ที่ได้รบัพระราชทาน หรอืนามสกลุที่ได้ 

มีการจดทะเบียนไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว  

และที่ส�าคัญชื่อสกุลนั้นจะมีพยัญชนะ 

เกินกว่า 10 ตัวอักษรไม่ได้ ย�้าว่า

กฎหมายนับเฉพาะพยัญชนะไม่ได้นับรวมสระ หรือวรรณยุกต์ด้วย  

แต่ทั้งนี้ก็มีข้อยกเว้นส�าหรับกรณีที่ใช้ราชทินนามเป็นนามสกุลและ 

มพียญัชนะเกนิกว่า 10 ตวัอกัษร กใ็ห้ใช้เป็นชื่อสกลุได้

30



กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 31

ตัวแทน

ในตอนที่แล้วได้บอกว่า หนุม่ผูโ้ชคดทีี่ถกูรางวลัแจ๊กพอตหวยบนดนิ 

หรือสลากพิเศษ แต่มีกรรมบังที่ตัวแทนผู้ขายสลากไม่ได้น�ายอดซื้อส่ง 

กองสลาก ท�าให ้เวลามาขอขึ้นเงิน เบื้องต ้นก็เลยถูกปฏิเสธไป 

แต่ในท้ายที่สุดกองสลากก็ยินดีจ่ายเงินรางวัลให้ ในเรื่องนี้ก็เป็นไปตาม 

หลักกฎหมายว่าด้วยตัวการตัวแทน ตัวแทนเป็นคนที่ถูกมอบหมายให้ 

ไปท�าสัญญาแทน ตัวการ  

ในที่นี้ ผู้ขายสลากพิเศษหรือ

หวยบนดิน ไม่ว่าจะเป็นคนที่

ตั้งตู้กระจกอยู่หน้าร้านหรือคน

ที่เดนิเร่ขายตามท้องถนน ต่างก็

ถอืว่าเป็นตวัแทนของส�านกังาน

สลากกิ นแบ ่ ง รั ฐบาลหรื อ 

กองสลากซึ่งจัดว่าเป็นตัวการ 

เมื่อตัวแทนขายสลากออกไป 

กค็ล้าย ๆ กบัว่ากองสลากเป็น

ผูข้ายเอง ดงันั้น สญัญาซื้อขาย

นี้จงึผูกพนักองสลาก
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 32

หนุ่มลอตเตอรี่

ต้องขอแสดงความยินดีกับหนุ ่มผู ้โชคดีที่ถูก

รางวัลแจ๊กพอตหวยบนดินหรือสลากพิเศษ แม้ใน

ตอนแรก ๆ จะเกดิปัญหาเพราะตวัแทนผู้ขายสลาก

ไม่ได้น�ายอดซื้อส่งกองสลาก ท�าให้เบื้องต้นปฏิเสธ 

การจ่ายเงนิ แต่ในท้ายที่สดุ ส�านกังานสลากกนิแบ่ง 

รัฐบาลก็ยินดีจ ่ายเงินรางวัลให ้ตามหลัก

กฎหมายว่าด้วยตัวการตัวแทน ตัวแทน  

ผูข้ายสลากพเิศษหวยบนดนิเมื่อขายสลาก

ไปแล้วในทางกฎหมายก็ถือว่าสัญญา 

ซื้อขายสลากผูกพนั ตวัการคอื ส�านกังาน

สลากกินแบ่ง คล้าย ๆ กับมีสัญญา

ระหว่างส�านกังานสลากกนิแบ่งกบัผู้ซื้อโดยตรง ส่วนการที่ตวัแทนผู้ขาย

ไม่น�าส่งยอดซื้อ และไม่ส่งเงินแก่ส�านักงานก็เป็นเรื่องที่ส�านักงานสลาก

ต้องไปว่ากล่าวไล่เบี้ยกนัเอาเอง
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 33

พลเมืองดี 1

แม้ว่าโดยทั่วไปประชาชนคนธรรมดาจะไม่มีอ�านาจจับกุมตัว 

ผู้กระท�าความผดิ แต่ถ้าเจ้าพนกังานร้องขอให้ประชาชนเข้ามาช่วยเหลอื 

จับกุมตัวผู้กระท�าความผิดตามหมายจับที่ออกโดยศาล พลเมืองดี 

ทั้งหลายกส็มควรให้ความร่วมมอืกบัเจ้าหน้าที่ด้วย เป็นต้นว่าเจ้าหน้าที่

ต�ารวจก�าลังจะจับกุมคนร้ายชิงทรัพย์ตามที่ศาลท่านได้ออกหมายจับไว้  

แต ่คนร ้ายใช ้ก�าลังต ่อสู ้และวิ่งหลบหนี 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจกเ็ลยตะโกน

บอกให้เราที่ก�าลังเดินสวน

กั บ ค น ร ้ า ย พ อ ดิ บ พ อ ด ี 

ให ้ช ่วยรวบตัวคนร ้ายไว ้  

อย ่ า งนี้ เ ร าท� า ได ้ ไม ่ ผิ ด

กฎหมายและกส็มควรกระท�า 

อย่างยิ่งในฐานะพลเมืองดี แม้ว่าเราไม่มี

หน้าที่ต้องท�าตามค�าร้องของต�ารวจคนนั้น

กต็าม
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 34

พลเมืองดี 2

โดยทั่วไปการจับกุมคนร้ายผู้กระท�าผิดมาลงโทษตามกฎหมาย

บ้านเมืองนั้น เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ แต่บางครั้งเราซึ่งเป็น

ประชาชนธรรมดาก็สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของต�ารวจในการจับกุม

คนร้ายได้เช่นกนั ถา้หากว่าเราพบเหน็การกระท�าความผดิอาญาต่อหน้า 

ต่อตา เช่น ขณะก�าลงัเดนิตลาดพบเหน็คนร้ายวิ่งราวกระเป๋า หากจะรอ 

แจ ้งความให ้เจ ้าหน ้าที่มา

ติดตามจับกุมเห็นจะช้าไป

ไม่ทันการณ์ ก็เลยช่วยเหลือ

ผู ้ เสียหายจับกุมตัวคนร ้าย 

กรณเีช่นนี้สามารถท�าได้ แต่ก็ 

ขอเตือนว่าก่อนจะท�าอะไร

ดูตาม้าตาเรือให้ดี อย่าให้

ความเป็นพลเมอืงดขีองเราไป

ท�าลายฉากถ่ายท�าภาพยนตร์

หรือถูกแอบถ่ายไปออกทีว ี

โดยไม่จ�าเป็น
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 35

พลเมืองดี 3

เคยน�าเสนอไปแล้วว่าบางครั้ง ประชาชนกส็ามารถจบักมุตวัคนร้าย 

ผู้กระท�าความผิดอาญาได้ โดยถือว่าท�าไปอย่างถูกตามกฎหมาย หาก

เจ้าหน้าที่ร ้องขอให้ช่วยจับผู ้ร ้ายตามหมายจับหรือพบเห็นคนร้าย 

ก�าลังกระท�าความผิดซึ่งหน้าต่อหน้าต่อตาเราและวันนี้ก็ถึงกรณีสุดท้าย  

นั่นก็คือประชาชนที่ได้ไปประกันตัวผู้ต้องหาหรือจ�าเลยกับเจ้าหน้าที่ 

ต�ารวจกับอัยการ หรือกับศาล หากพบเห็นว่าเขาก�าลังจะหลบหนีและ 

ไม ่สามารถแจ ้ง เจ ้าหน ้าที่ 

ได้ทันหรือเขาหลบหนีไปแล้ว  

บังเอิญเราพบเห็นตัวและหาก

จะไปขอความช่วยเหลือจาก

ต�ารวจเหน็จะช้าไปไม่ทนัการณ์ 

กรณเีช่นนี้เราสามารถจบักมุตวั 

ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยที่เราเป็น

นายประกนัได้
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 36

ต�ารวจตรวจจับความเร็ว

คนที่ขับรถเดินทางไปพักผ่อนยังต่างจังหวัดอาจจะสังเกตเห็น 

ความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ต�ารวจในเรื่องกฎจราจร การตรวจแอลกอฮอล์

ผู้ขบัขี่ การตรวจจบัความเรว็รถยนต์ ล่าสดุต�ารวจทางหลวงได้น�าเทคโนโลย ี

กล้องตรวจจับความเร็วมาใช้ในเส้นทางหลักทั่วประเทศ รถคันไหนที่ขับ

ด้วยความเร็วเกินก�าหนดแต่ไม่ถูกจับในขณะนั้น ก็อย่าเพิ่งล�าพองใจไป  

เพราะกล้องจะถ่ายภาพรถซึ่งใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด

วิ่งผ่านโดยอัตโนมัติ จากนั้นต�ารวจจะส่งภาพถ่ายดังกล่าวทั้งภาพรถ 

จุดเกิดเหตุวันเวลาที่เกิดเหตุความเร็วที่จุดนั้นส่งไปพร้อมใบสั่งตาม

โครงการ “ส่งใบสั่งถงึบ้าน”
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 37

ไม่ซื่อ ชวดรางวัลและ
อาจติดคุก

เมื่อพบเหน็ทรพัย์สนิมค่ีาตกหล่น

บนท้องถนนคนที่เก็บทรัพย์สินชิ้นนั้น 

ได้กม็หีน้าที่น�าทรพัย์ไปคนืให้แก่เจ้าของ

หรือถ้าไม่ทราบก็ให้ไปแจ้งความและ

ส่งมอบสิ่งของมีค่าอันนั้นไว้กับต�ารวจ 

เพื่อจะได้ติดตามหาตัวเจ้าของที่แท้จริง 

มารับกลับคืนไป และในฐานะพลเมือง

ดีก็ย่อมมีสิทธิได้รับก�าเหน็จรางวัลบ้าง

ตามสมควร อย่างไรก็ตามถ้าหากว่า

เวลานั้นเกดิความโลภ คดิไม่ซื่อ อยากได้ 

ทรพัย์สนิมค่ีานั้นเป็นของตนเอง นอกจากจะผดิศลี 5 ผดิหลกัธรรมค�าสอน 

ของศาสนาต่าง ๆ แล้วยังชวดเงินรางวัลอีกด้วย และดีไม่ดีอาจต้องมี

ความผดิอาญาในข้อหาลกัทรพัย์เสี่ยงต่อคกุตะราง
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 38

สังหาฯ มีค่าฝังไว้ ม.1328 
และ ม.355 ปอ.

ส�าหรบัคนที่ไปขดุเจอสิ่งของมค่ีา เช่น ทองค�าหรอืเงนิซ่อนหรอืฝังไว้

ในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ทางสาธารณะอยูใ่นป่า อยูใ่นถ�้า แต่คง

ไม่ใช่ถ�้าลเิจยีขมุทรพัย์ทองค�าโกโบร ิซึ่งเคยเป็นข่าวฮอืฮาเมื่อหลายปีก่อน

โดยที่ไม่มีใครสามารถอ้างได้ว่าตนเป็นเจ้าของสังหาริมทรัพย์มีค่าอันนั้น 

และคนที่พบเห็นสังหาริมทรัพย์สิ่งของมีค่าซึ่งซุกซ่อนอยู่นั้นมีหน้าที่แจ้ง 

ให้ทางการทราบ จะหยิบฉวยไปเป็นของตนเองไม่ได้ มิเช่นนั้นจะม ี

ความผดิข้อหายกัยอกทรพัย์โทษจ�าคกุถงึหนึ่งปี ปรบัมากถงึสองพนับาท 

อย่างไรกต็ามถ้าหากท่านเป็นพลเมอืงดแีจ้งความและส่งมอบแก่ทางการ 

ท่านกม็สีทิธไิด้รบัรางวลัมากถงึหนึ่งในสามของมูลค่าทรพัย์อนันั้น
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 39

สินบนจราจร

เวลาที่ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะบนท้องถนน บางคนกระท�าผิดกฎ

จราจรขับรถฝ่าไฟแดงบ้าง ขับขี่สวนเลนบ้าง หรือกลับรถในจุดที่ไม่ได้

อนุญาตไว้ แล้วถูกต�ารวจจราจรจับกุม หลาย ๆ คนไม่อยากเสียเวลา  

ไม่อยากเสียค่าปรับก็เลยพยายามอ้างถึงผู ้ใหญ่หรือบางคนก็เสนอ 

เงนิหลกัสบิหลกัร้อยแลกกบัการต้องเสยีค่าปรบัหลายร้อยบาท หรอืบางที

ข้อเรยีกร้องท�านองนี้กม็าจากเจ้าหน้าที่ต�ารวจเองกม็เีหมอืนกนั พฤตกิรรม

เช่นนี้ถือเป็นการคอรัปชัน รับสินบน ผิดทั้งผู ้ให้และผู้รับทั้งผู ้ขับขี่ที่ 

จ่ายสตางค์และเจ้าหน้าที่ผู ้รับสินบนมีความผิดถึงขั้นติดคุกซึ่งโทษ 

หนักหนากว่าการผิดกฎจราจรเล็ก ๆ น้อย ๆ หลายเท่า และยังเป็น 

การสร้างวฒันธรรมการคอรปัชนัในสงัคมไทย
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 40

กฎจราจร 
กฎเพื่อความปลอดภัย 1

กฎจราจรนั้นเป็นกฎเพื่อความปลอดภัย ไม่แต่เฉพาะตัวท่าน 

ผู้ขบัขี่เท่านั้น แต่ยงัรวมถงึผูโ้ดยสารและผูส้ญัจรไปมาตามท้องถนน เช่น  

คนเดินเท้าอีกด้วย และหากลองสืบสาวถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติภัย 

บนท้องถนน จะพบว่าส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้ขับขี่ไม่เคารพกฎจราจร 

ทั้ง ๆ  ที่กฎเกณฑ์ดงักล่าวมุง่คุม้ครองตวัท่านเองเป็นต้นว่า การคาดเขม็ขดั

นริภยั และการสวมหมวกกนันอ็กทั้งตวัผู้ขบัขี่และผู้โดยสาร ไม่ว่าจะเดนิ

ทางใกล้ไกลแค่ไหน จะขบัช้าขบัเรว็หรอืไม่ไม่ส�าคญั การคาดเขม็ขดันริภยั

หรือการสวมหมวกกันน็อกนั้นคงไม่ใช่เพราะเกรงจะถูกต�ารวจจับหรือ 

ถูกปรับห้าร้อย แต่เพราะเมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นจริง ๆ เข็มขัดนิรภัยและ

หมวกกนันอ็กที่จะท�าให้ท่านรอดชวีติได้
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 41

กฎจราจร 
กฎเพื่อความปลอดภัย 2

สาเหตุส�าคัญประการหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนก็คือ 

การที่ผู้ขบัขี่ขบัรถเรว็เกนิกว่าที่กฎหมายก�าหนด ซึ่งอตัราปกตติ้องไม่เกนิ 

80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่เอาเข้าจริง ๆ ก็มีการผ่อนผันกันเป็นไม่เกิน  

110 กโิลเมตรต่อชั่วโมง อย่างไรกต็าม นั่นเป็นอตัราความเรว็ปกตทิั่ว ๆ  ไป 

เพราะว่าในขณะที่ท่านขับขี่บนถนนท่านยังต้องคอยสังเกตเครื่องหมาย

จราจรที่ติดตั้งอยู่ข้างทางด้วย เพราะในแต่ละจุดอาจจะมีเครื่องหมาย

จ�ากดัความเรว็ที่แตกต่างกนัออกไป เช่น ถ้ามเีครื่องหมายระบตุวัเลข 40  

ก็คือ ในบริเวณนั้นต้องขับไม่เกิน 40 กิโลเมตร 

ต่อชั่วโมง และที่ส�าคัญอย่าลืมว่า ถึงที่หมาย 

ปลายทางอย่างปลอดภัยคือสิ่งที่ส�าคัญที่สุด 

ของการเดนิทาง
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 42

แก๊งซิ่ง

เป็นปัญหาในสังคมไทยทั้งในเมืองกรุงและหัวเมืองต่างจังหวัด

มายาวนานพอสมควรแล้วกบัเรื่องแก๊งซิ่งที่เป็นกลุ่มวยัรุ่นนดัหมาย แข่ง

รถมอเตอร์ไซค์บนท้องถนนในเวลากลางค�่ากลางคืน รบกวนผู้ที่สัญจร 

ไปมาบนท้องถนน ก่อนความเดอืดร้อนร�าคาญแก่ผู้ที่อยู่อาศยัในละแวก

นั้นและหลาย ๆ ครั้ง ก็ก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนหลวงนี่ 

มีความผิดอาญาโทษทัณฑ์ก็ถึงขั้นจ�าคุกสามเดือนปรับสองพันถึง 

หนึ่งหมื่นบาทหรอืทั้งจ�าทั้งปรบั รวมทั้งศาลอาจจะสั่งพกัใบขบัขี่ไม่น้อยกว่า 

หนึ่งเดอืน หรอืหากท�าซ�้าแล้วซ�้าเล่าไม่เขด็หลาบ ศาลกอ็าจสั่งเพกิถอน

ใบอนญุาตขบัขี่ของคนคนนั้นกไ็ด้
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 43

การแซงแบบปลอดภัย

อบุตัเิหตทุี่เกดิขึ้นบนท้องถนนนั้น ส่วนหนึ่งเกดิขึ้นในขณะที่ผู้ขบัขี่ 

พยายามจะเร่งเครื่องแซงรถคันอื่น ดังนั้น วิธีการแซงอย่างปลอดภัย 

อย่างแรกก็คือ ผู ้ขับขี่ควรให้เสียงสัญญาณที่ดังมากพอที่จะท�าให้ 

รถคนัหน้าทราบว่าจะขอแซงแล้วนะ และถ้าเป็นกลางคนืกค็วรเปิดไฟสูง 

ไฟต�่าสลับกัน จากนั้นก็เปิดไฟกะพริบทางขวา เพื่อให้รถคันหลังรู้ว่า 

เราก�าลงัจะแซง ต่อมากม็องไปข้างหน้าดูซวิ่ามรีถสวนมาหรอืไม่ ถ้าไม่ม ี

และผู ้ขับขี่คันหน้าให ้สัญญาณมาว ่าไปได ้แล ้วก็ค ่อยแซงขึ้นไป  

และที่ส�าคัญอย่าลืมมองกระจกหลังว ่าไม ่มีรถคันหลังพยายาม 

จะแซงเราอยู่ ถ้าท�าได้เช่นนี้กน็่าจะปลอดภยัขึ้นอกีในระดบัหนึ่ง
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 44

ห้ามแซงโดยเด็ดขาด

อบุตัเิหตทุี่เกดิขึ้นบนท้องถนนนั้น ส่วนหนึ่งเกดิขึ้นในขณะที่ผู้ขบัขี่

พยายามจะเร่งเครื่องแซงรถคันอื่น เช่น ชนประสานงากับรถที่มีสวนมา 

หรือไม่อย่างนั้นก็ต้องหักหลบไปชนรถคันอื่นตกลงข้างทาง ซึ่งหากท่าน

ต้องการจะลดความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์เช่นนั้น ท่านจะต้อง 

ไม่แซงในสถานการณด์งัตอ่ไปนี้ 1. เมื่อก�าลงัขบัรถขึ้นทางชนั ขึ้นสะพาน

หรือเข้าใกล้ทางโค้ง 2. ถ้าเข้าใกล้บริเวณทางข้าม ทางร่วม ทางแยก  

วงเวยีน ทางเดนิ หรอืทางรถไฟในระยะ 30 เมตร 3. ถ้าบนถนนมหีมอก 

ฝน ฝุ่น ควนั ท�าให้มองไม่เหน็ทางข้างหน้า หรอืมองเหน็ไม่ชดัในระยะ  

60 เมตร และ ข้อ 4. เมื่อเข้าที่คับขันหรือเขตปลอดภัย หากไม่แซง 

ในที่เหล่านี้กน็่าจะลดความเสี่ยงอบุตัเิหตบุนท้องถนนลงได้
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 45

ขับขี่มอเตอร์ไซค์
อย่างปลอดภัย 1

กว่า 80% ของอุบัติภัยที่เกิดในท้องถนนกว่า 70,000 ครั้งนั้น  

เกดิขึ้นกบัมอเตอร์ไซค์หรอืจกัรยานยนต์ กอ็ย่างที่เขาว่ากนั มอเตอร์ไซค์

เป็นยานพาหนะที่นิยมมาก ๆ ทั้งในเมืองและชนบทห่างไกล จ�านวน

กว่า 20 ล้านคน และผลการวิจัยก็บ่งชี้ว่าผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่ประสบ

อบุตัภิยัร้อยละ 85 - 90 เกดิในเวลากลางคนื หรอืไม่กเ็กดิในช่วงเวลาหวัค�่า  

ครึ่งหนึ่งเกิดบนถนนทางตรง และอีกครึ่งหนึ่งเกิดขึ้นบริเวณทางแยก 

เช่น การชนท้าย และการเลี้ยวรถตดัหน้า ส่วนสาเหตนุั้นกเ็พราะสาเหต ุ

ความคกึคะนองประลองความเรว็ ความประมาท และการดื่มสรุา และ 

ที่ท�าให้ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่จบชีวิตลงนั้น ก็เพราะ 

ไม่สวมหมวกกนันอ็ก
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 46

ขับขี่มอเตอร์ไซค์
อย่างปลอดภัย 2

80% ของอบุตัภิยัที่เกดิขึ้นในท้องถนนกว่า 70,000 ครั้งนั้น เกดิขึ้น 

กับมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นพาหนะที่นิยมมาก ๆ ทั้งใน

เมืองและชนบทห่างไกล สาเหตุส่วนใหญ่ที่ท�าให้เสียชีวิตก็คือ การขับขี่ 

โดยไม่สวมหมวกกนันอ็ก บางคนบอกว่าร�าคาญ บอกว่าหนกัหวั บางคน 

ก็ว่าขับขี่ไปใกล้ ๆ แค่นี้เอง หรือขับไม่เร็วคงไม่มีอันตราย แต่ที่ไหนได้ 

คดิง่าย ๆ จงึถงึแก่ความตาย ถ้าผู้ขบัขี่และผู้ซ้อนท้ายสวมหมวกนริภยั 

ที่ได้มาตรฐานอย่างถูกวิธีและสวมใส่ทุกครั้งที่ใช้รถ และไม่ขับขี่รถเร็ว 

เกินไปจนสามารถลดการตายจากอุบัติเหตุ

บนท้องถนนในคนไทยได้ถึงร ้อยละ 30 

และป้องกันการบาดเจ็บต่อสมองได้เกือบ 

ร้อยละ 70
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 47

ขับขี่มอเตอร์ไซค์
อย่างปลอดภัย 3

ท่านที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นั้น ถ้าอยากขับขี่ 

อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ก่อนอื่นก็ต้องตรวจและรักษาสภาพรถให้ด ี

อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเบรก และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่

ขับขี่หรือโดยสารรถ และไม่ควรขับขี่รถเร็ว ๆ นอกจากนั้นการแต่งกาย

ก็ส�าคัญ เพราะจะช่วยป้องกันเวลาเกิดอุบัติเหตุ ไม่ให้ผิวหนังถลอกได้  

หลีกเลี่ยงการขับขี่ในระยะกระชั้นชิดกับยานพาหนะอื่น ๆ และยิ่งต้อง 

ระวังบริเวณทางแยกและตรอกซอกซอยก่อนจะเลี้ยวให้ดูกระจกหลัง 

และให้สญัญาณไฟหรอืมอืทกุ ๆ ครั้ง และที่ส�าคญังดดื่มสรุา สิ่งมนึเมา 

ก่อนการขบัขี่
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 48

จดุเสี่ยงที่ว่านี้คอื จดุที่เคยเกดิอบุตัเิหตบุ่อย ๆ และจดุล่อแหลม 

ต่ออบุตัเิหต ุอนันี้ในความหมายของต�ารวจทางหลวง เช่น ทางที่ตรงยาว ๆ   

หรอืเป็นทางลาดชนัที่รถใช้ความเรว็สูงถอืเป็นทางตรง ต�ารวจทางหลวง 

กถ็อืว่าเป็นจดุเสี่ยง เพราะว่ารถจะใช้ความเรว็สงู จดุเสี่ยงอกีประเภทหนึ่ง

คอื เส้นทางโค้งที่มแีหล่งชมุชน เนื่องจากมตีลาดนดัที่มคีนเป็นจ�านวนมาก  

อนันี้กเ็ป็นจดุเสี่ยงและจดุเสี่ยงนี้เป็นจดุที่เกดิอบุตัเิหตซุ�้าซาก

จุดเสี่ยง
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 49

พอเข้าเทศกาลวันหยุดยาวทีไร อุบัติเหตุบนท้องถนนก็เกิดขึ้น

มากมายทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิต ไม่ว่ามีสาเหตุจากสภาพแวดล้อม  

ความประมาทของคนขับ หรือสภาพของยานพาหนะก็ตาม ใครขับรถ 

ไปเที่ยวต่างจังหวัด หรือเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดต้องระมัดระวัง 

ให้มาก ต้องคอยเช็กสภาพรถให้ดีอยู่เสมอ ตรวจดูสภาพเครื่อง เบรก  

ที่ปัดน�้าฝน ลมยาง ไส้กรอง น�้ามนัเครื่อง ไฟหน้า ไฟเลี้ยว ฯลฯ ให้อยู่ 

ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดี รวมถึงกระจกรถ หากกระจกรถสกปรก 

เปรอะเปื้อนไปด้วยคราบ ฝุ่นละออง จะท�าให้ทศันวสิยัในการขบัขี่แย่ลง  

บางคนอาจจะคดิว่าเป็นเรื่องเลก็น้อย แต่กเ็ป็นสาเหตขุองการเกดิอบุตัเิหต ุ

หลายต่อหลายครั้ง

ขับรถปลอดภัย
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 50

ขับรถในเวลากลางคืน

ท่านที่มักจะขับรถในเวลากลางคืน ท่านทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุ

มกัจะเกดิในเวลากลางคนืมากกว่ากลางวนัถงึ 3 เท่า เพราะตาของคนเรา 

จะมองเห็นได้ในระยะใกล้และแคบมากขึ้น การคาดคะเนระยะห่างและ

ความเรว็ของรถคนัอื่นกล็ดลงตามไปด้วย ดงันั้น การขบัรถตอนกลางคนื 

จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ และไฟหน้ารถก็เป็นอุปกรณ์ที่ส�าคัญมาก 

หากวิ่งสวนกันให้ใช้ไฟต�่าถือเป็นมารยาทที่ส�าคัญ เพราะหากใช้ไฟสูง

คนที่ขบัสวนมาจะมองไม่เหน็ถนน หรอืในกรณทีี่รถสวนมาไม่ยอมลดไฟ

ลงอย่ามองสูไ้ฟโดยตรง ให้มองขอบถนนไว้เป็นเกณฑ์ในการกะระยะห่าง 

และที่ส�าคญัอย่าลมื ถ้าง่วงอย่าฝืน ให้หาปั๊มน�้ามนัหรอืจดุตรวจจอดรถ

นอนสกังบีแล้วค่อยเดนิทางต่อ
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 51

ปีใหม่ มีมารยาทขับรถ

อุบัติเหตุบนท้องถนนในหลาย ๆ ครั้ง ก็เกิดจากการขับรถโดย 

ไม่มมีารยาท และต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกนัจนเกดิเรื่อง ตวัอย่างเช่น การขบัรถ 

ปาดหน้าเพื่อขึ้นสะพานเข้าเลนเลี้ยวเลนกลับรถ ทั้ง ๆ ที่รถคันอื่นขับ 

ต่อแถวกันมาตั้งไกล ถ้าเราพบเห็นผู้ขับขี่เช่นนี้อย่าเก็บเป็นอารมณ์  

ยอมให้เขาไปดีกว่าจะต้องมาเฉี่ยวชนกัน ดีไม่ดีอาจจะมีการทะเลาะ 

เบาะแว้งตามมากไ็ด้ นอกจากนั้น พวกมอเตอร์ไซค์ รถ 2 ล้อนี่กส็�าคญั 

ชอบขบัปาดไปปาดมา หาช่องเลก็ช่องน้อยไปข้างหน้า ยงัไงกข็อให้คดิว่า 

เขาน่ะเนื้อหุ้มเหล็ก แต่เราเหล็กหุ้มเนื้อ ยอม ๆ เขาหน่อย ดีกว่าจะม ี

อบุตัเิหตเุสยีทั้งเงนิ เสยีทั้งรถ เสยีทั้งเวลา และยงัเสยีอารมณ์อกีด้วย
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 52

ถ้าง่วงนัก พักซะก่อนดีกว่า

ท่านที่เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด หรือไปท่องเที่ยวไกล 

โดยใช้รถยนต์ ถ้าอยากเดินทางอย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ท่านจะต้อง

ไม่ขับรถในขณะง่วงนอนหรือเหนื่อยล้า ก่อนขับรถควรพักผ่อนให้เต็มที่ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งขบัรถไปต่างจงัหวดัไกล ๆ  เวลาง่วงนอนจะไม่สามารถ

ควบคุมรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือว่าขาดสติพอ ๆ กับเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ดงันั้น หากรู้สกึง่วงให้สลบักนัขบักบัเพื่อนที่นั่งมาด้วย หรอื

ชวนกันคุยตลอดทาง หากเดินทางคนเดียวให้แวะพักตามสถานีบริการ

น�้ามนั กนิขนมขบเคี้ยว หรอืแวะดื่มน�้าสกัครู่ แต่หากง่วงจรงิ ๆ อย่าฝืน 

ให้พกังบีสกั 20 - 30 นาท ีแล้วค่อยเดนิทางต่อ
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 53

เปลี่ยนทัศนะการขับ 
ลดอุบัติเหตุ

ทุก ๆ ช่วงเทศกาลหยุดยาว การป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน  

ซึ่งการจะลดอุบัติภัยได้นั้นต้องเริ่มจากความมีวินัยและการเคารพ 

กฎจราจร ซึ่งไม่ใช่ว่าจะเคารพกฎจราจรต่อหน้าต�ารวจเท่านั้น หากแต่

ต้องกระท�าสม�่าเสมอจนกลายเป็นนิสัย ต่อมาก็คือ ต้องไม่ประมาท  

ไม่ใจร้อน และต้องค�านึงเสมอว่าชีวิตและร่างกายของเรานั้นส�าคัญกว่า

สิ่งอื่นใด และข้อสดุท้ายถ้ารู้ว่าตนเองเหนื่อยล้าขบัไม่ไหวกอ็ย่าฝืน และ

ที่ส�าคญัหากเสพสรุา สิ่งมนึเมา ไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน กรณุาอย่าเอา

ชวีติคนอื่น ๆ เข้าไปเสี่ยงร่วมกบัท่าน
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 54

สังเกตคนติดยา

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด มีข้อแนะน�าในการ 

ระแวดระวงัพษิภยัที่เข้ามาย่างกรายครอบครวั 

ของท่าน เพื่อให้พร้อมแก้ไขปัญหาแต่เนิ่น ๆ  

เริ่มจากการสังเกตคนในครอบครัวของท่าน  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเดก็วยัรุน่ว่าเขามพีฤตกิรรม 

เปลี่ยนไปหรือไม่ ใช้เงินสิ้นเปลืองมากขึ้น 

ผิดปกติหรือเปล่า เด็กจะเริ่มโกหกตั้งแต ่

เรื่องเลก็ ๆ  น้อย ๆ  ไปจนถงึเรื่องใหญ่ ๆ  เช่น 

เอามือถือสิ่งของมีค่าที่พ่อแม่ให้ไปขาย แต่

โกหกว่าท�าหายไป ใช้ห้องน�้านาน เกยีจคร้าน

ไม่รบัผดิชอบ ร่างกายอ่อนแอ ผอมแห้งแรงน้อย ขาดความเป็นระเบยีบ 

สกปรก เก็บตัว อารมณ์ฉุนเฉียว เอาแต่ใจ จนกระทั่งติดต่อสมาคม 

คนแปลกหน้า
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กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 55

เด็กอายุ 9 ปี กระท�าผิด

เวลาที่เด็กและเยาวชนไปกระท�าความผิดอาญา เขาจะต้องรับ

โทษทณัฑ์เหมอืนเช่นผู้ใหญ่ หรอืไม่ถ้าเดก็อายไุม่เกนิ 7 ขวบ ไปกระท�า

ความผดิ เดก็ผู้นั้นไม่ต้องรบัโทษเลย แต่ถ้าเดก็โตกว่า 7 ขวบ แต่ยงัไม่เกนิ  

14 ขวบ อย่างเช่น เดก็อาย ุ9 ขวบ ไปขโมยลูกอมในร้านค้าซึ่งกลายเป็น 

ข่าวดัง เด็กคนนั้นแม้กระท�าความผิดฐานลักทรัพย์ ก็ไม่ต้องรับโทษ 

เช่นเดยีวกนั เพยีงแต่ศาลอาจจะว่ากล่าวตกัเตอืนเดก็คนนั้น หรอืว่ากล่าว 

ตักเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองที่ปล่อยปละละเลยไม่อบรมลูกหลานด้วยก็ได้  

อาจจะมีการวางข้อก�าหนดให้พ่อแม่ดูแลลูกเป็นพิเศษ หรืออาจให้ 

เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยดูแลความประพฤตขิองเดก็อกีทางหนึ่ง
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 56

สั่งไม่ฟ้องเด็กท�าผิด

กรณเีดก็วยั 9 ขวบ ไปขโมยลูกอมมูลค่าเพยีงสามสบิกว่าบาทนั้น  

แม้ว่าจะเป็นความผิดอาญาฐานลักทรัพย์ แต่กฎหมายก็เปิดช่องให้ 

ไม่ต้องฟ้องร้องคดีต่อศาล หากผู้อ�านวยการสถานพินิจและคุ้มครอง

เด็กและเยาวชนพิจารณาอายุ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษา

อบรม สขุภาพ นสิยัของเดก็ ประวตั ิ ฐานะ อาชพีของพ่อแม่เดก็ และ

พฤติการณ์ต่าง ๆ แล้วเห็นว่า เด็กอาจกลับตัวเป็นคนดีได้โดยไม่ต้อง

ฟ้องรอ้ง แต่ให้อยูใ่นการคมุประพฤติ

ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน เพื่อแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรม  

ผู้อ�านวยการสถานพนิจิและคุ้มครอง

เด็กและเยาวชน อาจจะเสนอ 

ความเห็นต่อพนักงานอัยการให้สั่ง 

ไม่ฟ้องคดีได้ เพราะความผิดฐาน 

ลักทรัพย์นี้มีอัตราโทษขั้นสูงไม่เกิน  

5 ปี และหากอัยการเห็นชอบด้วย 

ค�าสั่งไม่ฟ้องคดขีองอยัการกเ็ป็นที่สดุ
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 57

ปรับปรุง
การกักขังแทนค่าปรับ 1

เมื่อผู ้ กระท�าความผิดถูกศาล

พิพากษาให้ต ้องโทษปรับ คนคนนั้น 

กม็หีน้าที่น�าเงนิมาช�าระค่าปรบัตามที่ศาล

ก�าหนด แต่ถ้าไม่มเีงนิมาช�าระค่าปรบั หรอื

ช�าระค่าปรบัไม่ครบถ้วน กจ็ะถกูกกัขงัแทน

ค่าปรับในอัตราสองร้อยบาทต่อวัน เช่น  

ถกูปรบั 800 บาท น�าเงนิมาจ่ายแค่ 400 บาท  

เช่นนี้ก็ต้องถูกกักขังแทนค่าปรับเป็นเวลา 

2 วัน ซึ่งแต่เดิมจะกักขังผู้ต้องกักขังแทน 

ค่าปรับเหล่านี้ไว้ที่ห้องขังในสถานีต�ารวจ อย่างไรก็ตาม กฎหมายใหม ่

ไม่ให้กักตัวในสถานีต�ารวจ หรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงาน 

สอบสวนอกีต่อไป ท�าให้ในปัจจบุนักรมราชทณัฑ์จะเป็นผูด้�าเนนิการกกัขงั 

ผู้ต้องกกัขงัแทนค่าปรบั
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ปรับปรุง
การกักขังแทนค่าปรับ 2

เมื่อผู้กระท�าความผดิถูกศาลพพิากษาให้ต้องโทษปรบั คนคนนั้น 

ก็มีหน้าที่น�าเงินมาช�าระค่าปรับตามที่ศาลก�าหนด แต่ถ้าไม่มีเงินมา

ช�าระค่าปรับ หรือช�าระค่าปรับไม่ครบถ้วน ก็จะถูกกักขังแทนค่าปรับ 

ในอตัราสองร้อยบาทต่อวนั อย่างไรกต็าม มาตรการอย่างหนึ่งที่ผูต้้องโทษ 

ปรบัแต่ไม่มเีงนิช�าระไม่นยิมน�ามาใช้ทั้ง ๆ ที่ดกีว่าการกกัขงัแทนค่าปรบั

อย่างมาก นั่นกค็อื การท�างานบรกิารสงัคม หรอืงานสาธารณประโยชน์

แทนค่าปรับได้ ถ้าหากว่าผู้ต้อง

โทษปรับไม่ใช่นิติบุคคล บริษัท

ห้างร้านต่าง ๆ และโทษปรับ

ตามค�าพิพากษาไม่เกิน 80,000 

บาท กส็ามารถยื่นค�าร้องต่อศาล 

ที่พิพากษาคดีขอท�างานบริการ

สงัคมแทนค่าปรบัได้
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กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 59

ผู้ซื้อบริการทางเพศ

ว่ากันว่า การค้าประเวณีเป็นอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีขึ้น

เพื่อตอบสนองความต้องการทางเพศอันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์  

ซึ่งโดยธรรมชาติผู้ชายมักมีมากกว่าผู้หญิง และนี่เป็นสาเหตุว่าท�าไม 

หญิงบริการจึงมีมากกว่าชาย ก็เป็นไปตามดีมานด์ ซับพลาย อุปสงค์ 

อุปทาน ด้วยเหตุนี้ บางคนถึงขนาดเสนอว่าถ้าต้องการขจัดการค้า

ประเวณีให้หมดไป ท�าไมไม่ก�าหนดให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายบริการทางเพศ 

มคีวามผดิอาญา แต่ท่านทราบหรอืไม่ เอาเข้าจรงิ ๆ แล้ว แม้ประเทศ 

ที่มกีฎหมายในลกัษณะเช่นนั้นกม็กีารหลบ ๆ  ซ่อน ๆ  แฝงการค้าประเวณี

ในรูปแบบอื่น แต่ส�าหรับประเทศส่วนใหญ่ รวมทั้งประเทศไทยไม่ได้

ก�าหนดว่าการซื้อบรกิารทางเพศเป็นความผดิอาญา
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เผยแพร่สื่อลามก

น่าเป็นห่วงเด็กเยาวชนไทย 

ทกุวนันี้จรงิ ๆ  เพราะโพลล์หลายส�านกั

ล้วนยนืยนัตรงกนัว่า เดก็และเยาวชน

ไทยส่วนใหญ่หมกมุ ่นในเรื่องเพศ

ด้วยความอยากรู้อยากลอง และด้วย

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

อินเทอร ์เน็ต ที่ท�าให้เยาวชนไทย 

เข้าถงึสื่อลามกได้ง่ายมาก บางเวบ็ไซต์ 

ก็กลายเป็นที่หาเพื่อนเที่ยว คู ่นอน 

กลายเป็นสื่อกลางในการขายบรกิารทางเพศ งานนี้กต้็องขอแรงเจ้าหน้าที่ 

ช่วยกันกวดขัน ที่ส�าคัญ ISP หรือผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ทั้งหลายต้องบลอ็กเวบ็ไซต์เหล่านี้ทั้งของไทยของต่างประเทศ และส�าหรบั

เจ้าของเว็บไซต์ลามกถือว่ามีความผิดอาญา อาจต้องระวางโทษจ�าคุก 

ถงึ 3 ปี และปรบั 6,000 บาทด้วย
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ตอนที่ 61

ภัยใกล้ตัว

เหน็เป็นข่าวในหน้าหนงัสอืพมิพ์

เมื่อไม่นานมานี้ว่า ตามสถานที่ชอ็ปป้ิง

แหล่งท่องเที่ยวที่วยัรุน่มกัจะไปเดนิเล่น 

เช่น บรเิวณสยามสแควร์นั้น มบีางคน

ท�าตัวเป็นเอเย่นต์เข้าไปเสาะแสวงหา

วยัรุ่นสาวที่หน้าตาด ีแต่งตวัสายเดี่ยว 

กระโปรงสั้น ดูเซ็กซี่ ท่าทางดูออก 

จะตดิหรสูกัหน่อย ชกัชวนให้ไปท�างาน

สบาย ๆ แต่รายได้ดี เพื่อจะได้มีเงิน

ไปใช้จ่ายตามใจ ปรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย เปลี่ยนมือถือเครื่องใหม่  

เปลี่ยนกระเป๋าใบใหม่ได้เรื่อย ๆ พอเหยื่อเริ่มติดเบ็ด ซักถามความก็

ชัดเจนขึ้นว่า งานที่ว่านี้คือการเป็นเพื่อนเที่ยวเพื่อนคุยแก้เหงา และ 

บ่อยครั้งก็น�าไปสู่การขายบริการทางเพศในที่สุด และส�าหรับพฤติกรรม 

เช่นนี้ถอืเป็นความผดิอาญา ฐานเป็นธรุะจดัหาให้มกีารค้าประเวณี
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เด็กอายุไม่เกิน 13 ปี

ทุกวันนี้ดูเหมือนว่าปัญหาการล่วง 

ละเมดิทางเพศต่อเดก็ ๆ  นั้นจะรนุแรงหนกัข้อ 

ขึ้นเรื่อย ๆ ทั้ง ๆ ที่กฎหมายอาญากก็�าหนด

โทษไว้สูงมาก คือจ�าคุกตั้งแต่สี่ถึงยี่สิบปี  

ปรับตั้ งแต ่ แปดพันบาทถึ งสี่หมื่นบาท  

นั่นก็เป็นโทษที่ศาลอาจจะลงโทษแก่ผู้กระท�า 

ความผิดฐานกระท�าช�าเราเด็กอายุไม่เกิน  

15 ปี ที่ไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตน และ

ไม่สนว่าเด็กคนนั้นจะยินยอมพร้อมใจมี

อะไรด้วยหรือไม่ก็ตาม ถ้าไปร่วมหลับนอน 

กับเด็กอายุต�่ากว่า 15 ปี ถือว่ามีความผิด 

ทั้งหมด และยิ่งถ้าเดก็อายนุ้อยกว่านั้นเป็นเดก็อายไุม่เกนิ 13 ปี ผูก้ระท�า

ความผดิข้อหานี้กม็โีอกาสได้ย้ายเข้าไปอยู่ในคกุยาวตลอดชวีติ
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เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี 

ไม่ค่อยแน่ใจว่าเหตุที่มีข่าว

การล่วงละเมิดทางเพศโดยบุคคล 

ในครอบครวัเดยีวกนั โดยคนใกล้ชดิ 

สนทิสนมกนัขึ้นหน้าหนึ่งหนงัสอืพมิพ์ 

บ่อยครั้งนั้น เป็นเพราะว่าสภาพจติใจ 

ของผู้คนในสังคมทุกวันนี้มันเสื่อม

ถอยลง หรือเป็นเรื่องที่มีมานาน 

อยู ่แล ้ว เพียงแค่ไม ่มีใครพูดถึง  

เพียงแค่ไม่เป็นข่าว หรือเพียงแค่

ไม่มเีทคโนโลยตีแีผ่ความผดิปกตเิหล่านี้ให้สงัคมได้รบัรู้เท่านั้น ยิ่งการมี

เพศสมัพนัธ์กบัเดก็ ๆ ยิ่งนบัวนักด็ูเหมอืนว่าจะรนุแรงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้ง ๆ  

ที่กฎหมายกห็้ามการกระท�าช�าเราเดก็อายไุม่เกนิ 15 ปี ที่ไม่ใช่สามหีรอื 

ภรรยาของตน ไม่ว่าจะเป็นการข่มขืนบังคับใจหรือไม่ ไม่ว่าเด็กคนนั้น 

จะยนิยอมพร้อมใจหรอืไม่กต็าม กถ็อืว่าผู้นั้นกระท�าความผดิทั้งสิ้น
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รุกล�้าที่ดินข้างเคียง 1 

ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนในที่ดินซึ่งอยู่ในเขตหัวเมือง หรือ 

ในบรเิวณที่มคีวามเจรญิ และที่ดนิมรีาคาสงู ๆ  นั้น ปกตก่ิอนการก่อสร้าง

เจ้าของที่ดนิต้องรงัวดัสอบเขตที่ดนิให้แน่นอนเสยีก่อน เพื่อป้องกนัไม่ให้ม ี

การปลูกสร้างรุกล�้าเข้าไปในที่ดินของผู้อื่น แต่หากเป็นการปลูกสร้าง

ในที่ดินซึ่งตั้งอยู ่ในชนบทมักไม่ค่อยมีการรังวัดสอบเขตที่ดิน ท�าให้ 

เมื่อก่อสร้างบ้านเรือนแล้วเกิดปัญหารุกล�้าเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นที่

อยู่ข้างเคียง และหากเกิดกรณีเช่นนี้ กฎหมายก็ก�าหนดหลักเกณฑ ์

เพื่อสร้างความเป็นธรรมไว้แล้ว โดยยดึถอืความสจุรติของการปลูกสร้าง

นั้นเป็นส�าคญั
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 65

รุกล�้าที่ดินข้างเคียง 2 

เมื่อเกิดปัญหามีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนรุกล�้าเข้าไปในที่ดิน

ข้างเคียงซึ่งเป็นของคนอื่นนั้น กฎหมายก็จะพิจารณาความรับผิดโดย

ยึดถือความสุจริตของเจ้าของที่ดินผู้ปลูกสร้างเป็นส�าคัญ ซึ่งถ้าหาก

เป็นการปลกูสร้างรกุล�้าเข้าไปในที่ดนิข้างเคยีงโดยสจุรติ คอืไม่รูจ้รงิ ๆ  ว่า 

ก�าลังปลูกสร้างในที่ดินของคนอื่น เช่น อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่รังวัด

คลาดเคลื่อน บุคคลที่ปลูกสร้างโดยสุจริตก็ไม่รื้อถอนออกไป แต่ต้อง

จ่ายเงนิค่าใช้ที่ดนิให้แก่เจ้าของที่ดนิข้างเคยีง จากนั้นกใ็ห้ไปจดทะเบยีน

ภาระจ�ายอมที่ส�านักงานที่ดิน และเมื่ออาคารหลังนั้นพังทลายลงไป 

เจ้าของที่ดนิกเ็รยีกให้เพกิถอนการจดทะเบยีนภาระจ�ายอมได้
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 66

รุกล�้าที่ดินข้างเคียง 3

เมื่อเกิดปัญหามีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนรุกล�้าเข้าไปในที่ดิน

ข้างเคียงของคนอื่น กฎหมายจะให้ความคุ้มครองโดยพิจารณาจาก 

ความสุจริตของเจ้าของที่ดินผู้ปลูกสร้าง ซึ่งถ้าหากเป็นการปลูกสร้าง 

รกุล�้าเข้าไปในที่ดนิข้างเคยีงโดยไม่สจุรติ เจ้าของที่ดนิที่ถกูรกุล�้ากส็ามารถ

เรยีกให้ผู้ปลูกสร้างรกุล�้ารื้อถอนเฉพาะสว่นที่รกุล�้าออกไปได้ และยงัต้อง

ปรบัสภาพที่ดนิให้กลบัสูส่ภาพเดมิด้วย โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการรื้อถอน 

ผู้รกุล�้าจะต้องจ่ายเองทั้งสิ้น สว่นปัญหาว่าปลกูสร้างรกุล�้าโดยสจุรติหรอื

ไม่นั้นตัดสินกันยาก แต่ก็มีข้อสังเกตว่าถ้าผู้ปลูกสร้างไม่ยอมรังวัดที่ดิน 

สอบแนวเขตก่อนปลูกสร้าง พูดง่าย ๆ กค็อื ประมาทเลนิเล่อ แล้วจะมา

อ้างว่าตนเองสจุรติกค็งล�าบาก
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 67

อายุ 17 ปี แต่งงานได้

ในสมัยก่อนคนไทยนิยมแต่งงานกันตั้งแต่เยาว์วัย เด็กอาย ุ 

14 - 15 ปี กส็ามารถแต่งงานกนัได้แล้ว ต่อมาเมื่อมกีารประกาศใช้ประมวล 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็มีการขยับปรับเกณฑ์อายุขั้นต�่าเป็นชาย  

17 ปี หญงิ 15 ปี จนกระทั่งปัจจบุนักฎหมายได้ก�าหนดอายขุั้นต�่า 17 ปี 

ทั้งชายและหญงิเท่ากนั อย่างไรกต็าม หากมเีหตจุ�าเป็น เช่น หญงิอายุ

ต�่ากว่า 17 ปีเกิดตั้งครรภ์ อย่างนี้ก็สามารถร้องต่อศาลให้มีการสมรส 

ก่อนอายคุรบ 17 ปีได้ ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นข้อกฎหมาย แต่ในความ

เป็นจรงิ ณ ปัจจบุนัดูเหมอืนว่าอายเุฉลี่ยของการสมรสจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

คอื รอจนกว่าจะมหีลกัฐานการงานที่มั่นคง อาย ุ30 เศษ ๆ  จงึจะแต่งงาน

มคีรอบครวักนั
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 68

สินส่วนตัว 1

สินส่วนตัวนั้นคือ ทรัพย์สินที่กฎหมายจัดว่าเป็นของสามีหรือ 

ของภรรยาคนใดคนหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่ของที่ทั้งคู ่มีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน 

คนละครึ่ง อย่างเช่น กรณีสินสมรส สินส่วนตัวนั้นปกติก็คือ ทรัพย์สิน

ที่มีอยู่แล้วก่อนสมรส แต่ส�าหรับทรัพย์สินบางอย่างที่แม้จะไม่ได้มา 

ในระหว่างสมรสแต่กไ็ด้มาจากการรบัมรดก หรอืมาจากการให้โดยเสน่หา 

เหล่านี้จดัว่าเป็นสนิส่วนตวั เป็นต้นว่า หลงัจากที่แคทและกานจดทะเบยีน

สมรสกัน แคทได้รับบ้านเป็นมรดกจากคุณอาที่เสียชีวิต หรือกานได้รับ

รถเบนซ์คนัใหม่มาจากคณุพ่อของกาน ทั้งบ้านของแคทและรถยนต์ของ 

กานได้มาจากมรดกและเป็นการให้โดยเสน่หา แม้ว่าจะได้มาภายหลัง 

การสมรส แต่กถ็อืว่าเป็นสนิส่วนตวัไม่ใช่สนิสมรส
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 69

สินส่วนตัว 2

ทรัพย์สินบางอย่าง เช่น ทรัพย์สินที่ได้มาจากมรดก หรือจาก 

การให้โดยเสน่หา แม้จะได้มาในระหว่างสมรส แต่กฎหมายกจ็ดัว่าเป็น

สนิส่วนตวัไม่ใช่สนิสมรส พอฟังเช่นนี้ สมหญงิซึ่งเพิ่งจะถกูรางวลัทายผล 

ฟุตบอลโลก โดยการส่งไปรษณียบัตรไปทายผลและชิงรางวัลได้เงิน  

3 ล้านมาหยก ๆ กเ็ลยเกดิความสงสยัว่าเงนิ 3 ล้านนี้ จดัว่าได้มาเพราะ

การให้โดยเสน่หาหรอืไม่ ถอืเป็นสนิส่วนตวัหรอืไม่ ค�าตอบกค็อื เป็นการ

ได้มาเพราะชงิรางวลัมใิช่การให้โดยเสน่หา ดงันั้น เงนิ 3 ล้านนี้จงึเป็น

สนิสมรสระหว่างสมหญงิกบัสาม ีทั้งคู่เป็นเจ้าของร่วมกนั แม้ว่าสามจีะ

ทายผลไม่ถูกเลยกต็าม
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 70

สินส่วนตัว 3 

สินส่วนตัวนั้นคือ ทรัพย์สินที่กฎหมายจัดว่าเป็นของสามีหรือ 

ของภรรยาคนใดคนหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่ของที่ทั้งคู ่มีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน 

คนละครึ่ง อย่างเช่น กรณีสินส่วนตัว ได้แก่ ทรัพย์สินที่สามีหรือ 

ภรรยาที่มอียู่ก่อนสมรส ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตวั เสื้อผ้า เครื่องประดบั 

ตามควรทรัพย์สินที่ได้มาจากการรับมรดกหรือการให้โดยเสน่หา และ

ประการสุดท้าย ทรัพย์ที่เคยให้กันไว้เป็นของหมั้น อันที่จริงของหมั้น 

เป็นของที่ให้แก่กนัไว้เป็นสญัญาว่าจะสมรส เมื่อสมรสแล้วกถ็อืว่าครบถ้วน 

มาทวงของหมั้นไม่ได้ จึงถือว่าเป็นทรัพย์สินของภรรยาที่มีอยู ่แล้ว 

ก่อนสมรส จดัว่าเป็นสนิส่วนตวัประเภทหนึ่งของฝ่ายภรรยา
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 71

การจัดการสินส่วนตัว

สินส่วนตัวของสามีก็เฉพาะสามีเท่านั้นที่เป็นเจ้าของ เฉพาะสามี

เท่านั้นที่สามารถจดัการทรพัย์สนิได้ ตามกฎหมายแล้วภรรยาไม่สามารถ

เข้ามามส่ีวนเกี่ยวข้องด้วยได้ เช่น ก่อนแต่งงานสมชายมทีี่ดนิที่เชยีงใหม่ 

หลงัจากแต่งงานแล้ว หากสมชายจะขาย ให้เช่า โอนให้หลวง สมชาย 

ก็สามารถกระท�าได้เพียงล�าพัง ไม่จ�าเป็นต้องไปขอความยินยอมจาก 

ภรรยา ดังเช่นทรัพย์สินที่เป็นสินสมรส และก็มีอ�านาจฟ้องร้องคดีที่ 

เกี่ยวกบัสนิส่วนตวัได้โดยล�าพงั ภรรยาไม่สามารถเข้ามามส่ีวนเกี่ยวข้องได้  

แต่ที่ว่าไปนั้นก็เป็นข้อกฎหมาย แต่ในชีวิตจริงแบบไทย ๆ ลองสาม ี

คนไหนตดัสนิใจท�าอะไรเอง ไม่ปรกึษาภรรยา ผู้บงัคบับญัชาประจ�าบ้าน

แล้วละก ็มปีัญหาแน่ ๆ
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 72

สินสมรส 1 

มีอุทาหรณ์เกี่ยวกับสินสมรสมาเล่าสู ่กันฟัง หลังจากสมชาย

จดทะเบียนสมรสกับสมหญิงได้ประมาณ 3 ปี ก็เกิดเบื่อหน่ายเรื่อง 

ทางโลก ปลีกวิเวกไปบวชพระ จ�าวัดในวัดป่า แต่ก็ไม่ได้หย่าร้างกับ 

สมหญงิให้ถกูต้อง ระหว่างนั้นสมหญงิท�ามาค้าขึ้นได้ก�าไรมา 10 ล้านบาท  

และก็ได้พบรักกับหนุ่มใหญ่ จึงต้องการหย่าขาดกับสมชายและสมรส

ใหม่ คราวนี้กเ็กดิปัญหาว่าเงนิ 10 ล้านบาท ซึ่งได้มาระหว่างพระสมชาย

จ�าวดัอยู่นั้นเป็นสนิสมรสหรอืไม่ ค�าตอบกค็อื เงนิ 10 ล้านบาท ถอืเป็น 

สินสมรสเพราะได้มาระหว่างสมรส แม้ว่าทั้งคู่จะแยกกันอยู่ ในทาง 

กฎหมายเมื่อไม่ได้มีการจดทะเบียนหย่าให้ถูกต้อง 

กย็่อมถอืว่ายงัเป็นสามภีรรยากนั
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 73

สินสมรส 2

โดยปกติเมื่อมีการยกทรัพย์สินให้แก่สามีหรือภรรยา หรือเป็น

กรณีที่สามีหรือภรรยาได้รับมรดกตกทอดมา แม้รู้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว

จะได้มาระหว่างสมรส แต่กฎหมายกถ็อืว่าทรพัย์สนิชิ้นนั้นเป็นสนิส่วนตวั 

ของสามหีรอืภรรยาฝ่ายที่ได้รบั ไม่ใช่สนิสมรสซึ่งทั้งคูเ่ป็นเจ้าของร่วมกนั  

เป็นต้นว่า สมหญิงได้รับมรดกที่ดิน 2 ไร่ ในระหว่างสมรส ที่ดินนั้น 

เป็นของสมหญิงแต่ผู้เดียว ไม่ใช่สินสมรส อย่างไรก็ตาม หากผู้ให้หรือ

เจ้าของมรดกได้ระบไุว้ในหนงัสอืให้ หรอืในพนิยักรรมว่าให้ทรพัย์สนินั้น

เป็นสินสมรส เช่น พ่อของสมหญิงยกรถยนต์ให้แก่สมหญิงโดยท�าเป็น

หนังสือระบุว่า ให้เป็นรถของสมหญิงและสามี เช่นนี้ รถยนต์ก็ถือเป็น

สนิสมรสของทั้งคู่
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 74

สินสมรส 3

สนิส่วนตวันั้นปกติ

ได้แก่ ทรพัย์สนิที่คู่สมรส

ได้มาในระหว่างสมรส 

รวมทั้งดอกผลของสิน

ส่วนตวั กฎหมายกจ็ดัว่า 

เป็นสนิสมรสประเภทหนึ่ง 

เหมือนกัน เป ็นต้นว ่า 

ก ่อนแต ่งงานสมหญิง 

มีบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งหลังจากแต่งงานแล้วสมหญิง 

ย้ายไปอยู่กับสามี จึงได้ให้คนอื่นเช่าบ้านหลังนั้น 

ได้ค่าเช่าปีละ 100,000 บาท ในทางกฎหมาย 

บ้านหลงันี้ถอืเป็นสนิส่วนตวัของสมหญงิ แต่ส�าหรบั 

เงินค่าเช่า 100,000 บาท ที่ได้มาในระหว่างสมรส ถือว่าเป็นสินสมรส 

ที่ทั้งสมหญงิและสามเีป็นเจ้าของร่วมกนัคนละครึ่ง แต่ส�าหรบัค่าใช้จ่าย

ต่าง ๆ เช่น ค่าซ่อมแซมบ้าน ค่าภาษโีรงเรอืนเหล่านี้ สมหญงิสามารถ

หกัออกจากเงนิส่วนในสนิสมรสได้
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 75

การจัดการสินสมรส 1 

โดยทั่วไปสามีหรือภรรยา

เพียงคนเดียวก็สามารถจัดการ

ทรัพย ์สินที่ เป ็นสินสมรส จะ

จ�าหน่าย จ่าย โอน ให้ยมื จดัการ

อย่างไรกไ็ด้ ไม่จ�าเป็นต้องขอความ 

ยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งเสียก่อน 

อย ่างไรก็ตาม การท�าสัญญา 

บางอย่างซึ่งเกี่ยวพันกับสินสมรส 

หรือหากสินสมรสนั้นเป็นทรัพย์ 

ที่มคีา่จ�าพวกอสงัหารมิทรพัย์ เชน่ ที่ดนิ อาคาร บา้นเรอืน หากปลอ่ยให้ 

คูส่มรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจดัการไปได้โดยล�าพงั กอ็าจจะเกดิความเสยีหาย 

จนไม่อาจแก้ไขกันในภายหลังได้ ดังนั้น กฎหมายจึงก�าหนดไว้ว่า 

การท�านติกิรรมสญัญาส�าคญั ๆ เช่น การขายที่ดนิสนิสมรส การจ�านอง 

การให้กูย้มืเงนิ จะต้องได้รบัความยนิยอมจากอกีฝ่ายเสยีก่อน ซึ่งตดิตาม

รายละเอยีดต่าง ๆ ได้ในตอนต่อไป
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 76

การจัดการสินสมรส 2

การจัดการสินสมรสนั้น 

ปกติต้องถือว่าคู ่สมรสทั้งสามี

และภรรยาสามารถจดัการได้โดย

ล�าพงั เว้นแต่เป็นสญัญาส�าคญั ๆ  

ที่เกี่ยวกบัสนิสมรส อาท ิการท�า

สัญญาประนีประนอมยอมความ 

การมอบข้อพิพาทให้อนุญาโต 

ตุลาการวินิจฉัยแทนการน�าคดี

ไปฟ้องร้องต่อศาล หรือแม้แต่การน�าทรัพย์สิน สินสมรสไปใช้เป็น 

หลักประกันตัวผู้ต้องหาหรือจ�าเลยต่อพนักงานสอบสวน อัยการ หรือ

ศาล สัญญาเหล่านี้ถือเป็นสัญญาส�าคัญที่คู่สมรสจะขอความยินยอม

จากอีกฝ่ายก่อนด�าเนินการ มิเช่นนั้น อีกฝ่ายอาจฟ้องร้องให้ศาล 

เพิกถอนสัญญาได้ แต่ที่ส�าคัญกว่ากฎหมายก็คือ คู่ชีวิตนั้นจ�าเป็นต้อง

ให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน การแอบไปท�าสัญญาอะไรโดยล�าพัง

นั้นอาจกระทบต่อความสขุของชวีติคู่ได้
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 77

ชื่อสกุลภายหลังคู่สมรสตาย

กฎหมายไทยในปัจจบุนัเปิดโอกาสให้คูส่ามภีรรยาสามารถเลอืกใช้ 

นามสกลุได้อย่างเสร ีจะเลอืกใช้ของสาม ีของภรรยา หรอืต่างคนต่างใช้ 

นามสกลุของตนตอ่ไปกไ็ด ้อยา่งไรกด็ ีหากคูส่มรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถงึแก่

ความตายเป็นเหตใุห้การสมรสดงักล่าวสิ้นสดุลง ตวัอย่างเช่น นายสมชาย  

หอมจับจิต สมรสกับนางสาวสมหญิง หอมสุดใจ ทั้งคู่ตกลงร่วมกันใช ้

นามสกลุของสาม ีสมหญงิจงึเปลี่ยนนามสกลุเป็นหอมจบัจติ ตามนามสกลุ 

ของสมชาย ต่อมาสมชายถงึแก่ความตาย เช่นนี้ สมหญงิมสีองทางเลอืกคอื  

จะใช้นามสกุลหอมจับจิตของอดีตสามีต่อไปก็ได้ และใช้ได้ตลอดไป 

ตราบเท่าที่สมหญิงไม่ได้สมรสใหม่ หรือสมหญิงอาจจะเลือกเปลี่ยน 

กลบัไปใช้นามสกลุเดมิของตนก่อนการสมรสกไ็ด้
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 78

จดทะเบียนรับรองบุตร 1

การที่ชายหญิงอยู่กินกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสนั้น ในทาง

กฎหมายไม่ถือว่าทั้งคู่เป็นสามีภรรยากัน ดังนั้น บุตรที่เกิดมาย่อมเป็น

บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายหญิง ไม่ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วย

กฎหมายของฝ่ายชาย และล�าพังการที่สามีไปแจ้งในสูติบัตร หรือระบ ุ

ในทะเบียนบ้านว่าเด็กที่เกิดมาเป็นบุตรของตน เพียงเท่านี้ไม่อาจ

ท�าให้เด็กคนนั้นกลายเป็นบุตรที่

ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายได้  

ทางออกหนึ่งก็คือ ให ้บิดาไป 

จดทะเบยีนรบัรองบตุร ณ ที่ว่าการ

อ�าเภอ หรอืที่ท�าการเขต และถ้าให้

ดกีจ็งูมอืภรรยาและบตุรทั้งสองคน

ไปพร้อม ๆ  กนัเลย เพราะกฎหมาย

จะก�าหนดว่าบดิาจะจดทะเบยีนรบั

เด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย 

ได้กต่็อเมื่อได้รบัความยนิยอมจาก

ตวัเดก็และมารดาเดก็ด้วย
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 79

จดทะเบียนรับรองบุตร 2 

การจดทะเบียนรับรองบุตรซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่บิดามารดา

ของเดก็อยู่กนิกนัโดยไม่ได้จดทะเบยีนสมรส มารดาของเดก็เป็นเมยีน้อย

ของคนที่เขามคีูส่มรสโดยถกูต้องอยูแ่ล้ว หรอืการที่ชายหนุม่ไปท�าสาวท้อง 

แล้วไม่อยากแต่งงานอยู่กินฉันสามีภรรยา แต่ยังอยากแสดงความ 

รั บผิ ดชอบในตั ว เด็ กที่ เ กิ ดมา  

ก็สามารถจดทะเบียนรับรองบุตร

เพื่อให้กฎหมายรับรู ้และรับรอง

สถานะความเป็นพ่อลูกได้ โดย 

ต้องให้ตัวเด็กและแม่เด็กยินยอม

ด้วย ถ้าหากเดก็และแม่เดก็คดัค้าน

หรือไม่แสดงความยินยอมออกมา

อย่างชัดแจ้งให้นายทะเบียนรับรู ้

ก็ไม่มีทางที่จะจดทะเบียนรับรอง

บตุรได้ เว้นเสยีแต่ว่ามคี�าพพิากษา

ของศาลสั่งให้ชายผู้นั้นจดทะเบียน

รบัรองเดก็เป็นบตุรได้
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 80

จดทะเบียนรับรองบุตร 3 

การจดทะเบียนรับรองบุตรซึ่งจะท�าให้ชายผู้จดทะเบียนมีสถานะ 

เป็นบิดา และเด็กที่รับการจดทะเบียนมีสถานะเป็นบุตรที่ชอบด้วย

กฎหมายของชายคนนั้น จะเริ่มมีผลทางกฎหมายนับแต่วันที่ได ้

จดทะเบียนกับเจ้าพนักงานเป็นต้นไป 

ไม่ใช่มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่เด็กคนนั้น

เกิดมา โดยทั้งคู่ก็จะมีสิทธิหน้าที่ต่าง ๆ 

ในฐานะบิดากับบุตรต่อกันและกัน เช่น 

บุตรมีสิทธิใช้นามสกุลของบิดา มีสิทธิ 

ใช้สัญชาติไทยตามบิดา และตัวบิดาเอง 

กจ็ะมอี�านาจปกครองบตุรเช่นกนั ที่ส�าคญั 

กฎหมายยังก�าหนดต่อไปว่า เมื่อมีการ 

จดทะเบียนรับรองบุตรแล ้วเกิดการ 

เปลี่ยนใจจะมาถอนการจดทะเบียน

รับรองบุตรในภายหลังมิได ้ เว ้นเสีย 

แต่ว่าทั้งคู่ไม่ใช่พ่อลูกกันจริง ซึ่งก็ต้องมี 

การพสิูจน์ในชั้นศาลต่อไป
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 81

รับผิดร่วมกับบุตร 1

ทั้งกฎหมายและขนบธรรมเนียมไทย ต่างก�าหนดให้บิดามารดา

มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดู ให้การศึกษาอบรม หรือแม้แต่ลงโทษบุตร 

ตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนได้ หากบิดามารดาปล่อยปละละเลย 

ไม่อบรมบตุรผู้เยาว์ และเขาเกดิไปกอ่ความเสยีหายกบัผู้อื่น บดิามารดา

ย่อมหนไีม่พ้นต้องรบัผดิชอบ เป็นต้นว่า นายป๊ืด บตุรผูเ้ยาว์ยงัไม่มใีบขบัขี่ 

แต่พ่อแม่กป็ล่อยให้ขบัรถไปมาตามท้องถนนโดยมไิด้ห้ามปราม เมื่อปื๊ด 

ขับรถชนคนอื่นอันเป็นการกระท�าละเมิด พ่อแม่ก็ต้องร่วมรับผิดชดใช้ 

ค่าเสียหายด้วย ยิ่งไปกว่านั้นหากปล่อยให้ปื๊ดเข้าแก๊งซิ่งเกะกะระราน 

ผูอ้ื่น ย่อมถอืว่าพ่อแม่ของป๊ืดมคีวามผดิตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็ 

พ.ศ. 2546 เสี่ยงต่อโทษจ�าคกุด้วย
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 82

รับผิดร่วมกับบุตร 2

บิดามารดานั้นมีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูและสั่งสอนอบรม 

ให้บุตรเป็นคนดีของสังคม หากบุตรไปก่อความเดือดร้อนให้คนอื่น 

โดยบิดามารดาปล่อยปละละเลยไม่ท�าหน้าที่นี้ละก็ บิดามารดาต้อง 

ร่วมรับผิดด้วย เป็นต้นว่า เฉลียวรักเด็กชายปื๊ดกับเด็กชายป๊อดลูกทั้ง

สองของตนอย่างมาก อยากได้อะไรกต็ามใจไปหมด พอใกล้ช่วงเทศกาล 

ออกพรรษา ปื๊ดกบัป๊อดกอ็้อนวอนขอเล่นดอกไม้ไฟ เฉลยีวกไ็ปซื้อมาให้  

ในระหว่างที่ปื๊ดกับป๊อดก�าลังเล่นจรวดดอกไม้ไฟอย่างสนุกสนานอยู่ 

นั้นเอง จรวดดอกหนึ่งได้เกดิระเบดิพุง่เข้าไปใส่สมหญงิเพื่อนบ้านที่ก�าลงั 

ล้างจานอยู่เกิดเป็นแผลไฟไหม้บริเวณใบหน้า กรณีเช่นนี้ เฉลียวต้อง 

ร่วมรบัผดิชดใช้ค่าเสยีหายในฐานะละเมดิที่ปื๊ดกบัป๊อดก่อขึ้นด้วย
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 83

ผู้ปกครอง 1

ในระหว่างที่คนเรายังเป็นผู้เยาว์ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้ที่ปกครอง

ดแูลเราปกตกิค็อื บดิามารดา แล้วท่านผูอ่้านเคยสงสยัหรอืไม่ว่าหากเกดิ 

เหตุการณ์ที่ท�าให้บิดามารดาไม่สามารถปกครองดูแลบุตรผู้เยาว์ได ้

ใครจะมาท�าหน้าที่ตรงนี้แทน เป็นต้นว่า ทั้งบดิามารดาของผูเ้ยาว์ไปเที่ยว

ประเทศพม่า เกิดโชคร้ายต้องผจญกับพายุไต้ฝุ่นนากิส เสียชีวิตไปทั้ง

สองคนเช่นนี้ย่อมไม่มคีนปกครองดแูลบตุรผูเ้ยาว์ ทั้งการอบรมเลี้ยงด ูให้ 

การศึกษา ก�าหนดแหล่งที่อยู่หลับนอน ไปจนถึงการจัดการทรัพย์สิน 

ของผู ้เยาว์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจริง กฎหมายได้ก�าหนด 

ให้ผูเ้ยาว์มผู้ีปกครองแทนบดิา

มารดา ซึ่งปกติมักจะเป็น 

พี่ ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย  

เครอืญาต ิหรอืบคุคลที่มคีวาม 

เกี่ยวพนักบัตวัผู้เยาว์ 
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 84

ผู้ปกครอง 2 

ถ ้าหากบิดามารดาของ 

ผู ้ เยาว์เสียชีวิต หรือเป็นกรณี 

ที่บิดามารดาของผู้เยาว์ถูกถอน

อ�านาจปกครองที่มีต่อบุตรผู้เยาว์

เพราะไม่ท�าหน้าที่ปกครองดูแล

ผู้เยาว์ ท�าตวัส�ามะเลเทเมา หรอื

ประพฤตชิั่วในประการอื่น ๆ ศาล

ก็จะตั้งญาติคนใดคนหนึ่งของ

ผู้เยาว์ ท�าหน้าที่เป็นผู ้ปกครองผู้เยาว์ อ�านาจปกครองผู้เยาว์มีขึ้น 

เพื่อต้องการคุ้มครองผู้เยาว์ไม่ให้เสียเปรียบผู้อื่น เพราะผู้เยาว์ยังไม่

สามารถตัดสินใจในเรื่องส�าคัญได้ด้วยตนเอง กฎหมายจึงก�าหนดให้ 

ผู้เยาว์ต้องมผู้ีปกครอง แต่ความเป็นผูป้กครองไม่ได้มอียูต่ลอดไป เพราะ

ความเป็นผู้ปกครองจะสิ้นสดุลงเมื่อผูเ้ยาว์บรรลนุติภิาวะ หรอืเมื่อผู้เยาว์

ถงึแก่ความตาย
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 85

ผู้ปกครอง 3

มีอุทาหรณ์มาเล่าสู ่กันฟังคือ สมปองกับสมหญิงหย่าร้างกัน  

ตกลงให้บุตรอยู่ในความปกครองของสมหญิงแต่เพียงผู้เดียว โชคไม่ดี

สมหญงิเกดิเสยีชวีติ เช่นนี้ในทางกฎหมายอ�านาจปกครองกก็ลบัมาอยูท่ี่ 

สมปองผู้เป็นบิดา อย่างไรก็ตาม เผอิญว่าสมปองกลายเป็นผู้ต้องขัง 

คดยีาเสพตดิ ตอนนี้อยูท่ี่เรอืนจ�าบางขวาง บตุรผูเ้ยาว์จงึต้องไปอาศยัอยู่

กับน้าสาว ในกรณีนี้น้าสาวก็สามารถร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนอ�านาจ

ปกครองบตุรผูเ้ยาว์ของสมปองได้ และเมื่อผูเ้ยาว์ไม่มผีูใ้ช้อ�านาจปกครอง

เนื่องจากมารดาเสยีชวีติ และบดิากถ็กูถอนอ�านาจปกครองไปแล้ว น้าสาว 

กส็ามารถร้องของต่อศาลขอแต่งตั้งตนเองเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์ต่อไป
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ชื่อสกุลของเด็กในอุปการะ

เด็กบางคนเกิดมาอาภัพบ้าง ทั้งพ่อและแม่ต่างเสียชีวิตทั้งคู่ไม่มี

ญาติอุปการะเลี้ยงดู บ้างก็ถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง รัฐจึงมีหน้าที่ตามหลัก

มนุษยธรรม น�าเด็กเหล่านั้นไปอุปการะให้การศึกษาในสถานเลี้ยงเด็ก

ก�าพร้า บางครั้งเดก็เหล่านี้ไม่มแีม้แต่นามสกลุ จะสบืเสาะหาญาตพิี่น้อง 

กไ็ม่พบใคร ด้วยเหตนุี้ พระราชบญัญตัชิื่อบคุคล พ.ศ. 2505 จงึเปิดช่อง

ให้ผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็ก เจ้าของสถานพยาบาลสถานสงเคราะห์ หรือ

สถานอุปการะเลี้ยงดูเด็ก สามารถจดทะเบียน

ตั้งชื่อสกุลของเด็กที่อยู ่ในความอุปการะหรือ

ความดูแลดังกล่าวได้ ในการนี้ อาจตั้งไว้หลาย

นามสกลุกไ็ด้ และเมื่อใดกต็ามมเีดก็สญัชาตไิทย 

ซึ่งไม่มีนามสกุลเข้ามาอยู ่ในความดูแลของ 

สถานที่แห่งนั้น ก็สามารถเลือกก�าหนดชื่อสกุล 

ให้แก่เดก็คนนั้นได้
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คุณสมบัติผู้ปกครอง

บคุคลที่จะเป็นผูป้กครองคนอื่นได้นั้น  

กฎหมายได้ก�าหนดคณุสมบตัไิว้ด้วย ไม่ใช่

ใครก็ได้ที่จะเป็นผู ้ปกครองของผู้เยาว์ได้ 

โดยง่าย บคุคลที่จะเป็นผูป้กครองของผูเ้ยาว์ 

ได้นั้น เบื้องต้นจะต้องบรรลุนิติภาวะแล้ว 

การตั้งผู ้ปกครองเพื่อให้มาดูแลผู ้ เยาว์  

ถ้าหากตวัเองเปน็ผูเ้ยาว์อยูย่งัเอาตวัไม่รอด

จะไปดูแลคนอื่นได้อย่างไร ดังนั้น บุคคล 

ที่จะมาดูแลผู้เยาว์จึงจะต้องไม่เป็นผู้เยาว์

เสยีเอง ส่วนข้อหา้มอื่น ๆ  กเ็ช่น ตอ้งไม่เป็น 

คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความ

สามารถ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือส�ามะเลเทเมา มิเช่นนั้นแล้ว  

คงจะจดัการทรพัย์สนิของผู้เยาว์ไม่ได้ รวมทั้งเป็นคนที่บดิามารดาที่ตาย

ไปได้ระบหุ้ามไว้ เป็นต้น
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พรากผู้เยาว์

ผู้ปกครองมอี�านาจปกครอง

ดูแลป้องกนัผู้เยาว์ ให้ได้รบัความ

คุ้มครองและสวัสดิภาพที่ดี มิให้ 

มีอันตราย ดังนั้น ถ้าหากมีใคร

พาผู้เยาว์ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี  

ไปในที่ทางต่าง ๆ โดยที่บิดา

มารดาหรือผู้ปกครองของผู้เยาว ์

ไม่ทราบว่าไปไหนในช่วงเวลาใด

เวลาหนึ่ง การกระท�าดงักลา่วยอ่มเป็นการละเมดิต่ออ�านาจปกครองของ

ผู้ปกครอง และแม้ว่าผู้เยาว์จะสมคัรใจไปด้วย และมไิด้มกีารล่วงละเมดิ

ทางเพศ หรือกระท�าช�าเราต่อผู้เยาว์เลยก็ตาม แต่ก็ถือเป็นการพราก 

เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี จากผู ้ปกครองโดยปราศจากเหตุอันสมควร  

อันเป็นการละเมิดต่อทั้งตัวผู้เยาว์และต่อตัวผู้ปกครอง อาจมีความผิด

ตามประมวลกฎหมายอาญาเสี่ยงต่อการตดิคกุ
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บุตรบุญธรรม

ท่านผูอ่้านคงเคยได้ยนิเรื่องการรบับตุรบญุธรรมมาบ้าง การรบับตุร 

บุญธรรมนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว เพราะความต้องการที่จะมีบุตร

ของคนเราแตกต่างกัน บางคนมีบุตรไม่ตรงกับเพศที่ตนเองต้องการ 

เช่น ต้องการบตุรชายไว้สบืสกลุ แต่กลบัมเีฉพาะบตุรสาว หรอืบางท่าน 

มีร่างกายไม่สมบูรณ์ไม่สามารถมีบุตรได้เลย เหล่านี้ท�าให้เกิดความคิด 

ที่จะน�าบุตรของผู้อื่นมาอุปการะเลี้ยงดูเป็นบุตรบุญธรรมของตนเอง 

ในตอนต่อ ๆ ไปจะได้สรุปสาระส�าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับผู้รับบุตร

บญุธรรมให้ท่านผู้อ่านเป็นตอน ๆ ไป
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ผู้รับบุตรบุญธรรม 

น่าสงสารบางครอบครัวที่มี

ลูกมากและยากจน ส่งเสียเลี้ยงดู 

ลูกไม่ไหว จ�าใจต้องยกเด็กให้เป็น

บุตรบุญธรรมของคนอื่น กรณีเช่นนี้  

ใครจะมอี�านาจปกครองเดก็ แน่นอนว่า 

เมื่อบิดามารดาได้ยกบุตรของตัวเอง

ให้ไปเป็นบตุรบญุธรรมของบคุคลอื่น 

โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว บิดา

มารดาก็จะหมดอ�านาจปกครอง 

โดยปริยาย ผู ้ รับบุตรบุญธรรม 

นั่นแหละที่จะเป็นผู้มอี�านาจปกครอง

เดก็คนนั้นแทน ส่วนตวัเดก็บตุรบญุธรรมกจ็ะมสีถานะเหมอืนบตุรที่ชอบ 

ด้วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรมทุกประการ อ�านาจปกครองผู้เยาว ์

ที่เป็นบตุรบญุธรรมกเ็หมอืนกบัอ�านาจปกครองของบดิามารดา ซึ่งกจ็ะมี

ไปตลอดจนกว่าผู้เยาว์คนนั้นจะบรรลนุติภิาวะ
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เงือ่นไขการรบับตุรบญุธรรม 

การรับบุตรบุญธรรมมีเงื่อนไขหลายอย่าง ไม่เพียงแต่ผู้รับบุตร

บญุธรรมจะต้องมอีาย ุ 25 ปีบรบิูรณ์ และต้องมอีายหุ่างจากผู้ที่จะเป็น

บุตรบุญธรรมไม่น้อยกว่า 15 ปีแล้วเท่านั้น หากแต่การจดทะเบียนรับ

บุตรบุญธรรมยังต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายคน

ด้วย เป็นต้นว่าหากผู้ที่จะเป็นบตุรบญุธรรมมอีายเุกนิกว่า 15 ปีบรบิูรณ์  

ซึ่งก็พอจะรู้ความสามารถตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตตนเองได้เช่นนี้  

การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมก็จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าตัว 

เขาด้วย ว่าจะยอมไปเป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่นหรือไม่ หรือยังอยาก 

ที่จะคงอยู่กบับดิามารดาโดยก�าเนดิของตนเองต่อไป เป็นต้น
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ฐานะบุตรบุญธรรม

เมื่อมกีารจดทะเบยีนรบับตุรบญุธรรมแล้ว บตุรบญุธรรมกม็ฐีานะ

เหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรมคนนั้น แต่ถ้า 

บุตรบุญธรรมมีบิดามารดาที่แท้จริงอยู ่ หากว่าบิดามารดาเสียชีวิต 

ทิ้งมรดกไว้ คนที่เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่นก็ยังคงมีสิทธิไปรับมรดก

ของบิดามารดาที่แท้จริง เพราะกฎหมายได้ก�าหนดไว้ว่า บุตรบุญธรรม

นั้นไม่สูญเสียสิทธิหน้าที่ในครอบครัวที่ได้ถือก�าเนิดมา เพียงแต่ว่า 

เมื่อมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแล้ว อ�านาจปกครองของบิดา

มารดาโดยก�าเนิดก็หมดลงไป นับตั้งแต่วันเวลาที่เด็กคนนั้นเป็น 

บุตรบุญธรรมเท่านั้นเอง ดังนั้น ผู ้ที่มาเป็นบุตรบุญธรรมก็สามารถ 

กลบัไปรบัมรดกเดมิของบดิามารดาที่แท้จรงิได้
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ผู้รับบุตรบุญธรรม
ไม่มีสิทธิรับมรดก 

บุตรบุญธรรมก็ถือว่าเป็นบุตร 

ที่ชอบด ้วยกฎหมายของผู ้ รับบุตร

บญุธรรม ดงันั้น จงึมสีทิธริบัมรดกของ

ผู้รบับตุรบญุธรรมได้ ในทางตรงกนัข้าม 

ผู ้รับบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิรับมรดก

ของบุตรบุญธรรม เพราะการรับบุตร

บุญธรรมนั้นเป็นเรื่องของความเมตตา

และความเสียสละ ผู้รับบุตรบุญธรรม

ได้รับความสุขทางใจจากการมีบุตร

บุญธรรมไปแล้ว ไม่ควรหวังผลจาก

ประโยชน์ทรัพย์มรดกของตัวบุตรบุญธรรมอีก หากทางกฎหมายปล่อย

ให้ผู้รบับตุรบญุธรรมสามารถรบัมรดกจากบตุรบญุธรรมได้ กอ็าจจะท�าให้

วตัถปุระสงค์การรบับตุรบญุธรรมนั้นเปลี่ยนแปลงจากความเมตตาสงสาร

และความเสียสละ กลายเป็นการรับบุตรบุญธรรมเพื่อต้องการมรดก 

กฎหมายจงึได้ห้ามข้อนี้ไว้
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ผู้รับบุตรบุญธรรม 
เรียกทรัพย์คืน 

บตุรบญุธรรมที่ไม่มคีู่สมรสและไม่มี

ผู้สืบสันดาน หากได้ตายลงก่อนผู้รับบุตร

บญุธรรม ตวัผูร้บับตุรบญุธรรมกม็สีทิธทิี่จะ

เรียกร้องเอาทรัพย์สินที่ได้เคยให้ไว้แก่บุตร

บุญธรรมคนนั้นคืนจากกองมรดกของบุตร

บญุธรรมได้ เป็นต้นว่า ผู้รบับตุรบญุธรรม

ได้ยกที่ดินย่านสีลมให้บุตรบุญธรรมที่ 

เป็นโสด ต่อมาบุตรบุญธรรมตายลงผู้รับ

บุตรบุญธรรมก็สามารถเรียกเอาที่ดิน

แปลงนั้นคืนได้ แต่ทั้งนี้ ต้องภายหลัง

จากการช�าระหนี้ของกองมรดกนั้นเสร็จสิ้นแล้ว เช่น ถ้าบุตรบุญธรรม 

มหีนี้อยู่ 10 ล้านบาท โดยมทีี่ดนิผนืนี้เป็นมรดกเพยีงอย่างเดยีว กต็้อง

เอาที่ดินนี้ไปขายเอาเงินไปช�าระหนี้ซะก่อน หากมีเงินเหลือเท่าไหร่  

ผู้รับบุตรบุญธรรมจึงจะมาเรียกร้องเอาคืนจากกองมรดกได้ ในทาง 

ตรงกนัข้าม หากบตุรบญุธรรมมคีู่สมรสหรอืมผีู้สบืสนัดานอยู่แล้ว กรณี

เช่นนี้ ผู้รบับตุรบญุธรรมไม่สามารถเรยีกร้องเอาที่ดนิคนืได้
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การจัดการสินทรัพย์ 

สิทธิหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตรที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ 

การจดัการทรพัย์สนิของบตุรในระหว่างที่บตุรเป็นผู้เยาว์ ไม่ว่าจะเป็นที่ดนิ 

บ้าน เครื่องประดบั เงนิทอง ข้าวของเครื่องใช้ของบตุร บดิามารดาย่อม 

มีอ�านาจบ�ารุง สงวน รักษา ท�าให้งอกเงย เพิ่มพูนได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  

รวมทั้งจ�าหน่าย จ่ายโอน หรอืแม้แต่ฟ้องร้องต่อสูค้ดคีวามต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกบั 

ทรัพย์สินนั้นก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องจัดการทรัพย์สินด้วยความระมัดระวัง  

เฉกเช่นวญิญชูนพงึกระท�าเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้เยาว์นั้น จะมาจดัการ

ทรพัย์สนิตามใจของตนอย่างไม่ระมดัระวงัไม่ได้
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 96

การจัดการทรัพย์สิน
ที่ต้องขอศาลก่อน 

บิดามารดานั้นมีอ�านาจจัดการทรัพย์สินของบุตรผู้เยาว์ ทั้ง 

การจ�าหน่ายจ่ายโอน บ�ารงุรกัษา หรอืหาผลประโยชน์ได้โดยล�าพงั แม้ว่า

บตุรจะไม่รู้เหน็ยนิยอมด้วย สญัญาต่าง ๆ ที่ท�า กผ็ูกพนัทรพัย์สนิของ 

บตุรผู้เยาว์ แต่ดอกผลจากการจดัการทรพัย์สนิดงักล่าวกถ็อืเป็นของบตุร 

และต้องน�ามาใช้เพื่อผลประโยชน์ของบุตรผู้เยาว์เป็นหลัก อย่างไรก็ด ี 

การจดัการทรพัย์สนิบางอย่างมคีวามส�าคญัมาก เป็นต้นว่า การขายที่ดนิ

ของบุตรผู้เยาว์ การเอาเงินของผู้เยาว์ไปให้คนอื่นกู้ อย่างนี้บิดามารดา 

จะท�าไปโดยพลการไม่ได้ และแม้จะขอความยินยอมจากบุตรผู้เยาว์ 

กไ็ม่ได้ แต่จะต้องมาขออนญุาตจากศาลเท่านั้นจงึจะด�าเนนิการได้
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 97

การจัดการทรัพย์สินบาง
อย่างต้องขอต่อศาลก่อน 

ผู้ปกครองมหีน้าที่อปุการะเลี้ยงดูให้การศกึษาแก่ผู้เยาว์ มสีถานะ

เช่นเดียวกับบิดามารดา และยังเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ 

ในการให้ความยินยอมหากผู้เยาว์จะท�านิติกรรมต่าง ๆ อย่างไรก็ด ี 

ในการจดัการเกี่ยวกบัทรพัย์สนิของผู้เยาว์ที่ส�าคญั ๆ เช่น การขายที่ดนิ

ของผู้เยาว์ การน�าไปให้บุคคลอื่นไปกู้ยืม หรือการน�าบ้านของผู้เยาว ์

ไปให้บุคคลอื่นเช่าเกิน 3 ปี เหล่านี้ กฎหมายก�าหนดไว้ว่าผู้ปกครอง 

จะจดัการได้กต่็อเมื่อได้รบัอนญุาตจากศาลก่อน จะฝ่าฝืนหรอืท�าเลยไม่ได้  

และหากฝ่าฝืนจัดการไปโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อให้เกิดความเสียหาย 

แก่ทรัพย์สินของผู้เยาว์ หรือผู้ปกครองกระท�าโดยทุจริตก็เป็นเหตุให้ถูก

ถอนอ�านาจปกครองได้เช่นกนั 
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 98

ค่าอุปการะเลี้ยงดู

ค่าอุปการะเลี้ยงดูที่กฎหมายก�าหนดให้

บคุคลต่าง ๆ  จ่ายให้แก่กนันั้น ไม่ได้จ�ากดัอยู่เฉพาะ 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อหาอาหารมาบริโภคเท่านั้น  

แต่ยงัครอบคลมุไปถงึค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัที่อยูอ่าศยั 

เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ค่ารักษา

พยาบาล ค่าเล่าเรยีน ค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็ 

ประจ�าวัน ที่พอเหมาะพอควรแก่ฐานะ

ของบุคคลนั้น ๆ ด้วย ซึ่งปกติบุคคล 

ที่จะมีสิทธิได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูมีอยู ่

ด้วยกนั 4 จ�าพวก อนัได้แก่ ระหว่างสามี

กับภรรยา ระหว่างบิดามารดากับบุตร  

ระหว่างผู ้ปกครองกับผู ้อยู ่ในปกครอง และผู ้รับบุตรบุญธรรมกับ

ตัวบุตรบุญธรรม ส่วนบุคคลอื่น ๆ แม้จะเป็นญาติแต่ก็ไม่มีหน้าที่ 

ตามกฎหมาย ต้องอปุการะเลี้ยงดูกนัและกนั
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 99

ทายาทมี 2 ประเภท

เมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตาย สิทธิ ทรัพย์สิน และหนี้สินต่าง ๆ  

ที่เขามกีจ็ะกลายเป็นทรพัย์มรดกตกทอดแก่ทายาทโดยทนัท ีโดยสถานะ

ความเป็นทายาทนี้มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ ทายาทโดยผลของ

กฎหมาย เรยีกกนัว่า ทายาทโดยธรรม อนัได้แก่ ผู้สบืสนัดาน คอื ลูก

หลาน เหลน ลื้อ บดิามารดา พี่น้อง ทั้งที่พ่อแม่เดยีวกนั และที่ต่างพ่อ

หรอืต่างแม่กนั ลงุป้า น้าอา ปู่ย่า ตายาย กบัอกีประเภทหนึ่งคอื ทายาท

ตามเจตนาของผูต้าย หรอืที่เรยีกกนัว่า ผูร้บัพนิยักรรม ทายาทในประเภท

ที่สองนี้อาจจะเป็นใครก็ได้ที่เจ้ามรดกระบุชื่อไว้ในพินัยกรรมก่อนที่ 

เจ้ามรดกจะถึงแก่ความตาย โดยไม่ต้องค�านึงว่าผู้รับพินัยกรรมจะเป็น

ญาตโิกโหตกิากบัเจ้ามรดกหรอืไม่ ไม่ใช่ประเดน็ส�าคญั
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 100

ทายาท 1 

เมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตาย ทรัพย์สินของบุคคลนั้นก็จะกลาย

มาเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท กฎหมายได้จ�าแนกผู้เป็นทายาทที่มสีทิธิ

รบัมรดกของผู้ตายออกเป็น 2 ประเภท คอื ผู้เป็นทายาทตามกฎหมาย 

เรยีกกนัว่า ทายาทโดยธรรม และผูเ้ป็นทายาทตามประสงค์ของเจ้ามรดก 

เรยีกว่า ผู้รบัพนิยักรรม ในระหว่างทายาท 2 ประเภทนี้ ต้องถอืว่าผู้รบั

พนิยักรรมมสีทิธดิกีว่าทายาทโดยธรรม เป็นต้นว่า หากพนิยักรรมระบยุก

แหวนเพชรให้แก่ใครคนคนนั้นกจ็ะได้ไป ทายาทโดยธรรมคนอื่น ๆ ไม่มี

ส่วนแบ่งใด ๆ ในแหวนเพชรวงนี้ ยิ่งไปกว่านั้น 

หากเจ้าของมรดกท�าพินัยกรรมยกทรัพย์สิน

ทั้งหมดให้แก่บคุคลหนึ่ง ทายาทโดยธรรมคนอื่น ๆ   

กจ็ะไม่มสีทิธไิด้รบัมรดกเลยแม้แต่น้อย
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 101

ทายาท 2

เมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตาย ทรัพย์สินของบุคคลนั้นก็จะ 

กลายมาเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท ส่วนปัญหาว่าใครบ้างที่เป็น

ทายาท และทายาทแต่ละคนจะมส่ีวนแบ่งเท่าใดนั้น กฎหมายได้ก�าหนด 

หลกัเกณฑ์รายละเอยีดไว้แล้ว หลกัการง่าย ๆ  กค็อื ถ้าเจ้าของมรดกผูต้าย

ได้ท�าพินัยกรรมไว้ การตกทอดของทรัพย์มรดกก็จะเป็นตามพินัยกรรม  

ถ้าพินัยกรรมระบุให้ยกทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่ใครก็จะเป็นไปตามนั้น  

โดยไม่ต้องสนใจว่าผู้รับมรดกตามพินัยกรรมจะเป็น

ญาติโกโหติกากับเจ้ามรดกผู้ตาย

หรอืไม่ อย่างไรกต็าม ถ้าเป็นกรณี

ที่ผู้ตายไม่ได้ท�าพนิยักรรมไว้ หรอื

ท�าพนิยักรรมยกสนิทรพัย์บางส่วน

ให้แก่บางคน และไม่ได้บอกว่า

ส่วนที่เหลือจะท�าอย่างไร กรณี

เช่นนี้ ทรัพย์สินที่มีเหลืออยู่ก็จะ

ตกทอดแก่ทายาทตามกฎหมาย 

หรอืทายาทโดยธรรม 
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 102

ทายาทโดยธรรม 1

ทายาทโดยธรรมนั้นเป็นกลุ่มบุคคล

ที่มีความสัมพันธ ์ใกล ้ชิดกับเจ ้ามรดก 

กฎหมายจึงก�าหนดให้บุคคลเหล่านี้อาจ

มีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย ส่วนปัญหาว่า 

จะได้มรดกจริงหรือไม่ และจะได้ส่วนแบ่ง 

เท่าใด ยังคงมีหลักเกณฑ์ปลีกย่อยที่ต้อง 

พจิารณากนัอกีมากมายทเีดยีว เป็นต้นว่า  

ทายาทโดยธรรมประเภทญาติ กลุ่มญาติ 

ที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตใกล้ชิดว่า 

จะเป็นกลุม่บคุคลที่ได้มรดก หรอืที่เรยีกกนั 

ตดิปากในบรรดานกักฎหมายว่า หลกัญาติ 

ชดิตดัญาตห่ิาง ตวัอย่างเช่น นกักฎหมายจะระบลุ�าดบัชั้นญาตผู้ิสบืสนัดาน  

เช่น ลูกเจ้ามรดก และชั้นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน เช่น น้องเจ้า

มรดกไว้ แต่ก็ถือว่าผู้สืบสันดานมีสิทธิดีกว่า ดังนั้น หากลูกของผู้ตาย 

ยังคงมีชีวิตอยู่ น้องของผู้ตายจะไม่มีสิทธิได้รับมรดกในฐานะทายาท 

โดยธรรมเลย
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 103

ทายาทโดยธรรม 2 

ทายาทโดยธรรมหรือกลุ ่มบุคคลที่กฎหมายถือว่าอาจมีสิทธิ 

รบัมรดกของผู้ตาย แบ่งออกเป็น 2 จ�าพวก คอื ทายาทโดยธรรมประเภท

ญาติของเจ้ามรดก และทายาทโดยธรรมประเภทคู่สมรสของเจ้ามรดก  

ในหมูท่ายาทโดยธรรมที่เป็นญาต ิกฎหมายได้ก�าหนดล�าดบัชั้นของญาติ

ไว้ 6 ล�าดบั คอื 1. ผู้สบืสนัดาน อนัได้แก่ ลูก หลาน เหลน ลื้อ 2. บดิา

มารดา 3. พี่น้องร่วมบดิามารดาเดยีวกนั 4. พี่น้องร่วมบดิาหรอืร่วมแต่

มารดาเดยีวกนั 5. ปู่ ย่า ตา ยาย 6. ลงุ ป้า น้า อา ส�าหรบัญาตคินอื่น ๆ   

เช่น พ่อของปู ่หรอืปูท่วด แม่ยาย หรอืแม่ของภรรยา ไม่ว่าในความเป็นจรงิ 

จะใกล้ชิดสนิทสนมกับ

เจ้ามรดกเพยีงใด กไ็ม่ใช่

ทายาทโดยธรรมที่จะได ้

รับมรดกโดยผลแห ่ ง

กฎหมาย 
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 104

สิทธิใช้ชื่อสกุล 

บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายย่อมมีสิทธิที่จะใช้นามสกุลของบิดาหรือ

มารดาของตนได้ โดยไม่ได้ตดัสทิธทิี่จะใช้นามสกลุของบคุคลอื่น นอกจาก

นามสกุลของบิดามารดา หรือจะตั้งนามสกุลใหม่เป็นของตนเองก็ได้  

แต่ที่กฎหมายก�าหนดไว้เช่นนี้ กเ็พื่อรบัรองสทิธขิองบตุรที่ใช้นามสกลุของ

บดิามารดา และแม้ว่าบตุรจะประพฤตติน 

ชั่วช้าสามานยป์ระการใด บดิามารดากไ็ม่ 

สามารถห้ามการใช้นามสกุลของบุตรได้  

เฉพาะบุตรด้วยกฎหมายเท่านั้นจึงมีสิทธิ

ใช้นามสกลุของบดิา แต่หากบดิาไม่ปรากฏ 

ก็มีสิทธิใช ้นามสกุลของมารดา และ 

สิทธิ์นี้ก็มีอยู่ตลอดไป ภายหลังแม้บิดา 

จะหย่าขาดจากมารดาแล้ว แต่บุตรก็ยัง

คงมีสิทธิใช้นามสกุลของบิดาต่อไปได ้

ดงัเดมิ
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 105

ขายลูกกิน 1 

ได้รบัฟังค�าบอกเล่ามาจากปากคนทางเหนอืคนหนึ่งว่า ในหมูบ้่าน

ของเขานั้นมคี่านยิมส่งลูกสาว อาย ุ 15 - 16 ปี มาหาเงนิในกรงุเทพฯ  

ยอมล�าบากกลืนน�้าตา สละศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงเพื่อให้พ่อแม่สบาย 

ผ่านไป 7 - 8 ปี มีบ้านใหม่บ้านหลังใหญ่ มีรถเครื่องขี่ มีทีวี ตู้เย็น  

มีเฟอร์นิเจอร์ มีเงินใช้ พอลูกสาวแก่ตัวท�างานหาเงินไม่ได้แล้ว ก็กลับ

มาอยู่ที่บ้านพร้อม ๆ กบัโรคร้าย ที่รอค�า ๆ เดยีว ค�าว่า “ตาย” ดงันั้น  

กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการค้าประเวณ ีจงึมุง่ที่จะหยดุพฤตกิรรม 

และปรับเปลี่ยนค่านิยมเหล่านี้ โดยได้ก�าหนดว่า  

บดิา มารดา ผูป้กครองของคนที่มอีายไุม่เกนิ 18 ปี ไม่ว่า 

หญิงหรือชายที่รู้เห็นเป็นใจให้

นายหน้าเป็นธุระจัดหาชักชวน

ให ้คนคนนั้นไปค ้าประเวณ ี

มคีวามผดิถงึขั้นตดิคกุ
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ขายลูกกิน 2 

ในตอนที่ แล ้ ว ไ ด ้ ย�้ า

สภาพป ัญหาสังคมไทยใน 

ทางเหนือที่บางส่วนมีค่านิยม

ผิด ๆ ส่งลูกมาหาเงินด้วย

การขายร่างกายในเมือง โดย

กฎหมายได้ก�าหนดให้พ่อแม่ที่รู ้ เห็น

เป็นใจยินยอมให้เอเย่นต์นายหน้าตกเขียวลูกหลาน

ของตนที่ยงัมอีายไุม่ถงึ 18 ปี ชกัพาให้ไปค้าประเวณ ี

มีความผิดต้องโทษจ�าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และ 

ปรบัตั้งแต่แปดหมื่นบาทถงึสี่แสนบาท แคน่ั้นยงัไมพ่อ 

พ่อแม่ที่มีลูกขายบริการทางเพศโดยที่ตนก็เห็นดีเห็นงามด้วยนั้น 

ยังอาจถูกศาลสั่งเพิกถอนอ�านาจปกครองได้ น่าสลดใจจริง ๆ ส�าหรับ 

คนบางคนที่เห็นเงินทองข้าวของส�าคัญกว่าจิตใจของลูกในไส้ของตน  

เรื่องแบบนี้ ขอให้เจ้าหนา้ที่เอาจรงิเอาจงักวดขนัปราบปรามพ่อแม่ที่ขาย

ลูกกนิให้หมดไปจากสงัคมไทย
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ความผิดเกี่ยวกับเพศ

ข่าวอาชญากรรมในสมัยนี้ 

ฟ ังแล ้วท�าให ้สลดหดหู ่ ใจมาก 

ทเีดยีว วนัก่อนกเ็ดก็หญงิวยั 14 ปี 

ถูกท�าร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัส

และคนร้ายก็ยังพยายามข่มขืน

อีกด้วย มาวันนี้ก็คนใกล้ชิดคน 

ในครอบครัวกันเองนั่นแหละ ข่มขืน

หลานวยัแค่ 8 ขวบ ว่ากนัว่า ถูกข่มขนืมากว่า 2 ปี  

ตั้งแต่อายุเพียงแค่ 6 ขวบเท่านั้น เพื่อป้องปราม

พวกวิปริตจิตอกุศลทั้งหลาย และเตือนให้ทุกคน 

โดยเฉพาะเด็กและผู ้หญิงระแวดระวังภัยคุกคามทางเพศ จึงขอ 

น�ากฎหมายเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศมาเล่าสู ่กันฟัง เริ่มต้น 

จากความผดิฐานข่มขนืกระท�าช�าเราหญงิซึ่งมใิช่ภรรยาของตน ผู้กระท�า

ความผดิมโีทษจ�าคกุ 4 - 20 ปี ปรบัตั้งแต่ 8,000 - 40,000 บาท
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ข่มขืน

ในประมวลกฎหมายอาญา 

ความผิดฐานข่มขืนกระท�าช�าเรา

นั้น ก�าหนดไว้ว ่าคนที่ไปข่มขืน

กระท�าช�าเราหญิงซึ่งมิใช่ภรรยา

ของตน เช่น ขู ่เข็ญให้ร่วมหลับ

นอนโดยการท�าร้ายร่างกายมัดมือ

มัดเท้าท�าให้อยู่ในสภาวะจ�ายอมไม่สามารถ

ขัดขืนได้ หรือกลางคืนมืด ๆ ท�าทีปลอมเป็น

สามเีข้าไปร่วมหลบันอนด้วย จากนั้นกไ็ด้กระท�า

ช�าเราคือมีการร่วมประเวณีโดยที่ฝ่ายหญิงมิได้

ยนิยอมพร้อมใจ เช่นนี้ถอืว่ามคีวามผดิฐานข่มขนืกระท�าช�าเรา ต้องระวาง

โทษจ�าคกุตั้งแต่ 4 ปี ถงึ 20 ปี และปรบัตั้งแต่ 8,000 บาท ถงึ 40,000 

บาท และที่ส�าคญัถ้าเป็นการข่มขนืโดยใช้อาวธุปืน ระเบดิ หรอืรมุโทรม

หญิง พฤติกรรมอย่างนี้โทษจ�าคุกขั้นต�่าก็ 10 ปี หรือไม่อย่างนั้นก็ต้อง

ตดิคกุตลอดชวีติ
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โทรมหญิง 

เมื่อไม่นานมานี้มแีกง๊มอเตอรไ์ซคซ์ิ่งฉดุคร่าหญงิไปข่มขนื พอเหน็

หญงิสาวหน้าตาดขีบัขี่จกัรยานยนต์มาคนเดยีว พวกคนดบิกลุม่นี้กจ็ะขบั

รถเข้าไปประกบ พอถงึที่เปลี่ยวกถ็บีให้รถล้ม ฉดุเข้าป่าละเมาะข้างทาง แล้ว 

ก็ยัดเยียดความเป็นสามีให้แก่หญิงสาวผู้เคราะห์ร้าย แค่นั้นยังไม่พอ

พวกมันยังตามเพื่อนมาร่วมก่อกรรมท�าเวรกันอีกหลายคน พฤติกรรม

การข่มขืนกระท�าช�าเราหญิงซึ่งมิใช่ภรรยาของตนโดย 2 คนขึ้นไป  

ผลดัเปลี่ยนหมนุเวยีนกนัท�านั้น เรยีกว่า เป็นการโทรมหญงิ ซึ่งโทษทณัฑ์ก็

จะหนกัหนากว่าการข่มขนืกระท�าช�าเราเพยีงคนเดยีวคอื จ�าคกุ 15 - 20 ปี  

ปรบัสามหมื่นถงึสี่หมื่นบาท หรอืถ้าพฤตกิรรมร้ายแรงมากกถ็งึขั้นจ�าคกุ

ตลอดชวีติ
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หญิงก็ผิดฐานข่มขืนได้ 

เมื่อไม่นานมานี้สามใีหม่ของย่าได้บงัคบัหลานสาววยัเพยีงแค่ 8 ปี 

ให้ร่วมประเวณ ีโดยที่ย่าอาจจะมส่ีวนรูเ้หน็เป็นใจในการกระท�านี้ หลาย ๆ   

ท่านที่เคยรู้มาว่าความผิดฐานข่มขืนกระท�าช�าเรานั้น ปกติผู ้กระท�า 

ความผดิต้องเป็นผู้ชาย และผู้เสยีหายกต็้องเป็นผู้หญงิเท่านั้น มเิช่นนั้น

แล้วจะไม่ผดิในข้อหานี้ แต่อาจเข้าข่ายความผดิข้อหาอื่น ๆ  เช่น อนาจารได้  

ก็อาจจะเกิดค�าถามขึ้นมาในใจว่า ย่าแท้ ๆ ที่รู้เห็นเป็นใจช่วยเหลือให้

ปู่เลี้ยงข่มขืนหลานในไส้ตัวเองนั้นจะมีความผิดฐานข่มขืนกระท�าช�าเรา

หรือไม่ ซึ่งในเรื่องท�านองนี้เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลฎีกาและศาลได้ตัดสินว่า  

ผู้หญิงที่ช่วยถอดเสื้อจับแขนจับขาถือเป็นตัวการร่วมในความผิดฐาน

ข่มขนืกระท�าช�าเรา
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อนาจาร

ความผดิอาญาเกี่ยวกบัการล่วงละเมดิทางเพศนั้น มอียูข้่อหาหนึ่ง

ที่ใกล้เคยีงกบัความผดิฐานข่มขนืกระท�าช�าเรา และความผดิฐานกระท�า

ช�าเราเดก็ นั่นกค็อื ความผดิฐานอนาจาร การอนาจารนั้นได้แก่ การกระท�า 

ให้อับอายขายหน้าในทางเพศโดยกระท�าต่อเนื้อตัวร่างกายโดยตรง  

เช่น การกอด จูบ ลูบ คล�า ตามเนื้อตวัร่างกาย เช่น จบัหน้าอก สะโพก 

ขาอ่อน หรอืบางคนเป็นโรคจติวติถาร ชอบให้คนอื่นมาจบัต้องของ ๆ  ตน 

อย่างนี้กเ็ป็นผดิอนาจารได้เหมอืนกนั ข้อส�าคญักค็อื ต้องเป็นการขู่เขญ็

โดยเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายมิได้สมัครใจยินยอม ซึ่งอาจเกิดจากการใช้ก�าลัง 

การมอมเมาใช้ยาสลบ หรอืท�าให้เข้าใจผดิว่าเป็นคนอื่นจงึเผลอใจยนิยอม 

เช่นนี้กถ็อืว่าผดิอนาจารได้
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เอเย่นต์น้อย ๆ

ข่าวที่เริ่มจะปรากฏถี่ขึ้นในระยะนี้ เกี่ยวกับพฤติกรรมไม่ดีของวัย

รุ่นไทยในทางเพศ ยิ่งมกีารส�ารวจวจิยัโดยส�านกัโพลล์บ่อยครั้งขึ้นเท่าใด 

ผลที่ออกมากย็ิ่งท�าให้เศร้าใจมากขึ้น พวกสถติติวัเลขเหล่านี้เป็นการสุ่ม

ตวัอย่างย่อมมคีวามคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง แต่ส�าหรบัพฤตกิรรมของวยัรุ่น 

ที่ว่ากันว่า มีเด็กบางคนตั้งตนเป็นเอเย่นต์ชักพาเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ  

คนที่รู ้จักที่หน้าตาดีหน่อยเข้าวงการขายบริการทางเพศ หาเงินมา 

ตอบสนองความฟุ ้งเฟ้อในทางวัตถุ พฤติกรรมเช่นนี้เป็นความผิด 

ตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการค้าประเวณ ีมโีทษถงึขั้นตดิคกุ 

และขอเตือนผ่านไปยังน้อง ๆ เหล่านี้ว่า ขอให้คิดถึงคุณค่าของตนเอง

และจติใจของพ่อแม่ด้วย
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 ภัยแท็กซี่ 

ข่าวพาดหวัหน้าหนึ่งหนงัสอืพมิพ์หลายฉบบั  

เคยมีข่าวที่เป็นเรื่องสาวพริตตี้ถูกคนขับแท็กซี่ 

ใช้มดีจี้ชงิทรพัย์ มดัมอืไขว้หลงั หวงัพาไปข่มขนื 

แต ่ด ้วยความใจเด็ดของเหยื่อ  

ซึ่งโดดลงจากรถขณะตดิไฟแดง จงึ

เอาตัวรอดไปแจ้งความจนติดตาม

จับกุมคนขับแท็กซี่รายนี้ได้ในที่สุด 

ส่วนโจรที่แฝงในคราบคนขับรถ

แท็กซี่ก็โดนตั้งข้อหาไปหลายข้อ 

ทั้งชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธทั้งหน่วงเหนี่ยว กักขัง ท�าให้ 

เสียเสรีภาพ และทั้งพกพาอาวุธไปในที่ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุผล 

อันสมควร เอาแค่ข้อหาแรกโทษขั้นต�่าก็จ�าคุก 10 ปี และปรับอีก 

20,000 บาท และนี่กเ็ป็นอทุาหรณ์เตอืนใจผู้ที่อาศยัรถแทก็ซี่เป็นประจ�า  

โดยเฉพาะในยามค�่าคนืให้ระแวดระวงัภยักนัเป็นพเิศษ
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สามีข่มขืน

ครั้งที่ผ ่านมาเคยหยิบยกความผิดฐานข่มขืนกระท�าช�าเรา  

มาอธิบายว่า ผู้ใดข่มขืนกระท�าช�าเราหญิงอื่นซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตน 

โดยการขู่เข็ญหรือใช้ก�าลังท�าร้าย มีความผิดตามประมวลกฎหมาย 

อาญามาตรา 276 ก็ เลยมีบางท ่านเกิดสงสัยและสอบถามว ่า  

ถ้าสามบีงัคบัฝืนใจร่วมหลบันอนกบัภรรยา ทั้ง ๆ ที่ภรรยามไิด้ยนิยอม 

พร้อมใจด้วยเช่นนี้สามีจะมีความผิดฐานข่มขืนนี้หรือไม่ ก็ตอบอย่าง 

ฟันธงตรง ๆ  ได้เลยว่า ถ้าสามผีูน้ั้นเป็นสามทีี่จดทะเบยีนสมรสกบัภรรยา

โดยถกูต้องตามกฎหมาย กไ็ม่ผดิฐานข่มขนืกระท�าช�าเราตามมาตรา 276 

แต่ทั้งนี้ กไ็ม่ใช่ว่าจะพ้นผดิไปทกุข้อหาเพราะอาจจะมคีวามผดิฐานท�าร้าย

ร่างกายหรอืความผดิต่อเสรภีาพได้
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ค้าประเวณี 1 

ท่านอาจจะเคยสงสัยและตั้งค�าถามว่า การค้าประเวณีนั้น 

เป็นความผดิตามกฎหมายไทยหรอืไม่ นกักฎหมายบางคนกบ็อกว่าเป็น 

แต่บางคนกลับบอกว่าไม่ นั่นก็แล้วแต่มุมมองและการตีความกฎหมาย

ของแต่ละคน แต่อย่างน้อยระบบกฎหมายแพ่งของไทยไม่ยอมรับการ

ค้าประเวณแีน่ ๆ เช่น ถ้ามกีารตกลงซื้อขายบรกิารทางเพศ ตกลงราคา 

กนัเรยีบร้อย แล้วต่อมามฝ่ีายใดฝ่ายหนึ่งผดิสญัญา ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผูซ้ื้อ  

หรือฝ่ายผู ้ขาย ก็ไม่สามารถน�าข้อตกลงหรือสัญญาซื้อขายบริการ 

ทางเพศนั้นไปฟ้องคดีในศาลได้ เพราะถือว่าข้อตกลงดังกล่าวขัดต่อ 

ความสงบเรยีบร้อยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชน ตกเป็นโมฆะเสยีเปล่า

ใช้การไม่ได้ตั้งแต่แรก
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 116

ค้าประเวณี 2 

การตกลงซื้อขายบรกิารทางเพศหรอืการค้าประเวณนีั้น ถ้าฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่งผดิข้อตกลง เช่น ไม่ยนิยอมมอีะไรด้วย หรอืไม่ยอมจ่ายสตางค์  

ก็ไม่สามารถไปฟ้องร้องบังคับกันได้ นั่นก็เป็นมาตรการทางแพ่งที่ไม่

ยอมรบัการค้าประเวณ ีและกแ็น่นอนคงไม่มใีครบ้าจี้น�าเรื่องนี้ไปฟ้องร้อง 

ให้เสยีชื่อตวัเอง แต่พอมาถงึกฎหมายอาญา หากจะถามว่าคนที่ขายบรกิาร 

ทางเพศไม่ว่าจะเป็นชายหรอืหญงิ หรอืผูซ้ื้อบรกิารทางเพศนั้นมคีวามผดิ

อาญาหรือไม่ ในเบื้องต้นคงตอบว่ากฎหมายไม่ได้ก�าหนดว่าการกระท�า

ดังกล่าวเป็นความผิด ดังนั้นจึงไม่สามารถเอาโทษได้ แต่อย่างไรก็ตาม  

ในเรื่องนี้ยงัมปีระเดน็ปลกีย่อยให้ศกึษากนัอกีเยอะในตอนต่อ ๆ ไป
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 117

ถูกบังคับไม่ผิด 

คนที่เข้าไปมั่วสมุในสถานการค้าประเวณ ีเช่น ในซ่อง ในโรงน�้าชา 

ในคลบั บาร์ต่าง ๆ  เพื่อให้ตนหรอืคนอื่น ๆ  ได้ค้าประเวณย่ีอมมคีวามผดิ 

อาจจะต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิหนึ่งเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิ 1,000 บาท 

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ อย่างไรก็ตาม ถ้าคนคนนั้นไม่ได้เต็มใจเข้าไปมั่วสุม 

เพื่อค้าประเวณ ีเช่น ถกูหลอกมาขายซ่อง ถกูบงัคบัให้ค้าประเวณ ีหรอืแม้แต่

ถูกบังคับให้เสพยาเสพติด แล้วใช้ยาเสพติดล่อจนต้องยอมค้าประเวณ ี

กรณเีหล่านี้ย่อมถอืว่าผูท้ี่มั่วสมุค้าประเวณทีี่ไม่ได้เตม็ใจนั้นไม่มคีวามผดิ  

เพราะเขาเหล่านั้นเป็นผู ้เสียหาย และที่ส�าคัญคนที่บังคับให้ผู ้อื่น 

ค้าประเวณนีั้นมโีทษถงึขั้นจ�าคกุ
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 118

เร่ค้าประเวณี 

โดยปกติแม้ว่าในสายตาของ

กฎหมายจะไม่ค่อยยอมรับการค้า

ประเวณีสักเท่าไหร่ ดังเช่นที่ก�าหนด

ให้การตกลงซื้อขายเป็นโมฆะไม่

สามารถฟ้องร้องบังคับกันได้ แต่ก็

ไม่ถึงขนาดก�าหนดว่าการซื้อขาย

บริการทางเพศ ทั้งผู ้ซื้อและผู้ขาย 

มีความผิดอาญาต้องรับโทษไปเสีย

ทุกกรณี เฉพาะผู ้ขายบริการทาง

เพศไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงที่มี

พฤติกรรมเข้าไปติดต่อ ชักชวน แนะน�าตัว ติดตามรบเร้าให้คนอื่น 

ซื้อบริการทางเพศตามถนนหนทาง ที่สาธารณะ หรือที่อื่น ๆ โดย 

มลีกัษณะเปิดเผยโจ่งแจ้งเป็นการน่าอบัอาย หรอืเป็นที่เดอืดร้อนร�าคาญ

แก่ประชาชนทั่วไป ผู้ค้าประเวณีที่มีพฤติกรรมเช่นนี้จึงจะมีความผิด 

ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งพนับาท
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 119

การเช่าบ้าน 

การเช่าจะเช่าไปร้อยปีก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ ไม่ได้ความเป็นเจ้าของ  

แต่เราในฐานะผูเ้ช่ามสีทิธทิี่จะอยูอ่าศยั และใช้ประโยชน์จากบ้านที่เช่าได้  

และเมื่อเป็นสัญญาเช่าเราก็มีหน้าที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามที่ตกลงกัน

ไว้ด้วย ซึ่งอาจจะตกลงจ่ายค่าเช่ากนัเป็นรายวนั รายเดอืน รายปี และ 

ที่ส�าคญัต้องมกี�าหนดระยะเวลาการเช่าไว้ให้แน่นอน เช่น 3 เดอืน 1 ปี  

5 ปี 20 ปี หรอืแม้แต่ตลอดอายขุองผู้เช่าหรอืผู้ให้เช่ากไ็ด้
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 120

หลักฐานการเช่า 1 

สญัญาเช่าเป็นสญัญาที่พบเหน็ในชวีติประจ�าวนัของเราบ่อยมาก 

เดก็ ๆ  อาจจะเช่าการ์ตนู เช่าวดิโีอ ผูใ้หญ่กเ็ช่ารถยนต์ เช่าบ้าน ซึ่งปกตแิล้ว 

การเช่าสิ่งของต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้ายเคลื่อนที่ได้ หรือที่กฎหมายเรียกว่า

สงัหารมิทรพัย์นั้น ปกตไิม่จ�าเป็นต้องท�าหลกัฐานเป็นหนงัสอืสญัญาเช่า

กไ็ด้ แต่เพื่อความปลอดภยัถ้าทรพัย์สนิมรีาคาค่างวดสงู ๆ  กข็อแนะน�าว่า 

ให้ท�าสญัญาเช่าเป็นหนงัสอืจะดกีว่า เผื่อว่าภายหลงัไม่แน่ใจว่าเคยตกลง

กันไว้อย่างไร จะได้มีหลักฐานไม่ต้องทะเลาะกัน ที่ส�าคัญถ้าเป็นการ 

เช่าบ้าน เช่าที่ดนิ เช่าตกึแถว เช่าห้องพกั กฎหมายบงัคบัให้ท�าหลกัฐาน

ของสัญญาเช่าเป็นหนังสือด้วย ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถน�าไปฟ้องร้อง 

ให้ศาลบงัคบัตามสญัญาได้
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 121

หลักฐานการเช่า 2 

โดยทั่วไปสญัญาเช่าทรพัย์ต่าง ๆ  จะเช่าวดิโีอ เช่ารถ เช่าเครื่องบนิ  

ตกลงกันปากเปล่าก็ใช้การได้ ไม่ต้องท�าหนังสือสัญญาให้เสียเวลา แต่

ถ้าเป็นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น เช่าบ้าน เช่าที่ดิน เช่าตึกแถว  

เช่าคอนโดฯ อย่างนี้จะต้องมีหลักฐานการเช่าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ

ฝ่ายที่ต้องรบัผดิ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถฟ้องร้องบงัคบัศาลได้ อย่างน้อย

ฉบบัที่เราถอืไว้นั้นจะต้องมลีายเซน็ของคู่สญัญาอกีฝ่าย เช่น ถ้าผู้ให้เช่า

จะไปฟ้องเรยีกค่าเช่ากต็้องมลีายมอืชื่อของผู้เช่า หรอืถ้าผู้เช่าจะไปฟ้อง

ผู้ให้เช่าที่ผิดสัญญามาไล่ที่ก่อนก�าหนดอย่างนี้ ลายมือชื่อของผู้ให้เช่า 

กจ็�าเป็นจะต้องมปีรากฏในตวัสญัญาเช่า
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 122

ผู้ให้เช่าเข้าตรวจทรัพย์สิน 

การให้คนอื่นเช่าทรัพย์สินเจ้าของผู้ให้เช่าก็อยากจะไปตรวจตรา

ดูว่าผู้เช่าเขาใช้สอยบ้านอย่างไร ได้บ�ารุงรักษาซ่อมแซมความช�ารุด 

เสยีหายเลก็ ๆ  น้อย ๆ  ตามควรหรอืไม่ กฎหมายกเ็ลยก�าหนดให้ฝ่ายผูเ้ช่า 

ต้องอ�านวยความสะดวกให้ผู้ให้เช่า หรือตัวแทนของผู้ให้เช่า สามารถ

เข้าตรวจตราดูความเรียบร้อยในวันเวลาที่เหมาะสมและสะดวกแก ่

ทั้งสองฝ่าย
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 123

 ผู้ให้เช่าตาย 

ถ้าเราไปเช่าทรัพย์สินของคนอื่น แล้วต่อมาผู้ให้เช่าได้เสียชีวิต 

ธรรมดาทรพัย์สนิชิ้นนั้นกย่็อมเปลี่ยนมอืไปเป็นของทายาท เราที่เป็นผูเ้ช่า

จะท�าอย่างไร ตอบง่าย ๆ  กค็อื ถ้าเจ้าของทรพัย์ผู้ให้เช่าตายไป ทรพัย์นั้น 

ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ที่ดนิ หรอือสงัหารมิทรพัย์ เช่น ทวี ีตูเ้ยน็ กย่็อมตกทอด

สูท่ายาท และทายาทของผูใ้ห้เช่ากจ็ะต้องรบัพนัธะผูกพนัตามสญัญาเช่า

ต่อไปจนครบอายสุญัญา เช่น ท่านไปเช่าบ้านจากแดงจนถงึธนัวาคม 2548  

แต่เมื่อต้นเดอืนมถินุายน 2548 แดงประสบอบุตัเิหตเุสยีชวีติ เอกลกูของแดง 

ที่ได้รบัมรดกบ้านหลงันี้มา กต้็องยอมให้ท่านอยู่ต่อไปจนครบสญัญาจนถงึ 

เดอืนธนัวาคม 2548
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 124

หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 1 

ข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หลายฉบับเคยน�าเสนอข่าวเกี่ยวกับ 

การแจ้งความด�าเนนิคด ีโดยบคุคลสองกลุ่มที่ต่างกม็คีวามจงรกัภกัดตี่อ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัต่อสถาบนัพระมหากษตัรย์ิอนัเป็นที่เคารพ 

สักการะของประชาชนคนไทยทุกคน ทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหากันว่า 

อกีฝ่ายหนึ่งหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ ซึ่งพอมาตรวจค้นประมวลกฎหมาย

อาญา กฎหมายหลกัฉบบัหนึ่งของไทยกลบัไม่พบค�า ๆ  นี้ และพอสบืค้น

ลกึลงไปกพ็บว่า ค�าว่า หมิ่นพระบรมเดชานภุาพ นั้นเป็นค�าที่มกัจะใช้อ้าง

ถงึมาตรา 98 แห่งกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 117 อนัเป็นกฎหมายเดมิ 

ซึ่งปัจจบุนัคอืประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 นั่นเอง
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 125

หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 2 

ค�าว่า หมิ่นพระบรมเดชานภุาพนั้น ไม่ใช่ค�าที่ใช้ในตวับทกฎหมาย 

หากแต่เป็นค�าที่คนทั่วไป และแม้แต่นกักฎหมายรูจ้กัคุน้เคย และใช้เรยีก

แทนความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึ่งบญัญตัไิว้ว่า  

ผูใ้ดหมิ่นประมาท ดหูมิ่น หรอืแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษตัรย์ิ  

พระราชนิ ี รชัทายาท หรอืผู้ส�าเรจ็ราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษ 

จ�าคกุตั้งแต่ 3 ปี ถงึ 15 ปี และนี่กเ็ป็นมาตรการส�าคญัในการปกป้อง

เทิดทูนสถาบันและองค์พระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพยิ่งของพสกนิกร 

ชาวไทย ดังความที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่า องค์พระมหากษัตริย์ 

ทรงด�ารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใด 

จะกล่าวหาหรอืฟ้องร้องพระมหากษตัรยิ์ในทางใด ๆ มไิด้
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 126

หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 3

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับต่างก็รับรองสถานะ

อันเป็นที่เคารพสักการะของพระมหากษัตริย์ไว้ ดังเช่นในมาตรา 8  

ของรฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบุนับญัญตัว่ิา องค์พระมหากษตัรย์ิทรงด�ารงอยู่

ในฐานะอนัเป็นที่เคารพสกัการะ ผู้ใดจะละเมดิมไิด้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรอื 

ฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้ และเช่นเดียวกัน หากม ี

ผู้ใดใส่ความ หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย  

พระมหากษตัรยิ์ พระราชนิ ีรชัทายาท หรอืผู้ส�าเรจ็ราชการแทนพระองค์ 

ผูน้ั้นกม็คีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 อย่างไรกต็าม 

ในปัจจบุนัประชาชนทั่วไปหรอืแม้แต่นกักฎหมายเองกลบัเข้าใจมาตรานี้

คลาดเคลื่อนไป
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

กระทรวงยุติธรรม

ตอนที่ 127

หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 4 

ปัจจุบันคนทั่วไปยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความผิด

ฐานหมิ่นประมาท ดหูมิ่น หรอืแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษตัรย์ิ  

พระราชนิ ีรชัทายาท หรอืผู้ส�าเรจ็ราชการแทนพระองค์ หรอืที่เรยีกกนัว่า 

ความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ด้วยเหตุนี้ เมื่อมีพรรคการเมือง 

น�าพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปตีพิมพ์แจกจ่าย

ประชาชน จะด้วยเหตผุลกลใดกส็ดุแท้แต่ กม็กีารหยบิยกข้อหานี้ขึ้นมา 

กล่าวหากันเป็นเรื่องขึ้นโรงพักจริง ๆ แล้วผู ้ที่จะมีความผิดฐานนี้ 

ต้องกระท�าการถงึขั้นหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรอือาฆาตมาดร้าย ดงันั้น 

การกระท�าบางอย่างแม้อาจจะไม่เหมาะสมหรือมิบังควร แต่นั่นก็ไม่ได้

หมายความว่าจะเป็นความผดิอาญาเสมอไป
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นายกติตพิงษ์  กติยิารกัษ์ ปลดักระทรวงยตุธิรรม

นายชาญเชาวน์  ไชยานกุจิ รองปลดักระทรวงยตุธิรรม

นายสวุณา  สวุรรณจูฑะ รองปลดักระทรวงยตุธิรรม

นายชาตชิาย  สทุธกิลม รองปลดักระทรวงยตุธิรรม

นางสรุยี์ประภา  ตรยัเวช รองปลดักระทรวงยตุธิรรม

นายสมัภาษณ์  ชนานยิม ผู้อ�านวยการกองกลางกระทรวงยตุธิรรม

นางสาวปทติตา  โฉมประดษิฐ์ นกัประชาสมัพนัธ์ช�านาญการปฏบิตัหิน้าที่ 

 หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง  

 ส�านกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม

บรรณาธกิารบรหิาร

นายกติตพิทัธ์  ศรเีจรญิ  นกัประชาสมัพนัธ์ปฏบิตักิาร

นางสาวอญัชล ี พงศ์เมธากลุ  นกัประชาสมัพนัธ์

นางสาวสริพิจน์  วชิชาภา  เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป

คณะผู้จัดท�า

อาจารย์ณรงค์เดช  สรโุฆษติ ผู้ช่วยอธกิารบดแีละ

 อาจารย์ประจ�าคณะนติศิาสตร์

 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ผู้เขียนบท

ที่ปรึกษา






