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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน
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ปีที่พิมพ์ เดือนเมษายน	พ.ศ.	2556
จัดท�ำโดย		 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์	กองกลาง
	 		 ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
	 	 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	ชั้น	8
	 	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
	 	 ถนนแจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	10210
	 	 โทรศัพท์	 0	2141	5149
	 	 โทรสาร		 0	2143	8246
	 	 www.moj.go.th

ออกแบบและจัดพิมพ์โดย
	 	 หจก.	อรุณการพิมพ์
	 	 99/2	ซ.พระศุลี	ถนนดินสอ	แขวงบวรนิเวศ
	 	 เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	10200
	 	 โทรศัพท์		 0	2282	6033-4
	 	 โทรสาร		 0	2280	2187-8
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วิสัยทัศน์
“หลักประกันความยุติธรรม ตามมาตรฐานสากล”

พันธกิจ
	 1.	 บรหิารจดัการการอ�านวยความยตุธิรรมในสงัคมด้วยความยตุธิรรม
	 2.	 พัฒนาคุณภาพการด�าเนินการตามกฎหมาย	 พันธกรณีระหว่าง

ประเทศและมาตรฐานระบบงานยุติธรรม
	 3.	 วิจัยและพัฒนาระบบงานยุติธรรมและกฎหมาย
	 4.	 พัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก
	 5.	 บูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	 6.	 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
	 7.	 บริหารจัดการระบบงานยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้วยความยุติธรรม
	 8.	 ส่งเสริมการบูรณาการงานยุติธรรมและความร่วมมือ/กับทุกภาค

ส่วนทั้งในและต่างประเทศ
	 9.	 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง
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อ�านาจหน้าที่กระทรวงยุติธรรม

	 	 มาตรา	 32	 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 
พ.ศ.	2545	ซึ่งก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมไว้ว่า	
	 	 “ให้มอี�านาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการบรหิารจดัการกระบวนการยตุธิรรม	
เสรมิสร้างและอ�านวยความยตุธิรรมในสงัคม	และราชการอืน่ตามทีม่กีฎหมาย
ก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมหรือส่วนราชการที่สังกัด
กระทรวงยุติธรรม”

ภารกิจส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

  ส�านักงานรัฐมนตรี : Offiffiifice of The Minister
	 	 ด�าเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์	 กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอ
รัฐมนตรี	 รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี	
สนับสนุนการท�างานของรัฐมนตรีในการด�าเนินงานทางการเมืองระหว่าง
รัฐมนตรี	 รัฐสภาและประชาชน	 ประสานงานการตอบกระทู้	 ชี้แจงญัตติ	 
ร่างพระราชบญัญตั	ิและกจิการอืน่ทางการเมอืง	ด�าเนนิการพจิารณาเรือ่งร้อง
ทุกข์	ร้องเรียน	หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่
กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าทีข่องส�านกังานรฐัมนตรหีรอืตามทีร่ฐัมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย	
	 โทรศัพท์		 0	2141	6535	 โทรสาร		0	2141	9883		
 www.om.moj.go.th
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หน่วยงานอ�านวยการ

ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม : 

Offiffiifice of The Permanent Secretary
ด�าเนินการด้านการพัฒนายุทธศาสตร์	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 

จดัท�าข้อมลูเพือ่ใช้ในการก�าหนดนโยบายเป้าหมายและผลสมัฤทธิข์องกระทรวง	
แปลงนโยบายของรฐับาลและนโยบายของรฐัมนตรเีป็นแนวทางและแผนปฏบิตัิ
การของกระทรวง	ก�ากบั	เร่งรดั	ตดิตามประเมนิผล	รวมทัง้ประสานการปฏบิตัิ
ราชการของหน่วยงานในสงักดักระทรวง	และพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่ใช้ในการบรหิารงานและการบรกิารของหน่วยงาน	ดแูลงานประชาสมัพนัธ์
การต่างประเทศ	 พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่กิจกรรมข่าวของ
กระทรวง	สนบัสนนุการพฒันาบคุลากรจดัสรรและบรหิารทรพัยากรให้เกดิการ
ประหยัดและคุ้มค่า	
	 โทรศัพท์		 0	2141	5100	 โทรสาร		0	2143	8289-90,	0	2143	8242	
  www.ops.moj.go.th

ส�านักงานกิจการยุติธรรม : 

Offiffiifice of Justice Affairs
ด�าเนนิการเกีย่วกบันโยบายและการพฒันากระบวนการยตุธิรรม	

โดยการศึกษาวิจัยการประเมินผลการบังคับใช ้กฎหมายและน�าผลให้ 
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	 เพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทางการด�าเนินการที่สามารถอ�านวย
ความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและสอดรับไปในทิศทาง
เดียวกัน	
	 โทรศัพท์		 0	2141	3666	 โทรสาร		0	2143	8933	
 www.oja.go.th
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กลุ่มภารกิจด้านอ�านวยความยุติธรรม
 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ : 

Department of Special Investigation
ด�าเนินการด้านการป้องกัน	ปราบปราม	สืบสวนและสอบสวนคดี

ความผิดทางอาญาที่ต้องด�าเนินการสืบสวนและสอบสวนโดยวิธีการพิเศษ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ	
	 โทรศัพท์		 0	2831	9888		 โทรสาร		0	2975	9888	
	 หรือศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน	กรมสอบสวนคดีพิเศษ		
	 (ศชป.	ดีเอสไอ)	โทร.	1202		ต่อ	1922	
 www.dsi.go.th

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ : 

Central Institute of Forensic Science
    ด�าเนินการด้านการให้บริการ	 ตรวจพิสูจน์หลักฐานทาง
นิติวิทยาศาสตร์	 ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเพื่อการติดตามบุคคลสูญหาย
และศพนิรนาม	 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารพันธุกรรม	 พยานหลักฐานเพื่อ 
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเกี่ยวกับการกระท�าผิดในด้านต่าง	 ๆ	 และสนับสนุน 
การด�าเนนิงานแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้	ศกึษา	วจิยั	
สนบัสนนุการศกึษาวจิยัทางด้านนติวิทิยาศาสตร์ร่วมกบัส่วนราชการหน่วยงาน
ของรัฐหรือองค์กรอื่น	 เผยแพร่ความรู้	 ฝึกอบรม	 และพัฒนาบุคลากรด้าน
นิติวิทยาศาสตร์	 สร้างเครือข่ายในการจัดท�ามาตรฐานและพัฒนางานด้าน
นิติวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	
	 โทรศัพท์		 0	2142	3475-8	 โทรสาร		0	2143	9068	
 www.cifs.moj.go.th
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กลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ : 

Rights and Liberties Protection Department
ด�าเนินการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน	 โดย

ด�าเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้เสียหาย	 เหยื่ออาชญากรรมและจ่ายเงิน
ชดเชยทดแทนแก่จ�าเลยทีศ่าลยกฟ้องว่ามไิด้เป็นผูก้ระท�าผดิ	รบัเรือ่งราวร้องทกุข์
ของประชาชนและให้ค�าปรกึษาทางกฎหมาย	จดัหาทนายในการช่วยเหลอืต่อสูค้ดี
รวมถึงพิจารณาจัดเงินช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้	และต้องการรับความยุติธรรมใน
กระบวนการยตุธิรรม	สร้างความสมานฉนัท์และระงบัข้อพพิาทในสงัคม	ด�าเนนิ
การคุ้มครองพยานและรับผิดชอบพันธกรณีตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน	
	 โทรศัพท์			0	2141	2794		และ		0	2141	2817-8	
	 สายด่วน		1111	กด	77	
	 โทรสาร		 0	2143	9681	www.	rlpd.moj.go.th

กรมบังคับคดี : Legal Execution Department
ด�าเนินการบังคับคดีแพ่ง	 คดีล้มละลาย	 และการฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหนี้ตามค�าสั่งศาล	 ด�าเนินการตรวจสอบสิทธิทางบัญชีของผู้มีส่วนได้
เสียเพื่อรับส่วนแบ่งจากคดี	 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม	
การบังคับคดี	ช�าระบัญชีห้างหุ้นส่วน	บริษัทหรือนิติบุคคลในฐานะผู้ช�าระบัญชี
ตามค�าสั่งศาล	 รับวางทรัพย์จากลูกหนี้หรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์	 ด�าเนินการ
ประเมินราคาทรัพย์	ด�าเนินการเกี่ยวกับการเดินหมาย	ค�าคู่ความ	หนังสือหรือ
ประกาศของศาลหรือหน่วยงานในสังกัด	
	 โทรศัพท์		 0	2881	4999	 	โทรสาร		0	2433	0801
	 www.led.go.th
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กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย 

กรมราชทัณฑ์ : Department of Corrections
ด�าเนินการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิดให้เป็นไปตามค�าพิพากษาหรือ 

ค�าสั่งตามกฎหมายโดยด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ก�าหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 นโยบายของกระทรวง	 หลักอาชญาวิทยาและ
หลกัทณัฑวทิยา	ตลอดจนข้อก�าหนดมาตรฐานขัน้ต�่าส�าหรบัปฏบิตัต่ิอผูต้้องขงั	
และข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องขององค์การสหประชาชาติด�าเนินการ 
เกี่ยวกับสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขัง	
	 โทรศัพท์		 0	2967	2222	 โทรสาร		0	2967	3305	
	 www.correct.go.th

กรมคุมประพฤติ : Department of Probation
ด�าเนินการสืบเสาะและพินิจ	 ควบคุมและสอดส่อง	 แก้ไข	 ฟื้นฟู

และสงเคราะห์ผู ้กระท�าผิดในชั้นก่อนฟ้อง	 ชั้นพิจารณาคดีของศาล	 และ 
ภายหลังที่ศาลมีค�าพิพากษาตามที่กฎหมายก�าหนด	 ด�าเนินการฟื ้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	 ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการแก้ไขฟื้นฟูและ
สงเคราะห์ผู ้กระท�าผิดในชุมชน	 จัดท�าและประสานแผนงานของกรมให้
สอดคล้องกบันโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง	รวมทัง้เร่งรดั	ตดิตาม	และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด	 เสริมสร้าง	 สนับสนุนและ
ประสานงานให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายในการ
ปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิด	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจ
หน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย	
 โทรศัพท	์	 0	2141	4749		สายด่วน	0	2419	0099
	 โทรสาร		 0	2143	8822	 www.probation.go.th	
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กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน : Department of  
Juvenile Observation and Protection
 ด�าเนินการพิทักษ์และคุ ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่กระท�า 

ความผิด	 ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและชุมชน	 ด�าเนินการ 
ด้านคดีอาญา	 คดีครอบครัว	 ก�ากับการปกครอง	 บ�าบัด	 แก้ไขฟื้นฟู	 ป้องกัน 
พัฒนา	 และสงเคราะห์	 ตลอดจนติดตามประเมินผลเด็กและเยาวชน	 ประสาน
ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายชุมชน	องค์กรภาครัฐและเอกชน	ทั้งภายในและ 
ต่างประเทศ	 ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนากฎหมายการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิเด็ก 
และเยาวชน	 รวมทั้งระบบรูปแบบวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงานคดีและการ 
ปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน	 พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้เข้าสู่
มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ	

โทรศัพท์		 0	2141	6470	 โทรสาร		0	2143	8472		
www.djop.moj.go.th
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ภารกิจส่วนราชการในบังคับบัญชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สังกัดกระทรวงยุติธรรม

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด :  

Offiffiifice of The Narcotics Control Board

ด�ำเนนิกำรด้ำนกำรประสำนงำน อ�ำนวยกำรด้ำนนโยบำย แผนงำน 

งบประมำณ และบูรณำกำรปฏิบัติงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด  

ทั้งภำครัฐและเอกชน รวมทั้งประสำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ ตรวจสอบ 

ยึด อำยัดทรัพย์สิน ประชำสัมพันธ์ และติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

โทรศัพท์  0 2247 0901-19 สำยด่วน 1386

โทรสำร  0-2245-9350  www.oncb.go.th

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ : Offiffiifice of Public Sector Anti-Corruption  

    Commission

  ด�ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ  

ตำมพระรำชบัญญัติมำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกันและปรำบปรำม 

กำรทุจริต พ.ศ. 2551 โดยมีบทบำท 3 ประกำร ประกอบด้วย 1) ในฐำนะ 

กลไกหลกัในกำรขบัเคลือ่นนโยบำยด้ำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมของรฐับำล 

2) ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร ป.ป.ท. เพื่อด�ำเนินงำนด้ำน 

ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ และ 3) ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรของ 

คณะกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 

 โทรศัพท์  0 2502 8301 สำยด่วน 1206 

 โทรสำร  0 2502 8289 www.pacc.go.th
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ไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรม

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : Anti-Money 

Laundering Offiffiifice

 ด�ำเนินกำรด้ำนกำรด�ำเนินคดีกับผู ้กระท�ำผิด โดยเก็บรวบรวม  

ตรวจสอบ ศกึษำและวเิครำะห์รำยงำน และข้อมลูต่ำง ๆ  เกีย่วกบักำรท�ำธรุกรรม

ทำงกำรเงิน เผยแพร่ควำมรู้ ให้กำรศึกษำ ฝึกอบรม ในด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับ

กำรด�ำเนินงำนตำมกฎหมำยให้แก่ประชำชน และก�ำหนดมำตรกำรและ 

ด�ำเนินกำรต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำรตัดวงจรอำชญำกรรมกำรฟอกเงิน ซึ่งเป็น 

ผลกระทบร้ำยแรงต่อสังคม

โทรศัพท์  0 2219 3600  สำยด่วน 1710 

โทรสำร  0 2219 3700 

www.amlo.go.th
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ตอนที ่ 119	 รูเ้หน็เป็นใจฟ้องหย่าไม่ได้	2	 136

ตอนที ่ 120	 รูเ้หน็เป็นใจฟ้องหย่าไม่ได้	3	 137

ตอนที ่ 121	 เป็นความผดิของตวัเอง		 138

ตอนที ่ 122	 ให้อภยัแล้ว	หมดสทิธฟ้ิองหย่า	1	 139

ตอนที ่ 123	 ให้อภยัแล้ว	หมดสทิธฟ้ิองหย่า	2	 140

ตอนที ่ 124	 แกล้งเพือ่ให้หย่า	 141

หน้า
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ตอนที ่ 125	 อายคุวามฟ้องหย่า	 142

ตอนที ่ 126	 ผลของการหย่า	 143

ตอนที ่ 127	 การหย่ามผีลเมือ่จดทะเบยีน	 144

ตอนที ่ 128	 การหย่ามผีลเมือ่ศาลพพิากษา	 145

ตอนที ่ 129	 ไม่จดทะเบยีน	ไม่กระทบบคุคลภายนอก	 146

ตอนที ่ 130	 การปกครองบตุรหลงัหย่า	1	 147

ตอนที ่ 131	 การปกครองบตุรหลงัหย่า	2	 148

ตอนที ่ 132	 การปกครองบตุรหลงัหย่า	3	 149

ตอนที ่ 133	 การปกครองบตุรหลงัหย่า	4	 150

ตอนที ่ 134	 การปกครองบตุรหลงัหย่า	5	 151

ตอนที ่ 135	 การอปุการะเลีย้งดบูตุร	 152

ตอนที ่ 136	 เวลาแบ่งทรพัย์สนิ	1	 153

ตอนที ่ 137	 เวลาแบ่งทรพัย์สนิ	2	 154

ตอนที ่ 138	 แบ่งสนิสมรสคนละครึง่	 155

ตอนที ่ 139	 แบ่งหนี	้ 156

ตอนที ่ 140	 แบ่งสนิสมรสทีจ่ดัการไปโดยไม่ถกูต้อง	 157

หน้า
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ตอนที่ 1
หลักความเสมอภาค 1 : นิยามความเสมอภาค

ค�าว่า	 “ความเสมอภาค”	 นี้มาจากความเชื่อที่ว่า	 คนทุกคน 
ไม่ว่ายากดีมีจนแค่ไหน	 ไม่ว่าจะมีเผ่าพันธุ์ผิวสีใด	 ชาติตระกูลของ 

คนผู ้นั้นจะเป็นเช่นไร	 จะเป็นชายเป็นหญิง	
จะมี ร ่ า งกายสมบู รณ ์ 
ดีพร้อมหรือเป็นผู้พิการ
ทุพพลภาพ	 ถิ่นฐาน
บ้านเกิดจะอยู่แห่งหน 
ต�าบลไหน	 จะเว้าลาว	
อู ้ก�า เมือง	 แหลงใต ้	
หรือใช้ภาษาไทยกลาง 
ไม่ว่าจะนับถือศาสนา
ใด	 ทั้งพุทธ	 พราหมณ์
อิสลาม	 คริสต ์ 	 และ
ไม ่ว ่าจะจบการศึกษา 
ประถม	 มัธยม	 หรือ
ปริญญา	 ต ่ างก็ เป ็น
มนุษย ์ เหมือน	 ๆ	 กัน	 
มีศักดิ์ ศรี เท ่ า เทียมกัน
และรัฐก็ต ้องเคารพและ

คุ ้มครองสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ทุกผู ้ทุกคนอย่างเสมอหน้ากัน	 
นี่ก็คือนิยามสั้น	ๆ	ของความเสมอภาค
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ตอนที่ 2
หลักความเสมอภาค 2 : 

บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2550	มาตรา	30 
จะพบว่า	 รัฐธรรมนูญรับรองหลักความเสมอภาคอยู่ในนั้น	 จ�าแนก
ออกได้เป็นสองระดับ	 คือ	 1.	 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย	
และ	 2.	 บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน 
ในระดับแรก	 หมายความว ่า	 กฎหมายทั้ งพระราชบัญญัติ	 
พระราชก�าหนด	 และ 
ประกาศคณะปฏิวัติ
บางฉบับ	 ตลอดจน
กฎเกณฑ์อื่น	ๆ	ที่มี
ลักษณะทั่วไป	 เช่น	 
พระราชกฤษฎีกา	
กฎกระทรวง	จะต้อง
เขียนรับรองสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล
ต่าง	 ๆ	 ไว้อย่าง 
เท ่า เทียมกัน	 ใน 
ทางกลับกัน	 หากจะ 
ลิดรอนสิทธิเสรีภาพ 
เช ่น	 ก�าหนดให ้มีหน ้าที่ 
ต้องเสียภาษี	 ก็ต้องบัญญัติไว้ในลักษณะที่เสมอหน้า 
เท่าเทียมกัน	 สรุปง่าย	 ๆ	 ก็คือ	 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย 
หมายถึง	 เนื้อหาในกฎหมายลายลักษณ์อักษรจะต้องรับรองสิทธิ 
หรือหน้าที่อย่างเท่าเทียมกันนั่นเอง
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ตอนที่ 3
หลักความเสมอภาค 3 : บุคคลย่อมได้รับ 
ความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	
มาตรา	30	ได้บัญญัติรับรองหลักความเสมอภาคของบุคคลทั้งหลาย 
ไว้สองระดับด้วยกัน	 คือ	 1.	 กฎหมายที่ภาครัฐบัญญัติขึ้นนั้น

จะต้องรับรองสิทธิหรือก�าหนดหน้าที่
ให ้แก่บุคคลต่าง	 ๆ	 อย่างเสมอกัน 
2.	 บุคคลต่าง	 ๆ	 ย่อมได้รับความคุ้ม- 
ครองตามกฎหมาย เท ่ า เที ยมกั น	 
ในระดับที่สองนี้เป็นการป้องกันไม่ให้ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจ 
เพราะแม้กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเสมอภาค	
เป็นต้นว่า	 ผู ้ประสบภัยน�้าท่วมจะได้รับเงิน
ช่วยเหลือ	 20,000	 บาท	 เนื้อหากฎหมาย
เช ่นนี้ย ่อมเสมอภาค	 เพราะคนทุกคน 
ที่ประสบภัยน�้าท ่วมจะได ้รับความช่วย
เหลือ	 แต ่ป ัญหาอาจจะเกิดขึ้นในทาง
ปฏิบัติก็คือในการบังคับใช้กฎหมายจริง	 ๆ	 
เจ้าหน้าที่อาจเลือกใช้บังคับ	 ให้เงินช่วย
เหลือแก่บางคนไม่ให้บางคน	 ทั้ง	 ๆ	 ที่ 

ก็เป ็นผู ้ประสบภัยเหมือน	 ๆ	 กัน	 ดังนั้น	 จึงต ้องมีหลักที่ว ่า	
บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันก�ากับไว้ 
อีกชั้นหนึ่ง
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ตอนที่ 4
หลักความเสมอภาค 4 : ความหมายที่สอง

หลักความเสมอภาคนั้นเปรียบได ้กับเหรียญสองหน ้า	 
ด้านหนึ่งก็คือ	 ต้องปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน	
หากบุคคลเหล่านั้นมีคุณสมบัติเหมือนกัน	 ข้อเท็จจริงคล้ายกัน	
และอยู่ภายใต้สถานการณ์เดียวกัน	 ซึ่งหลายท่านคงพอทราบกันดี 
อยู ่ แล ้ว	 กลับอีกด ้านหนึ่ งคือ	 
ถ้าคุณสมบัติต่างกัน	 ข้อเท็จจริง 
ต่างกัน	 และสถานการณ์ต่างกัน 
จะปฏิบัติต ่อบุคคลเหล ่านั้น 
แ บ บ เ ดี ย ว กั น ก็ ไ ม ่ ไ ด ้ 
ตัวอย่างเช่น	 การแข่งขัน
กีฬาของผู้ใหญ่	จะแบ่งแยก 
หญิงชาย	 และบางประเภท 
กฬีา	เช่น	ยกน�า้หนกั	หรอืมวย	
ก็จะแบ่งแยกย่อยไปตาม
น�้าหนักตัวอีกด้วย	 การแบ่งแยก 
เช่นนีส้อดคล้องกบัหลกัความเสมอภาค
ในด้านที่สอง	 เพราะในการแข่งขันกีฬา 
สภาพร ่างกายคือป ัจจัยส�าคัญที่ชี้ขาด 
ผลการแข่งขัน	 แตกต่างไปจากการสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัย	 
สอบเข้ารับราชการ	 ไม่มีการแบ่งแยกชายหญิง	 ไม่มีการแบ่งแยก 
น�้าหนักตัว	เพราะสิ่งที่วัดจากการสอบนั้นก็คือความรู้และสติปัญญา
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ตอนที่ 5
หลักความเสมอภาค 5 : สิทธิมนุษยชน

หลักความเสมอภาคนั้นมาจากพื้นฐานความคิดที่ว่า	 คนทุกคน 
ไม่ว่าสถานะใด	 มีสภาพร่างกายจิตใจอย่างไร	 ก็เป็นคนเหมือนกัน	 
มีสิทธิเสรีภาพและมีหน้าที่เท่าเทียมกัน	 หลักการข้อนี้ถือเป็นหนึ่ง 
ในหลักการสากลที่เรียกว่า	 หลักสิทธิมนุษยชน	 ใช้ได้กับทุกชาติ 
ทุกภาษา	 ทุกศาสนา	 มีรับรองไว้ในตราสารด้านสิทธิมนุษยชน 

ระหว ่ างประ เทศหลายฉบับ	
อาทิ 	 ปฏิญญาสากลว ่ า

ด ้วยสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ 	 และ
กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและ
สิทธิทางการเมืองและ
ที่ส�าคัญคือ	 รับรองไว้
ในมาตรา	 4	 และมาตรา	
30 	 ของรั ฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	 2550	 ซึ่ง
ที่ผ่านมา	 ศาลไทย	 โดย
เฉพาะศาลรัฐธรรมนูญ	

และศาลปกครอง	 ต ่างก็ ได ้น� าหลัก 
ความเสมอภาคนี้มาใช้ควบคุมก�ากับการใช้อ�านาจรัฐทั้งหลายมิให้
เป็นไปตามอ�าเภอใจ	 และมิให้ใช้อ�านาจแบบเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมต่อบุคคลต่าง	ๆ
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ตอนที่ 6
หลักความเสมอภาค 6 :

เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

เมื่อเราพูดถึงหลักความเสมอภาค	 ค�าๆ	 หนึ่งที่จะมาคู่กัน
เสมอนั่นก็คือ	 การเลือกปฏิบัติ	 หลักความเสมอภาคนี้ปฏิเสธ	 
ไม่ให้รัฐ	 หน่วยงานของรัฐ	 และตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ�านาจรัฐ 
แบบเลือกปฏิบัติ โดยไม ่ เป ็น
ธรรม	 ไม ่ว ่ าจะเป ็นเพราะ
ถิ่นฐานบ ้านเกิดของผู ้นั้น 
เชื้อชาติ	ภาษา	ศาสนา	เพศ	
อายุ	 สภาพร่างกาย	 ความ
พิการ	 สุขภาพ	 สถานะของ
บุคคล	 ฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม	 ความเชื่อทาง
ศาสนา	การศกึษาอบรมและ 
ความคิดเห็นทางการเมือง	 
สิ่งเหล่านี้ถือเป็นเหตุที่ห้ามรัฐ
น�าไปใช้อ้างเพื่อเลือกปฏิบัติ	 ตัวอย่าง
ล ่ าสุดก็ เช ่น	 ศาลรัฐธรรมนูญได ้มี 
ค�าวินิจฉัยว่า	 การห้ามผู้พิการทุพพลภาพ 
มิให้มีสิทธิสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นผู ้พิพากษา	 ซึ่งเป็นไป 
ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	 26(10)	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	พ.ศ.	2543	นั้น	ขัดแย้งต่อหลัก
ความเสมอภาค	จึงเป็นอันใช้บังคับไม่ได้
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ตอนที่ 7 
หลักความเสมอภาค 7 : เลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม

รัฐธรรมนูญบัญญัติห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ
บุคคลเพราะเหตุต่าง	 ๆ	 เช่น	 ร่างกาย	 เชื้อชาติ	 ภาษา	 เพศ	 อายุ	
หรือศาสนา	 ขอย�้าว่า	 ห้ามเฉพาะการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	 
แต่ถ้าเป็นการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรมคือ	 มีความจ�าเป็นจะต้องท�า

เช่นนั้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	 
เช่น	 อายุ	 18	 ปี	 สามารถ 
ขอใบขบัขีร่ถยนต์ส่วนบคุคล
ได้	 แต่จะไม่สามารถขอใบ
ขับขี่ รถยนต ์สาธารณะ
ไ ด ้ จ น ก ว ่ า จ ะ มี อ า ยุ
ครบ	 22	 ปี	 เช่นนี้	 แม้
เป ็นการ เลื อกปฏิบั ติ
เพราะเหตุแห ่งความ
แตกต่างทางอายุ	 แต่ก็
เป็นการเลือกปฏิบัติที่เป็น
ธรรม	 เนื่องจากสถิติการ
เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนก็
บ่งชี้ว่า	 ผู้ขับขี่ที่อายุน้อยมัก
จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งกว่า	 

ก็ในเมื่อใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ
มี ไว ้ส� าหรับผู ้ ขับรถรับจ ้ างขนส ่งผู ้ โดยสาร	 

รัฐจึงจ�าเป็นต้องก�าหนดเงื่อนไขทางอายุให้เข้มงวดขึ้นกว่าปกติ	 
ทั้งนี้	 ก็เพื่อลดโอกาสเสี่ยงภัยของผู ้โดยสารรถยนต์สาธารณะ 
ทั้งหลาย
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ตอนที่ 8 
หลักความเสมอภาค 8 : Affirmative Action

ก่อนหน้านี้สัก	 50	 –	 60	 ปี	 ในสหรัฐอเมริกา	 มีการกีดกัน 
สีผิว	 แบ่งชนชั้น	 คนขาว	คนด�า	 อย่างเด่นชัด	 โดยเฉพาะในรัฐทางใต้
มีโรงเรียนเด็กคนขาว	 โรงเรียนเด็กคนด�า	 เก้าอี้บนรถบัสมีที่นั่ง
เฉพาะคนขาว	 ที่นั่งเฉพาะคนด�า	 จะนั่งล�้ากันไม่ได้	 มิเช่นนั้น	
อาจถูกจับติดคุกนี่คือสิ่งที่ เคยเขียน
ห้ามเป็นกฎหมาย	 อย่างไรก็ดี	 
ต่อมากฎหมายเหล่านั้นถูก
ยกเลิกไป	 หลังจากศาล
ฎีกาสหรัฐฯ	 ได ้วินิจฉัย
ว ่ า ก า รกี ด กั น สี ผิ ว ใ น 
รูปแบบต่าง	ๆ	ขัดต่อหลัก
ความเสมอภาค	 และขัด
ต่อรัฐธรรมนูญ	 และด้วย
เหตุผลทางประวัติศาสตร์
นี่เอง	 ท�าให้ในสหรัฐฯ	 มี 
สิ่งหนึ่งที่เรียกว่า	มาตรการ
ที่ส่งเสริมให้บุคคลสามารถ
ใช้สิทธิได้เท่าเทียมกับบุคคล
อื่น	 หรือ	 Afffii firmative	 Action	
เพื่อส่งเสริมให้คนผิวด�าที่เคยถูกกีดกันมาช้านานได้มีโอกาสพัฒนา
ตนเองได้เท่าเทียมกับคนผิวขาว	เช่น	มีการก�าหนดคะแนนเพิ่มพิเศษ
ให้คนด�าสามารถแข่งขันเข้าเรียนมหาวิทยาลัย	 หรือมีโควตาเข้าท�างาน
ในภาครัฐ	เป็นต้น
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ตอนที่ 9
หลักความเสมอภาค 9 : เสมอภาคในโอกาส 1

เมื่อไม่นานมานี้	 ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า	 กฎหมาย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	 ห้ามผู้มีกายหรือจิต 
ไม่เหมาะสมเป็นข้าราชการตุลาการ	กล่าวคือ	ห้ามผู้พิการทุพพลภาพ 

ไม่ให้เข้าสอบเข้ารับราชการเป็นผู ้พิพากษานั้น	
ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดย 
ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะ
เหตุแห่งความพิการ	 ขัดแย้ง 
ต ่ อหลั กความ เสมอภาค 
ตามรฐัธรรมนญูบทกฎหมาย 
ในส ่วนดังกล ่าว	 จึงตก

เป ็นอันใช ้บังคับไม ่ ได ้ 
คล้าย	 ๆ	 เป็นโมฆะ	
หลักความเสมอภาค 
ในส ่ วนนี้ ถ ้ ากล ่ าว
เ จ า ะ จ ง ล ง ไ ป ก็ คื อ 
ความเสมอภาค	ในโอกาส 

คือ	 ไม ่ว ่ าคนที่ ร ่ างกาย 
ครบถ้วน	 32	 ประการ	 หรือผู ้พิการทุพพลภาพ 

ถ้ามีคุณสมบัติอื่น	 ๆ	 ครบถ้วนคนผู้นั้นก็ย่อมมีสิทธิสมัคร	 มีโอกาส
ที่จะเข้าสอบแข่งขันเป็นผู้พิพากษาได้เท่าเทียมกันกับคนอื่น	 แต่ 
ท้ายทีส่ดุ	จะได้เป็นหรอืไม่ได้เป็นผูพ้พิากษานัน้	ขึน้อยูก่บัผลการสอบ
ของคนคนนั้น
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ตอนที่ 10 
หลักความเสมอภาค 10 : เสมอภาคในโอกาส 2

หลักความเสมอภาคที่บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญไทยนั้น 
ถ้าจะกล่าวกันแบบเจาะจงลงไปให้ชัดก็คือ	 คนทุกคนย่อมมีสิทธิ
เสรีภาพและโอกาสที่จะใช้สิทธิเสรีภาพ	 ที่จะพัฒนาตนเองอย่าง
เท่าเทียมกัน	 อย่างเช่น	 แม้เป็นผู้พิการ
ทุพพลภาพ	 แต่ถ้ามีสติปัญญาดี	
เรียนจบปริญญากฎหมาย
สอบได้เนติบัณฑิตไทย 
มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ 
การท�างานครบถ้วน 
ไม ่ เคยประพฤติตน
เสื่อมเสียในทางใด	 ๆ	
อายุครบ	 25	 ปีแล้ว	 
ก็ย่อมมีสิทธิมีโอกาสที่
จะสมคัรเข้าสอบแข่งขนั
เป็นผู ้พิพากษาได้เท่า
เทียมกับคนที่มีอวัยวะ
ครบถ้วน	32	ประการ	ส่วน
ผลลัพธ์	 ผู้พิการคนที่เข้าสอบ 
จะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นผู ้พิพากษานั้น
ก็จะเป็นไปตามผลการสอบ	 และนี่คือหลักใหญ่ใจความ	 ของ
ความเสมอภาค	 อย่างไรก็ดี	 ณ	 ปัจจุบัน	 ยังคงมีกฎหมายไทย 
อีกหลายฉบับที่ตัดโอกาสผู้พิการในท�านองนี้อยู่อีก	 ซึ่งคงต้องได้รับ
การแก้ไขในโอกาสต่อ	ๆ	ไป
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ตอนที่ 11 

หลักความเสมอภาค 11 : เสมอภาคชายและหญิง 1

ทั้งรัฐธรรมนูญ	 2550	 และรัฐธรรมนูญ	 2540	 ต่างก็ได้
รับรองความเสมอภาคของหญิงและชายไว้ในมาตรา	 30	 วรรคสอง 
เหมือน	 ๆ	 กัน	 แต่เดิมนั้น	 พระราชบัญญัติชื่อบุคคล	 พ.ศ.	 2505	 

ก�าหนดบังคับว ่า	 หญิงมีสามีต ้องใช ้
นามสกุลของสามีเท่านั้น	 จะ

ใช้นามสกุลเดิมของตน
ก่อนสมรสไม่ได้เป็น
ผลให ้มีการเสนอ
ค�าร ้องไปยังศาล
รั ฐ ธ ร ร มนูญ เ มื่ อ
ปี	 2546	 และศาล
ท ่านได ้วินิจฉัยว ่า 
บทบัญญัติดังกล่าว 

ขัดต ่อหลักความเสมอภาค
ระหว ่างชายและหญิง	 ทั้งยัง
เป ็นการเลือกปฏิบัติต ่ อหญิง
เพราะเหตุแห่งสถานะของบุคคล	
คือ	 น�าเอาสถานภาพการสมรส	 
มาเป ็นเหตุแห ่งการเลือกปฏิบัติ	 

บทกฎหมายนี้จึงขัดต่อรัฐธรรมนูญ	 เป็นอันใช้บังคับไม่ได้	 และ 
หลังจากนั้นไม่นาน	 ก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้สิทธิหญิง 
มสีามสีามารถเลอืกใช้นามสกลุของตนเองหรอืนามสกลุของสามกีไ็ด้
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ตอนที่ 12
หลักความเสมอภาค 12 : เสมอภาคชายและหญิง 2

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีที่จัดเก็บแบบก้าวหน้า	
คือยิ่งมีเงินเดือน	 มีรายได้ทั้งหลายสูงเท่าใด	 ก็ยิ่งต้องจ่ายภาษี 
ในอัตราสูงขึ้นไปเป็นขั้นบันไดตามที่ก�าหนดไว้ในประมวลรัษฎากร	
เช่น	 เงินได้	 150,000	บาทแรกไม่ต้องเสียภาษี	 จาก	 150,001	ถึง	
500,000	บาท	เสีย	10	เปอร์เซ็นต์	ช่วง	500,001	ถึง	1	ล้านบาท 
เสีย	 20	 เปอร์เซ็นต์	 เป็นขั้น	 ๆ 
ไปจนถึงอัตราสูงสุด	 37	
เปอร ์ เ ซ็ นต ์ 	 ปกติ การ
ค� านวณภาษีก็คิ ดของ
ใครของมัน	 แต่ละคนก็
ยื่นแบบเสียภาษีของตน 
อย ่ าง ไรก็ดี 	 ส� าหรับคู ่
สามีภรรยาตามกฎหมาย	 
ตัวสามีกลับถูกบังคับให้ต้อง
น�าเงินได ้แทบทุกประเภท
ของภรรยามารวมค�านวณ
ด้วย	ปัญหาก็คือ	เมื่อน�าเงิน 
ได้ของสามีมาบวกกับเงินได้ 
ของภรรยา	 ท�าให้มีเงินได้ 
พึงประเมินที่เป็นฐานภาษีสูงขึ้น 
อัตราภาษีสูงขึ้น	 และเงินภาษีที่ต้องจ่ายก็มากขึ้น	 ดังนั้น	 จึงมี 
การโต้แย้งไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่า	 ข้อก�าหนดเช่นนี้ขัดต่อหลัก 
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายเป็นการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุ 
ความแตกต่างทางสถานะ	 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินเช่นใดนั้น 
มีค�าตอบในตอนต่อไป



กฎหมายสามัญประจำ บ้าน

30

ตอนที่ 13 
หลักความเสมอภาค 13 : เสมอภาคชายและหญิง 3

เคยมีการอ้างหลักความเสมอภาคโต้แย้งบทบัญญัติใน
ประมวลรัษฎากรไปยังศาลรัฐธรรมนูญ	 2	 ครั้ง	 ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การบังคับให้น�าเงินได้แทบทุกประเภทของภรรยา	 ไปรวมกับเงิน

ได้ของสามี	 เพื่อคิดค�านวณเป็น 
ภาษีเงินได ้บุคคลธรรมดาที่
สามีภรรยาคู่นั้นจะต้องช�าระ
ให้แก่กรมสรรพากร	 ใน
คราวแรก	 เมื่อปี	 2545	
ซึ่ ง ศ า ล รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ 
ท่านได้วินิจฉัยว่า	 ไม่ขัด
หลักความเสมอภาค	 แต่

เมื่อเวลาผ่านไปได้	 10	 ปี 
ข ้อโต ้แย ้งนี้กลับขึ้นสู ่ศาล 

อกีครัง้	มาคราวนีเ้ปลีย่นรฐัธรรมนญู
ใหม่แล้วตุลาการก็เปลี่ยนชุดใหม่	 
จงึกลบัค�าวนิจิฉยัเดมิ	พร้อมกบัตดัสนิ
ว่า	 ข้อก�าหนดให้สามีภรรยาน�าเงินได้ 

พึงประเมินมาค�านวณรวมกันเพื่อยื่นแบบเสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น	ขัดต่อหลักความเสมอภาคและเป็นการ
เลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความแตกต่างเรื่องสถานะบุคคล	 ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ	จึงเป็นอันใช้บังคับไม่ได้
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ตอนที่ 14
หลักความเสมอภาค 14 : เสมอภาคชายและหญิง 4

เมื่อไม่นานมานี้	 ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าวินิจฉัยว่า	 ประมวล
รัษฎากรในส่วนที่บังคับให้สามีภรรยาน�าเงินได้พึงประเมินมารวมกัน 
เพื่อเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปีนั้น	 ขัดต่อหลักความเสมอภาคตาม 
รัฐธรรมนูญ	เป็นอันใช้บังคับไม่ได้	น่าสนใจมากก็ตรงเหตุผลของศาล 
ที่ว ่า	 หลักเกณฑ์ดังกล่าวท�าให้
สามีภริยาที่มีรายได้ประเภทอื่น 
นอกเหนือจากเงินเดือนและ
ค่าจ้าง	 ต้องเสียภาษีสูงกว่า
สามีภริยาที่ภริยามีรายได้
จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง
แต่ประเภทเดียว	 และยัง
ท�าให้หญิงมีสามีต ้องเสีย
ภาษีสูงกว่าหญิงโสดที่มีเงิน
ได้พึงประเมินในกลุ่มประเภท
เดียวกันนั้น	 ส่งผลต่อเนื่อง
ให้ชายหญิงไม่นิยมสมรส
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	
เพราะเกรงต ้องรับภาระ
ภาษีในอัตราที่สูงขึ้น	 หรือที่สมรส 
กันแล้วก็อาจวางแผนภาษีโดยจดทะเบียน
หย่า	กล่าวง่าย	ๆ 	กค็อื	หลกัเกณฑ์ข้อนีไ้ม่ได้มุง่เสรมิสร้างให้สถาบนั
ครอบครัวมั่นคงขึ้นแต่อย่างใด
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ตอนที่ 15
หลักความเสมอภาค 15 : เลือกปฏิบัติเพราะฐานะ 1

หลักความเสมอภาคที่รับรองไว ้ในรัฐธรรมนูญไทยนั้น	 
ห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ	 

เชื้อชาติ	 ภาษา	 อายุ	 ศาสนา	 สถานะ 
ของบุคคล	 ตลอดจนฐานะ 
ทาง เ ศ รษฐกิ จห รื อ สั ง คม 
ตัวอย ่างเช ่น	 เมื่อหลายป ี 
ที่ผ ่ านมา	 คณะกรรมการ
กฤษฎีกาเคยให้ความเห็นว่า	
หลกัเกณฑ์การรบัเดก็เข้าเรยีน
ในโรงเรยีนสาธติแห่งหนึง่ทีเ่ปิด
ให้รบั	“บตุรของผูท้�าประโยชน์
ต่อโรงเรียน”	 และ	 “เด็ก
ของผู ้ฝากที่ส�าคัญจาก
ส่วนราชการต่าง	 ๆ	 ที่
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
โรงเรียน”	 นั้น	 มิได้เป็นไป
เพื่อวัตถุประสงค์ของการ

จัดตั้งโรงเรียนสาธิต	 มิได้พิจารณา
ตามความรู ้ ความสามารถของเด็ก 

ทั้งยังเปิดโอกาสให้โรงเรียนใช้ดุลพินิจได้ตามอ�าเภอใจอันเป็นการ
เลือกปฏิบัติให้เป็นคุณแก่บุคคลบางกลุ่มเท่านั้น	 ไม่เป็นธรรมต่อ 
เด็กนักเรียนคนอื่น	 ๆ	 ที่สมัครสอบคัดเลือก	 ถือว่าขัดต่อหลัก 
ความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ
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ตอนที่ 16
หลักความเสมอภาค 16 : เลือกปฏิบัติเพราะฐานะ 2

รัฐธรรมนูญไทยรับรองความเสมอภาคไว้	 พร้อม	 ๆ	 กับ 
การบัญญัติ	 ห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง 
ทางเพศ	เชื้อชาติ	ภาษา	อายุ	ศาสนา	สถานะของบุคคล	ตลอดจน 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม	 ตัวอย่างเช่น	 เมื่อหลายปีที่ผ่านมา 
คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยให ้ความเห็นว ่า	 
ห ลั ก เ กณฑ ์ ก า ร รั บ 
พนักงานของรัฐวิสาหกิจ
แห ่งหนึ่ ง	 ซึ่ งก�าหนด
คุณสมบัติ เบื้องต ้นใน
การรับสมัคร	 แต่กลับ
มีข ้อยกเว ้นเรื่องอายุ
แ ล ะ เ ก ร ด เ ฉ ลี่ ย เ มื่ อ
จบก า รศึ ก ษ า ใ ห ้ แ ก ่
ลูกของพนักงาน	 และ
ลูกอดีตพนักงานของ
รัฐวิสาหกิจแห่งนั้น	 แม้
บุคคลดังกล ่าวจะต ้อง
ผ่านการคัดเลือกเช่นเดียว
กับบุคคลภายนอก	 แต่ก็เป็นการเลือกปฏิบัติ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลบางกลุ่ม	 โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	
จึงเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม	 ขัดต่อหลักความเสมอภาค 
ที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ
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ตอนที่ 17
หลักความเสมอภาค 17 : คนท�าผิดอ้างไม่ได้

เวลาที่มีการฝ่าฝืนกฎหมาย	 ผู้กระท�าความผิดชอบอ้างกัน
หนักหนาว่า	 ยังมีคนอื่น	 ๆ	 อีกที่ท�าผิดกฎหมายเช่นเดียวกันกับตน 
ท�าไมต�ารวจไม่ไปจับ	 อย่างนี้	 เลือกปฏิบัติใช่หรือไม่	 ข้ออ้างเช่นนี้ 
ศาลปกครองท่านจะเห็นว่าอย่างไร	สมมุติเอาเป็นนายแดง	ประกอบ

กิจการสุสานเอกชน	 หรือ
ฮวงซุ้ย	 ให้ญาติ	 ๆ	 ของคน
ตายน�าศพมาฝัง	 พร้อมทั้ง
เรียกเก็บค่าเช่าหน้าดิน
มาก็หลายปี	 วันดีคืนดี
เทศบาลมาตรวจ	 พบว่า	
เป็นสุสานเอกชนที่ไม่ได้
ขออนุญาตประกอบการ
กับภาครัฐ	 ตามที่กฎหมาย

ก�าหนดไว้	 จึงออกค�าสั่งให้
รื้อถอน	 นายแดงโต้เถียงกลับว่า 

ในเขตเทศบาลเดียวกันนั้น	 ยังมี
ฮวงซุ้ยเอกชนอีก	2	เจ้า	ที่ไม่มีใบอนุญาต 

	 แต่เทศบาลเลือกจับเฉพาะตน	 ไม่จับรายอื่น	 
จึงถือเป็นการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม	 ศาลปกครองสูงสุดท่าน
ตัดสินว่า	 ข้ออ้างนี้ฟังไม่ขึ้น	 และท่านย�้าด้วยว่า	 คนที่จะอ้าง 
หลักความเสมอภาคได้นั้น	 คือ	 ผู ้ที่มีสิทธิตามกฎหมาย	 และ 
ผู้กระท�าผิดจะมาอ้างข้าง	ๆ	คู	ๆ	แบบนี้ไม่ได้
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ตอนที่ 18
หลักความเสมอภาค 18 : ไม่ผูกพันเอกชน 1

หลักความเสมอภาคที่บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น 
จะใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐ	เช่น	ส่วนราชการ	กระทรวง	ทบวง	
กรม	รัฐวิสาหกิจ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผูกพันการใช้อ�านาจ
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐเหล่านั้นให้ปฏิบัติต่อเราทุกคน 
ที่เป็นประชาชนอย่างเสมอภาค 
ไม่อาจใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจได้ 
อย่างไรก็ด	ี หลักความเสมอภาค 
ต า ม รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ นี้ 
ไม่อาจน�ามากล่าวอ้าง 
ร ะ ห ว ่ า ง ป ร ะ ช า ชน 
คนธรรมดาด้วยกันเอง
ได้	ตัวอย่างเช่น	บริษัท
บ้านจัดสรรเอกชน	อาจ
เลือกขายบ ้านให ้แก ่ 
บางคนบางสาขาอาชีพ
ก็ได้	 ถ้าไม่พอใจผู ้จะ
ซื้อรายใด	 จะไม่ขายให้	
โดยไม่ต้องอธิบายเหตุผลใด	 ๆ	 เลย
ก็ได้	 เพราะบริษัทเอกชนนั้นมีเสรีภาพที่จะเลือกคู่สัญญา	 ต่างจาก 
การเคหะแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ	 การจะขายบ้านหรือ 
ไม ่ขายบ้านให้แก ่ใคร	 จะต้องมีหลักมีเกณฑ์ที่สอดคล้องกับ 
หลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ
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ตอนที่ 19 
หลักความเสมอภาค 19 : ไม่ผูกพันเอกชน 2

หลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญนั้น	 มีผลผูกพัน 
การใช้อ�านาจของหน่วยงานของรัฐทั้งปวง	 แต่ไม่ผูกพันการใช้สิทธิ
เสรีภาพของปัจเจกชน	 บุคคลแต่ละคนเช่นท่านทั้งหลาย	 หากท่าน
อยากติดต่อสัมพันธ์กับใคร	 อยากเข้าท�านิติกรรมสัญญากับใคร	

หรือไม่อยากท�ากับใคร	 ท่านมี
สิทธิเลือกได้เต็มที่	 ตัวอย่าง
เช่น	 เจ้าของบริษัทเอกชน

อาจจะไม ่ รับคนเข ้ า
ท�างาน	 เพียงเพราะ
ว่าสัมภาษณ์แล้วรู้สึก
ไม ่ ชอบขี้ หน ้ าก็ ไ ด ้	
เพียงเพราะพูดไทย
ไม่ชัดก็ได้	 และคนที่
ตกสัมภาษณ์จะมา
อ้างว่า	การไม่รับตน
เข้าท�างานเป็นการ
เ ลื อ กปฏิ บั ติ ที่ ไ ม ่ 
เ ป ็ น ธ ร รม เพรา ะ

ความแตกต่างทางถิ่นก�าเนิด
และภาษาขัดต่อหลักความเสมอภาคไม่ได้	 แตกต่าง 

ไปจากการจะรับหรือไม่รับคนเข้าท�างานในหน่วยงานภาครัฐ	 
เจ้าหน้าที่ผู ้ด�าเนินการจะต้องเคารพต่อหลักความเสมอภาคตาม
รัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด



กฎหมายสามัญประจำ บ้าน

37

ตอนที่ 20
หลักความเสมอภาค 20 :

ผูกพันเอกชน หากมีกฎหมาย 1

โดยหลักการแล้ว	 บุคคลผู ้ เป ็นประชาชนทั้งหลายย่อม 
ไม่สามารถยกเอาหลักความเสมอภาคมากล่าวอ้าง	 มาใช้บังคับกับ
ประชาชนด้วยกันเองได้	 เป็นต้นว่า	 ร้านตัดผมบางร้านอาจเลือก
ตัดผมให้เฉพาะผู้ชาย	 ไม่ตัดให้ผู้หญิง	 ฝ่ายหญิงจะมากล่าว 
อ้างว่า	 ร้านตัดผมร้านนี้ละเมิด
หลักความเสมอภาค
ระหว ่างหญิงชายที่
รั ฐธรรมนูญรับรอง 
ไว ้ไม ่ได ้	 เพราะช่าง
ตัดผมมีเสรีภาพที่จะ
เลือกตัวลูกค้าได้	 เขา
ไม ่อยากได ้ เงินจาก 
ผู ้หญิง	 ก็ เป ็นสิทธิ 
ของ เขา	 ไปบั งคับ
หรือห ้ามเขาก็ไม ่ได ้	
เพราะเขาเป็นเอกชน	
เ ข า ไ ม ่ ใ ช ่ เ จ ้ า หน ้ า ที่ 
ของรัฐที่ต ้องเคารพต ่อ
หลักความเสมอภาคทุกครั้งที่ใช้
อ�านาจรัฐกับประชาชน	 อย่างไรก็ดี	 ในบางเรื่อง	 หากรัฐสภา 
เห็นว่า	 มีความส�าคัญจึงออกกฎหมายที่เป็นพระราชบัญญัติต่าง	ๆ	 
มาบงัคบัให้เอกชนต้องเคารพต่อหลกัความเสมอภาค	เช่นนีก้ส็ามารถ
ท�าได้
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ตอนที่ 21
หลักความเสมอภาค 21 :
ผูกพันเอกชน หากมีกฎหมาย 2

หลักความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
เพราะเหตุต่าง	 ๆ	 ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญไทย	 อาทิ	 ห้าม
เลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่างทางเพศ	 เชื้อชาติ	 ภาษา	 ศาสนา	
การศึกษา	 และอื่น	 ๆ	 นั้น	 เป็นหลักการที่ผูกพันรัฐ	 หน่วยงาน 

ของรัฐ	 และเจ ้าหน้าที่ของรัฐ	 แต ่ไม ่ใช ้
บังคับระหว่างประชาชน 

ด้วยกันเอง	 อย่างไรก็ดี 
บางเรื่องบางอย ่าง	 
มีความส� าคัญมาก 
เป ็นปัญหาเรื้อรังใน
สังคมไทย	 เป็นต้นว่า	
ในการจ ้างงานของ 
ภาคเอกชน	 ลูกจ้าง 
ผู้หญิงมักจะถูกเลือก

ป ฏิ บั ติ จ า ก น า ย จ ้ า ง	 
โดยให้ได้รับเงื่อนไขการจ้าง	

เช่น	 ค่าแรงน้อยกว่าลูกจ้างผู้ชาย	
ด้วยเหตุนี้	 ในปี	 2541	 รัฐสภาจึงตรากฎหมาย

คุ้มครองแรงงาน	 ก�าหนดบทบังคับให้นายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้าง
ชายและหญงิอย่างเท่าเทยีมกนั	และโดยผลแห่งพระราชบญัญตันิีเ้อง	
หลักความเสมอภาคจึงผูกพันนายจ้างที่เป็นเอกชนด้วย
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ตอนที่ 22
หลักความเสมอภาค 22 : ลูกจ้างชายหญิง 1

ในสมัยก่อนจะมีพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน	 พ.ศ.	
2541	 บริษัทห้างร้านหลาย	 ๆ	 แห่งมักจะปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและ 
ลูกจ้างหญิงแตกต่างกัน	 เป็นต้นว่า	 ให้ลูกจ้างชายเกษียณได้ที่อายุ	
60	ปี	ในขณะที่ลูกจ้างหญิงให้เกษียณ
ตั้งแต่อายุเพียง	 55	 ปี	 เท่านั้น	
สมัยก ่อนอาจกระท�าได ้
เพราะแม้รัฐธรรมนูญที่
ใช้อยู่	ณ	เวลานั้น	จะ
มีบทบัญญัติ รับรอง
ความเสมอภาคระหว่าง
ชายและหญงิไว้กต็าม	แต่
รัฐธรรมนูญก็ไม่ใช้บังคับ
กับนายจ้างที่เป็นเอกชน	
อย ่างไรก็ดี 	 นับแต ่วันที่	
19	 สิงหาคม	 2541	 วันที่ 
พระราชบัญญัติคุ ้มครอง
แรงงาน	 มีผลบั งคับ ใช ้ 
เรื่อยมา	 ข้อก�าหนดการจ้าง	 ที่ให้
ชายเกษียณที่	 60	 ปี	 หญิงเกษียณที่	 55	 ปี	 ดังที่ 
ยกมาเป็นตวัอย่างข้างต้นนัน้	ย่อมขดัต่อหลกัความเสมอภาค	ถอืเป็น 
การปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงอย่างไม่เท่าเทียมกัน	 โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร	จึงตกเป็นโมฆะ	เสียเปล่า	ใช้บังคับไม่ได้



กฎหมายสามัญประจำ บ้าน

40

ตอนที่ 23
หลักความเสมอภาค 23 : ลูกจ้างชายหญิง 2

พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน	 พ.ศ.	 2541	 ได้บัญญัติ 
รับรองความเสมอภาคของลูกจ้างชายและหญิงไว้ในมาตรา	 15	
ความว่า	 “ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียม 

กนัในการจ้างงาน	เว้นแต่ลกัษณะ 
หรือสภาพของงานไม่อาจ
ปฏิบัติเช่นนั้นได้”	 ตัวอย่าง
เช ่น	 หากลักษณะงาน	
คณุภาพงาน	และปรมิาณ
งานของลู กจ ้ า งชาย
และหญิงมีเท ่า	 ๆ	 กัน	
นายจ ้างจะต ้องก�าหนด

อัตราค ่าจ ้างและค ่าล ่วง 
เวลาให้ลูกจ้างหญิงและชาย
เท่าเทียมกัน	 อย่างไรก็ดี 

ลั กษณะหรื อสภาพ 
ของงานบางอย ่ า ง 

ที่เสี่ยงภัยเช่น	 งานใน
เหมือง	 งานก่อสร้างที่ท�า

ใต้ดิน	 ใต้น�้าในอุโมงค์	 หรือ
งานเช็ดกระจก	ตามตึกสูงที่ต้องขึ้นนั่งร้านสูงเกิน	10	เมตร	งานผลิต
หรือขนส่งวัตถุระเบิด	วัตถุไวไฟ	งานเหล่านี้	กฎหมายห้ามนายจ้าง
ไม่ให้บังคับลูกจ้างหญิงให้ท�างาน	 เหตุที่กฎหมายก�าหนดเช่นนี้ 
ก็เพื่อคุ้มครองลูกจ้างหญิง	 และไม่ถือว่าขัดต่อหลักความเสมอภาค
แต่อย่างใด
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ตอนที่ 24
หลักความเสมอภาค 24 : ลูกจ้างชายหญิง 3

กฎหมายคุ ้มครองแรงงานก�าหนดให้นายจ้างปฏิบัติต ่อ
ลูกจ้างชายและหญิงอย่างเท่าเทียมกันในการจ้างงาน	 และศาลฎีกา 
เคยตัดสินว่า	 ข้อบังคับบริษัทแห่งหนึ่งที่ให้ลูกจ้างชายเกษียณ
ที่อายุ	 55	 ปี	 ส่วนลูกจ้างหญิง
เกษียณที่อายุ	50	ปีนั้น	ขัดต่อ 
บ ท ก ฎ ห ม า ย ดั ง ก ล ่ า ว	 
ตกเป็นโมฆะ	 แต่อย่างไร
ก็ดี	 ถ้าหลักเกณฑ์การ
เกษียณอายุเป็นไปตาม
ต�าแหน่งงาน	 มิใช่ตาม
เพศ	 อาทิ	 ให ้ลูกจ ้าง 
คนงานชายหญงิเกษยีณ
อายุ	50	ปี	โฟร์แมนชาย
หญิงเกษียณอายุ	55	ปี 
และหัวหน ้า โฟร ์แมน
เกษียณอายุ	57	ปี	เช่นนี้	
เป็นการก�าหนดโดยอาศัย
ต�าแหน่งงานของลูกจ้างว่า	
ลูกจ้างในต�าแหน่งใดจะเกษียณอายุ
เมื่อใด	มิใช่การเอาความแตกต่างทางเพศมาเป็นข้อก�าหนด	ลูกจ้าง
ในต�าแหน่งเดียวกันไม่ว่าชายหรือหญิงก็ต้องเกษียณอายุตามหลัก
เกณฑ์เดียวกันนี้	ดังนั้น	จึงไม่ขัดกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน	และ
ไม่ตกเป็นโมฆะ
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ตอนที่ 25
หลักความเสมอภาค 25 :
การเลือกปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผล 1

ตอนนี้มีอุทาหรณ์จากค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดมาน�าเสนอ 
คือ	 นายสมปอง	 จบปริญญาโทจากประเทศอินเดียมาสมัครเข้ารับ
ราชการ	 ถูกบรรจุให้ได้รับอัตราเงินเดือนต�า่กว่าคนที่จบปริญญาโท
ในประเทศไทย	 1	 ขั้น	 นายสมปองเห็นว่า	 หลักเกณฑ์ข้อนี้เป็นการ 

เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม	 จึงได้ 
มาฟ้องคดีต่อศาล	 อย่างไรก็ดี 

ศาลท่านมิได้เห็นด้วยเช่นนั้น	
เนื่องจาก	 ระบบการศึกษา
ของอินเดียแตกต่างจากของ
ไทย	 คือ	 เรียนปริญญาตรีที่
อนิเดยีใช้เวลา	3	ปี	ปรญิญาโท 
2	ปี	 รวมเป็น	 5	ปี	 ในขณะที่
เรียนปริญญาตรีในไทยใช้เวลา	
4	ปี	ปริญญาโท	2	ปี	รวม	6	ปี	
มเีหตผุลอนัชอบธรรมทีอ่ธบิาย
ได้ว่าท�าไมจงึปฏบิตัต่ิอคนทีจ่บ
จากอนิเดยีไม่เท่าเทยีมกบัคนที่
จบในไทย	และหลักเกณฑ์ข้อนี้

กใ็ช้กบัคนทีจ่บจากประเทศอืน่	ๆ 	ที่
มีระยะเวลาเรียนน้อยกว่าของไทยด้วย	และไม่ได้ใช้เฉพาะ

แต่อินเดีย	จึงไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด
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ตอนที่ 26
หลักความเสมอภาค 26 :

การเลือกปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผล 2

เป ็นธรรมเนียมปฏิบัติมาช้านาน	 ทุกโอกาสส�าคัญของ 
บ้านเมือง	รัฐบาลมักจะทูลเกล้าฯ	ขอพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้อง 
ราชทัณฑ์ทั้งหลายเพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับตนเป็น
พลเมืองดี	ในการนี้	จะตราเป็นพระราชกฤษฎีกาก�าหนดหลักเกณฑ์
การลดหย่อนผ่อนปรนโทษ	 หลักเกณฑ์ข้อหนึ่งที่มักมีมาเสมอ	 ๆ	 
ก็คือ	 ไม่อภัยโทษแก่ผู ้กระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	 ท�าให้ 
ผู ้ต้องโทษในฐานความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดกลุ ่ม
หนึ่ งฟ ้องคดีต ่อศาล
ปกครองสูงสุดว่า	การ
ยกเว ้นไม ่อภัยโทษ
แก่ผู้กระท�าผิดเกี่ยว
กับยา เสพติดนั้ น
เป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรม	 ขัด
ต ่อรัฐธรรมนูญ	 แต ่
อย่างไรก็ดี	 ศาลท่าน
กลับมิได้เห็นด้วย	 และ
ตัดสินว่า	 ยาเสพติดเป็ยภัยร้ายแรงต่อสังคม	 รัฐจึงมีเหตุผลและ
ความจ�าเป็นที่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด	 ไม่ควรผ่อนปรน
มีเหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟังยิ่ง	 ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ 
ไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด
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ตอนที่ 27
อาหารการกิน 1 : กฎหมายอาหาร

กฎหมายเป ็นหลักเกณฑ์ข ้อก�าหนดให ้ เราปฏิบัติตาม 
หรือเป็นข้อห้าม	 ห้ามไม่ให้กระท�า	 และประเทศไทยของเรานั้น 
ก็มีกฎหมายครอบคลุมทุกมิติการใช้ชีวิตประจ�าวันของพวกเรา	
อย่างเรื่องอาหารการกินนี้ก็ใช่	 มีกฎหมายหลายฉบับก�ากับอยู ่	 
นับตั้งแต่ประมวลกฎหมายอาญา	 กฎหมายการสาธารณสุข	 และที่

ส�าคัญกฎหมายอาหาร	 กฎหมาย 
ฉบั บ นี้ ค ร อ บ ค ลุ ม ทุ ก มิ ติ ที่ 
เกี่ยวกับอาหาร	 ว ่ากันมา
ตั้ ง แ ต ่ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช ้ ผ ลิ ต 
อาหารกันเลย	 ทั้งส่วนผสม 
วัตถุ เจือปน	 วัตถุกันเสีย	
ภาชนะบรรจุ 	 เครื่ อ งมื อ
การ เก็บรักษาและถนอม
อาหาร	 โรงงานสถานที่ผลิต
อาหาร	ฉลากอาหาร	อาหาร
ไม ่บริสุทธิ์ 	 อาหารปลอม	
อาหารผิดมาตรฐาน	 ซึ่ ง 

ห้ามน�าเข ้า	 ห ้ามส ่งออก	 และ 
ห้ามจ�าหน่าย	 การขึ้นทะเบียนอาหาร	

การโฆษณาอาหาร	 ที่ส�าคัญ	 ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้มีความผิด 
อาจต้องโทษถึงขั้นจ�าคุกทีเดียว
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ตอนที่ 28
อาหารการกิน 2 : อาหารปลอม 1 

ความผิดฐานหนึ่งในพระราชบัญญัติอาหาร	 พ.ศ.	 2522	 
ที่มักจะมาพร้อมๆ	 กับการกระท�าผิดละเมิดเครื่องหมายการค้าของ
คนอื่นก็คือ	 ความผิดฐานขายอาหารปลอม	 ที่มักจะเห็นเป็นคดี
บ่อย	ๆ	ก็พวกน�้าปลา	ซีอิ๊วขาว	เต้าเจี้ยว	ซอสหอยนางรม	โดยจะ
ปลอมฉลาก	และเครื่องหมายการค้ายี่ห้อดัง	ที่ชาวบ้านนิยมหามาไว้ 

ติดครัว	 ใช้ประกอบอาหาร	
ตัวน�้ าปลา	 ซีอิ๊ ว 	 และ
ซอสข้างในขวดมักจะ
ใช้ของด้อยคุณภาพ
บรรจุใส่แทน	ทีนี้ก็
เดือดร้อนเจ้าของ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ ตั ว
จริง	ไม่แค่กระทบ 
ยอดขายเท่านั้น	
แต ่กระเทือนไป
ถึงความเชื่อมั่น

ของผู้บริโภค	ดีไม่ดี	 
ผู้ซื้อเข้าใจว่า	ของปลอม

เป็นของจริง	 เห็นว่าด้อยคุณภาพ	
พาลจะเลิกซื้อยี่ห้อนั้นตลอดไปเลยก็ได้	 

ดังนั้น	 กฎหมายจึงเอาผิดทั้งการผลิตและการจ�าหน่ายอาหารปลอม
มีโทษจ�าคุกตั้งแต่	6	เดือน	ถึง	10	ปี	และปรับสูงสุดถึง	100,000	บาท
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ตอนที่ 29
อาหารการกิน 3 : อาหารปลอม 2

ทั้งการผลิตและการจ�าหน่ายอาหารปลอมนั้น	 ล้วนแล้วแต่
เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร	 พ.ศ.	 2522	 ผู้กระท�าผิด
ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบป	ี ปรับตั้งแต่	 5,000	 ถึง	
100,000	บาท	อาหารปลอมนัน้ได้แก่	
อาหารที่ถูกสับเปลี่ยนเนื้อใน
ของอาหาร	 เช่น	 ซอสหอย
นางรมติดฉลากยี่ห ้อนึง	
แต่จริง	 ๆ	 เนื้อในเป็นซอส
หอยนางรมที่เจ้าของร้าน
ผลิตเอง	 กรอกใส่ขวดเอง	
ไม่ใช่ของแท้จากโรงงาน	
อาหารเทียมแต ่มาป ิด
ฉลากขายเป ็นอาหาร
แท้	 เช่น	 สารสังเคราะห์ 
เลียนแบบเนื้อหมูจะมา 
ติดฉลากเป ็นเนื้อหมู 
ไม่ได้	อาหารทีป่รงุแต่งปกปิด 
ความด้อยคุณภาพ	 ก็พวกไก่หย็อง	
หมูหย็องที่ท�าจากเนื้อไก่เน่าเนื้อหมูเน่านั่นแหละ	ต่อมาก็คือ	อาหาร
ที่มีฉลากลวงให้ผู้ซื้อเข้าใจผิดและประเภทสุดท้ายก็คือ	อาหารที่ผลิต
มีคุณภาพต�่ากว่ามาตรฐานกลางที่รัฐก�าหนดไว้
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ตอนที่ 30
อาหารการกิน 4 : อาหารปลอม 3

ความผิดฐานผลิตและจ�าหน่ายอาหารปลอมตามพระราช-
บัญญัติอาหาร	 พ.ศ.	 2522	 นั้น	 ไม่ได้มีเพียงแต่เฉพาะการสอดไส้ 
ใส่อาหารปลอมลงในภาชนะบรรจุอาหารจริง	 เอาสิ่งเทียมเลียน
แบบมาหลอกขายเป็นอาหาร	 หรือเอาไก่เน่าหมูเน่ามาปรุง
เป็นไก่ยอหมูยอหลอกขายประชาชน
เท ่านั้น	 แต ่อาหารปลอมยัง
รวมถึงอาหารที่ผลิตขึ้น 
โดยมีคุณภาพต�่ากว่า
มาตรฐานที่ ภ าครั ฐ
ก�าหนดเพื่อเอามาขาย
แก ่ประชาชนอีกด ้วย	
เป็นต้นว่า	 น�้าปลานั้นจะ
ต้องมีปริมาณไนโตรเจน
ซึ่งช่วยเสริมสร้างโปรตีน
ให้ร ่างกายตั้งแต่ร ้อยละ 
30	 ถึงร ้อยละ	 70	 แต ่
โรงงานน�้าปลายี่ห ้อหนึ่ง	
ผลิตน�้าปลาที่มีค่าไนโตรเจน
ต�่ากว่ามาตรฐานกลางมาก	
แม้น�้าปลาดังกล่าวจะไม่ได้ก่อให้เกิดโทษ
หรือเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคก็ตาม	แต่การผลิตและมีไว้เพื่อจ�าหน่าย
อาหารทีไ่ม่ได้มาตรฐานมากเกนิร้อยละ	30	ของค่ามาตรฐานเพยีงเท่านี้ 
ก็ถือว่ามีความผิดในฐานที่เกี่ยวกับอาหารปลอมแล้ว
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ตอนที่ 31
อาหารการกิน 5 : อาหารปลอม 4

อาหารทีต่ดิฉลากลวง	ท�าให้ผูซ้ือ้เข้าใจผดินัน้	ถอืว่าเป็นความผดิ 
ฐานผลิตและจ�าหน่ายอาหารปลอมในรูปแบบหนึ่งตามก�าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติอาหาร	 พ.ศ.	 2522	 เนื้อหาในฉลาก
ลวงที่พยายามให้ผู้เช่าซื้อเข้าใจผิดนี้	จะต้อง

เป็นเรื่องคุณภาพ	ปริมาณ	ประโยชน์	
สถานที่และประเทศที่ผลิต	 หรือ
ลักษณะพิเศษเฉพาะอื่น	 ๆ	 ของ
อาหารแต่ละประเภท	 ฉลากที่ลวง
คุณภาพก็เช่นบอกว่าผลิตจากเนื้อ
เกรดเอ	แต่จริง	ๆ	ไม่ใช่	ฉลากลวง
ปริมาณก็เช่น	 ติดฉลากไว้	 100	
กรัม	แต่จริง	ๆ	มีเพียง	80	กรัม	
ฉลากลวงประโยชน์เป็นต้นว่า	
อวดอ้างสรรพคณุ	อาหารนีช่้วย 
ลดความอ้วนได้แต่จริง	 ๆ	 ไม่
เกี่ยวกันเลย	 หรือปิดฉลากว่า 
เป ็นไวน ์น�าเข ้าจากฝรั่งเศส 
แต่ที่ไหนได้หมักบ่มในบ้านเรา
และนี่คือฉลากลวงเกี่ยวกับ

ประเทศที่ผลิตอาหารที่มีฉลากลวงใน
เรื่องต่าง	ๆ	เหล่านี้	ล้วนแต่ถือว่าเป็นอาหารปลอม	มีความผิดตาม
กฎหมายทั้งสิ้น
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ตอนที่ 32
อาหารการกิน 6 : อาหารไม่บริสุทธิ์ 1

หลังจากที่ได้ท�าความรู ้จักกับความผิดฐานอาหารปลอม 
ซึ่งทั้งผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายอาหารปลอมย่อมต้องรับโทษตามพระราช
บัญญัติอาหาร	พ.ศ.	2522	กันไปแล้ว	ตอนนี้จะกล่าวถึงเรื่องอาหาร 
ไม ่บริสุทธิ์ 	 ซึ่งอาหารไม ่บริสุทธิ์นั้น 
มีอยู่มากมายหลายลักษณะ 
ไล่เรียงไปตั้งแต่อาหาร
ที่เจือปนไปด้วยสิ่งที่
อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของผู้บริโภค	
หรือมีสารเคมีที่แม้ไม่
ถึงขนาดเป็นอันตราย
แต่ก็เจือปนในอาหาร
มากจนกระทั่งท�าลาย
คุณภาพของอาหาร 
ไปอาหารที่ผลิต/บรรจุ
ห รื อ เ ก็ บ รั ก ษ า โ ด ย 
ไม ่ถูกสุขลักษณะ	
อาหารที่ผลิตจาก 
สั ต ว ์ เ ป ็ น โ รคแล ะอาจ
ลุกลามติดต่อไปยังผู้คนได้	 และประการ
สุดท้ายอาหารที่บรรจุในภาชนะที่มีส่วนประกอบอาจเป็นอันตราย 
ต่อผู้บริโภคเหล่านี้คืออาหารไม่บริสุทธิ์ซึ่งมีความผิดตามกฎหมาย	 
ทั้งผู้ผลิตและผู้ขาย	อาจต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	2	ปี	ปรับไม่เกิน	
20,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ



กฎหมายสามัญประจำ บ้าน

50

ตอนที่ 33
อาหารการกิน 7 : อาหารไม่บริสุทธิ์ 2

ผู ้ผลิตหรือจ�าหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์นั้นย่อมมีความผิด 
ตามพระราชบัญญัติอาหาร	 พ.ศ.	 2522	 อาจต้องระวางโทษจ�าคุก
ไม่เกินสองปี	ปรับไม่เกิน	20,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	ตัวอย่าง

เช่น	 ผลิตภัณฑ์อาหารปลาเกล็ดขาว 
ทอดกรอบบรรจุกระป ๋อง 

ยี่ห ้อหนึ่ง	 สภาพภายใน
โรงงานที่ผลิตไม่สะอาด	
ก ร รมวิ ธี ก า ร ผลิ ต 
ไม่ดีพอ	 เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขตรวจ
สอบพบว ่ า 	 ใ น
อาหารมีค่าปริมาณ
ตะกั่ ว แล ะ เ ชื้ อ ร า 
ปนเป ื ้อนมากกว ่า
เ กณฑ ์ ม า ต ร ฐ า น
ที่ รั ฐ ม น ต รี ว ่ า ก า ร
กระทรวงสาธารณสุข
ป ร ะ ก า ศ ก� า ห น ด ไ ว ้ 

เช่นนี้	 เจ ้าของผลิตภัณฑ์ 
ย่อมมคีวามผดิฐานอาหารไม่บรสิทุธิ์	

อย่างไรก็ดี	 ถ้าปริมาณสารปนเปื้อนสูงเกินกว่าร้อยละ	 30	 ของ 
ค่ามาตรฐาน	หรอืมผีูบ้รโิภครบัประทานเข้าไปแล้วเกดิอาหารท้องร่วง
อาหารเป็นพิษ	เช่นนี้	อาจเข้าข่ายความผิดฐานอาหารปลอม	ซึ่งจะมี
อัตราโทษสูงกว่าความผิดฐานอาหารไม่บริสุทธิ์
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ตอนที่ 34
อาหารการกิน 8 : อาหารผิดมาตรฐาน

อาหารผิดมาตรฐานนั้นคืออาหารที่มีคุณภาพไม่ถูกต้อง
ตามมาตรฐานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก�าหนดขึ้น
ตามพระราชบัญญัติอาหาร	 พ.ศ.	 2522	 ซึ่งบางครั้งก็ใกล้เคียงกับ

ความผดิฐานอาหารปลอมมาก
ทีเดียว	 ตัวอย่างเช่น	
นมข้นหวานยี่ห้อหนึ่ง 
มีปริมาณแบคทีเรีย
สะสมอยู ่ เกินกว ่ า

เกณฑ์มาตรฐานที่ภาครัฐ
ก�าหนดไว้คือ	 ต้องไม่เกิน

จ�านวน	 10,000	 ต่อนม	
1	 กรัม	 ดังนั้น	 ผู้ผลิต
นมข ้นหวานยี่ห ้อนี้
อาจมีความผิดในฐาน
อาหารผิดมาตรฐาน
หรือมีความผิดฐาน
อ าห า ร ปลอมก็ ไ ด ้	 

ขึน้อยูก่บัว่า	การผดิแปลก
แตกต่างจากค่ามาตรฐาน

นั้นสูง เกินกว ่าร ้อยละ	 30	 
หรือไม่	 หรือท�าให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคหรือไม่	 ถ้าไม่ถึงร้อยละ 
30	 และไม่มีอันตรายต่อผู้บริโภค	 ก็จะเป็นความผิดฐานอาหารผิด
มาตรฐานซึ่งโทษทัณฑ์ไม่ถึงขั้นจ�าคุก	 มีแต่เพียงโทษปรับไม่เกิน	
50,000	บาท
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ตอนที่ 35
อาหารการกิน 9 : อาหารไม่บริสุทธิ์

ในตอนนี้จะกล่าวถึงตัวอย่างการกวดขันบังคับใช้กฎหมาย
อาหารเพื่อคุ ้มครองผู ้บริโภคที่ปรากฏในค�าพิพากษาศาลฎีกา 

มาบอกกล่าว	 นั่นคือ	 อาหารไม่บริสุทธิ์ซึ่งเป็น
ความผิดตามกฎหมายนั้นมีหลาก

หลายลักษณะ	 หนึ่งในนั้นก็คือ	
อาหารปนเป ื ้อนสิ่งที่อาจเป ็น
อันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค	
เป็นต้นว่า	 ปลากระป๋องยี่ห้อ
หนึ่งมีพยาธิชนิดหนึ่งเจือปน
อยู ่ในเนื้อปลากระป๋องเพราะ
บรรดาปลาทีเ่ป็นวตัถดุบิน�ามาใช้

ผลิตนั้นเป็นโรคพยาธิ		
อาจเป็นอันตรายต่อ
สุ ขภาพและติดต ่ อ
ลุกลามมายังผู้คนได้	
แม้ตัวพยาธิในเนื้อ
ปลากระป ๋องอาจ

ตายไปแล้ว	 และไม่ได้ก่อ
อันตรายใด	 ๆ	 จริง	 แต่ล�าพังเพียงแค่ผลิต

อาหารจากสัตว์ที่เป็นโรคและอาจติดต่อได้ถึงคน	 ก็หนักหนา
เพียงพอที่จะเอาผิดในฐานผลิตหรือจ�าหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ได้แล้ว	
และโทษทัณฑ์ส�าหรับความผิดนี้ก็คือ	จ�าคุกไม่เกิน	2	ปี	ปรับไม่เกิน	
20,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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ตอนที่ 36
อาหารการกิน 10 : โฆษณาเกินจริง

การโฆษณาตามสื่อต่าง	 ๆ	 นั้น	 วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผู้ชม 
ผูฟั้ง	ผูอ่้าน	ผูร้บัสารสนใจซือ้หาสนิค้าและบรกิารนัน้	ๆ 	มาใช้	บางครัง้ 
เจ้าของผลิตภัณฑ์ก็ตั้งใจจะชักจูงใจ	 จะล่อใจบรรดาผู ้ซื้อมาก 
เกินไป	สรรหาถ้อยค�ามาพรรณนาสรรพคุณแบบเกินจริง	อย่างเช่น 
เคยได้ฟังโฆษณาน�้ามันร�าข้าว 
และจมู กข ้ าวยี่ ห ้ อหนึ่ ง	 
ซึ่งโฆษณาเกินจริง	 ช่วย
บรรเทารักษาได้สารพัด
โรค	 ตั้งแต่มะเร็ง	 หัวใจ	
รู ม า ต อ ย ด ์ 	 ภู มิ แ พ ้	
อัมพฤกษ ์ 	 เบาหวาน	
ความดัน	 เช่นนี้เป็นไป
ไม่ได้หรอก	 จริงอยู่น�้ามัน
ร� าข ้ าวและจมูกข ้ าวมี 
สารอาหารที่ช ่วยเสริม
สร ้ างความแข็งแรงให ้
ร่างกายได้	 แต่การอ้างว่า 
รั กษา ได ้ ส า รพั ด โ รคนั้ น
ย่อมเป็นการโฆษณาคุณประโยชน์	
คุณภาพ	 หรือสรรพคุณอาหารเกินความจริง	 เข ้าข ่ายเป ็น 
การหลอกลวงผู ้บริโภค	 อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติ 
อาหาร	พ.ศ.	2522	อาจต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	3	ปี	ปรับไม่เกิน	
30,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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ตอนที่ 37
อาหารการกิน 11

ประมวลกฎหมายอาญาก็เป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งซึ่งกล่าวถึง 
อาหารการกินไว้	 เป็นต้นว่า	 มาตรา	 236	 เป็นความผิดว่าด้วย 
การปลอมปนอาหาร	 เพื่อให ้บุคคลอื่นรับประทาน	 และการ
ปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ	 นี่ก็ฐานหนึ่ง	 
กับอีกฐานความผิดหนึ่งซึ่งอยู่ในมาตราเดียวกันก็คือ	 การจ�าหน่าย 
หรือเสนอขายอาหารปลอมปน 
ดั ง ก ล ่ า ว เ พื่ อ ใ ห ้ บุ ค ค ล 
รับประทาน	 ดังตัวอย่าง 
จ า ก ค� า พิ พ า ก ษ า 
ศาลฎกีาต่อไปนี้	จ�าเลย
ได้เอายาเบือ่หน	ูซึง่เป็น
อันตรายต่อชีวิตมนุษย์
ใส่ในน�า้ในโอ่งน�า้ดืม่ของ
ผู ้เสียหายโดยมีเจตนา
ฆ ่ าผู ้ เ สี ยหาย เพราะ
โกรธแค้นที่ไม่ยอมคืนดี
ด้วย	 แต่ผู้เสียหายทราบ
เสียก่อน	 จึงไม่ยอมดื่มน�้า 
ดังกล่าว	 การกระท�าของจ�าเลย
เข้าลักษณะเป็นการปลอมปนเครื่องอุปโภคบริโภค
เพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้และการปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิด
อนัตรายแก่สขุภาพ	จ�าเลยจงึมคีวามผดิตามมาตรา	236	นี	้พ่วงไปกบั 
ความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
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ตอนที่ 38
อาหารการกิน 12

ในตอนนี้จะกล่าวถึงเรื่องความผิดในประมวลกฎหมายอาญา
ที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินฐานความผิดแรกเป็นเรื่องการน�าสิ่ง
เป็นพิษเจือปนในอาหาร	 ตามมาตรา	 237	 มาตรานี้บัญญัติไว้ว่า	 
ผูใ้ดเอาของทีม่พีษิ	หรอืสิง่อืน่ทีน่่าจะเป็นอนัตราย
แก ่ สุ ขภาพ เจื อลง ในอาหาร	 
หรือในน�้าซึ่งอยู ่ ในบ่อ	
สระ	 หรือที่ขังน�้าใด	 ๆ 
แล ะอ าห า รห รื อ น�้ า
นั้นได้มีอยู ่หรือ	 จัดไว้
เพื่อประชาชนบริโภค	
ต้องระวางโทษจ�าคุก 
ตั้ ง แ ต ่ ห ก เ ดื อ น ถึ ง 
สิบปี	 และปรับตั้งแต่
หนึ่ งพันบาทถึงสอง
หมื่นบาท	 กับอีกฐาน
ความผิดหนึ่งตามมาตรา	
345	 เรียกกันเล่น	 ๆ	 ว่า	
ความผิดฐานกินแล ้ ว เบี้ ยว	 
กินแล้วชิ่ง	 กินแล้วไม่จ่าย	 ก็บรรดาพวก
คนที่สั่งอาหารและกินอาหาร	 โดยที่รู้ทั้งรู้มาแต่แรกว่าตนไม่มี
สตางค์จ่ายค่าอาหารแน่	 ๆ	 แต่ก็ยังสั่งอาหารมารับประทานอีก	 
เช่นนี้	มีความผิด	อาจต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	3	เดือน	ปรับไม่
เกิน	500	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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ตอนที่ 39
กฎหมายกับน�้าท่วม 

พ.ศ.	 2554	 พี่น ้องประชาชนแทบทุกภูมิภาคของไทย 
ต้องประสบเคราะห์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปี	 

กินพื้นที่กว ่า	 150	 ล ้านไร ่	 ผู ้ประสบภัย	 4	 ล ้าน 
ครัวเรือนกว่า	13	ล้านคน	ตลอด

ระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน
กว ่า	 170	 วัน	 ดังนั้น	 

จ ะ ข อ น� า เ ส น อ 
ความรู้กฎหมายที่
เกี่ยวกับน�้าท ่วม	
เพือ่เป็นอทุาหรณ์	
ให้เตรียมพร้อม
รั บ มื อ กั บ ภั ย
ธรรมชาตินี้	 เริ่ม
จ า ก ป ร ะ ม ว ล
กฎหมายอาญา	
มาตรา	 228	 ที่ 

ก�าหนดความผิด	 มีโทษ 
จ�าคุกสูงสุดถึง	 5	 ปี	 ส�าหรับ

ผู้ที่กระท�าการใด	 ๆ	 เพื่อให้เกิด
อุทกภัย	 เช่น	 การท�าลายประตูระบายน�้า	 อ่างเก็บน�้า	 ย่อมมี 
ความผิดตามมาตรานี้
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ตอนที่ 40
ความผิดฐานท�าให้เกิดน�้าท่วม 1

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา	228	ก�าหนดความผิดส�าหรับ
ผู้ที่กระท�าการใด	 ๆ	 เพื่อให้เกิดอุทกภัย	 หรือภัยน�้าท่วม	 เป็นต้นว่า	
การระเบิดท�าลายท�านบเขื่อน	อ่างเก็บน�้า	ประตูระบายน�้า	การปิดกั้น
ล�าคลองสาธารณะ	ก็อาจเป็นความผิดตามมาตรานี้ได้	ถ้าการกระท�า
นั้นน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น	 บ้านเรือนที่พักอาศัยหรือทรัพย์
สมบัติอื่นใดของผู้อื่น	เพียงแค่การกระท�าดังกล่าวเพียงแค่น่าจะเป็น 
อันตรายก็เสี่ยงต่อโทษจ�าคุกสูงสุดถึง	5	ปี	ยิ่งถ้ามีใครได้รับอันตราย
จากการกระท�าดังกล่าวจริง	 มีทรัพย์สินเสียหายจริง	 โทษทัณฑ์ 
ความผิดในฐานนี้ก็สูงสุดถึง	 7	 ปี	 โดยมีโทษขั้นต�่าที่	 6	 เดือน 
นอกจากนั้น	ยังมีโทษปรับสูงสุดถึง	14,000	บาทถ้วนอีกด้วย
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ตอนที่ 41
ความผิดฐานท�าให้เกิดน�้าท่วม 2

ตอนนี้มีกรณีศึกษาจากค�าพิพากษาศาลฎีกามาบอกกล่าว	 
นั่นคือ	ที่นาของนายเขียวอยู่ติดกับคลองส่งน�้าสาธารณะและอยู่สูงกว่า 
ที่นาของนายแดง	 ซึ่งมีสภาพตามธรรมชาติเป็นที่ลุ ่มรองรับน�้า 
นายเขียวได้ท�าร่องระบายน�้าในที่นาของตนเพื่อให้น�้าไหลลงสู่ที่ต�่า 

ได้เรว็ขึน้กว่าการไหลผ่านคลองสาธารณะตามธรรมชาต	ิผลกค็อื 
ที่นาของนายแดงกลายเป็นที่ซึ่งมีน�้าท่วมขังตลอดทั้งปี 

นายแดงจึงถมที่	 ท�าให้ร่อง
ระบายน�้าของเขียวไม ่
อาจระบายน�้าได ้อีก
ต่อไป	 นายเขียวจึง
มาฟ้องร้องให้เอาผิด
นายแดงฐานกระท�า
การ ให ้ เ กิ ดอุ ทกภั ย	
ตามประมวลกฎหมาย
อาญา	 มาตรา	 228	
อย่างไรก็ดี	 ศาลท่าน
กลับยกฟ้อง	 เพราะ

เห็นว่าการถมที่ไม่ได้มีเจตนา
จะท�าให้เกิดน�้าท่วมที่ดินของใคร	

เพียงแต่ถมดินให ้สูงขึ้นเพื่อป ้องกัน 
ที่นาของตนมิให้น�้าท่วม	จึงไม่มีความผิด
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ตอนที่ 42
ความผิดฐานกีดขวางทางน�้า

ในอดีตนั้น	 กรุงเทพมหานครของเราเคยได้เชื่อว่าเป็น	 เวนิส
ตะวันออก	 มีคูคลองน้อยใหญ่การขึ้นเหนือล่องใต้ก็อาศัยแม่น�้า 
เป็นเส้นทางสัญจรไปมาหลักของผู ้คน	 จวบจนมีรถยนต์และ 
ถนนหนทาง	 การเดินทางด ้วย
เรือและแพตามทางน�้า
ก็ลดความส� าคัญลง	
ปัจจุบันเหลือแค่เพียง
ใช ้ เพื่ อขนส ่งสินค ้ า
เสียมากกว่า	 กระนั้น
ก็ดี	 กฎหมายก็ยังถือว่า	
ทางน�้าเป็นเส้นทางสัญจร
สาธารณะ	 และห้ามมิให้
ใครคนใดมาท�าให้ทางน�้า	
ประตูน�้า	ท�านบกั้นน�้า	เขื่อน	 
อันเป็นส่วนหนึ่งของทางน�้า 
นั้น	ๆ 	จนน่าจะเป็นอันตราย 
แก่ผู้สัญจรไปมา	 เช่น	 จะปลูก
แปลงผักบุ ้ง	 ผักกระเฉด	 หรือ
น�ากระชังปลาลงไปในแม่น�้า	 จนกีดขวาง
ทางสัญจร	และน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อการจราจรในทางน�้า 
นั้น	ๆ	มิได้	ผู้ฝ่าฝืนอาจมีความผิด	ต้องรับโทษจ�าคุกสูงสุดถึง	5	ปี
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ตอนที่ 43
ความผิดน�้าสาธารณูปโภค

ล�าน�้าคูคลองต่าง	ๆ	บ้างก็มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ	บ้างก็เป็น
คลองที่มนุษย์เราสร้างขึ้นเพื่อส่งน�้าไปใช้ในการเพาะปลูก	 เลี้ยงสัตว์	
หรือเพื่อการอุปโภคบรโิภค	 ด้วยเหตุนี้	 จึงจ�าเป็นต้องมีกฎหมาย

คุ้มครองป้องกัน	 มิให้
ใครคนใดคนหนึ่ง
ฉกฉวยใช้น�้าเพื่อ
ประโยชน์ของตน 
แ ต ่ โ ด ย ล� า พั ง	
เช่น	 ถ้าไปปิดกั้น

ล�าคลองคูน�้า	ชักน�้า
เข้าที่ดินของตน	 เจาะ

ท่อส่งน�้าเพื่อดูดน�้าไปใช้ 
ท�าให้ก�าลังน�้าอ่อนแรงลง	

สร ้างความขัดข ้องแก ่การ 
ใช ้น�้ าซึ่ ง เป ็นสาธารณูป โภค 

จน เป ็ น เหตุ ให ้ ป ร ะชาชนทั่ ว ไป 
ขาดความสะดวก	 หรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิด

อันตรายแก่ประชาชน	 ผู้กระท�าการดังกล่าวก็เสี่ยงจะมีความผิด 
ตามประมวลกฎหมายอาญา	 อาจต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	 5	 ปี	
หรือปรับไม่เกิน	10,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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ตอนที่ 44
ความผิดเกี่ยวกับท่อระบายน�้า

น�้าทิ้ง	 สิ่งโสโครกสิ่งปฏิกูลทั้งหลายที่เป็นของเหลวเมื่อ
ผ่านบ่อบ�าบัดในบ้านเรือน	 โรงงานหรือเรือกสวนไร่นาของท่าน
แล้ว	 ก็จะไหลลงสู่รางระบายน�้า	 ร่องน�้าหรือท่อระบายของโสโครก
สาธารณะ	จากนัน้	กจ็ะไหลไปรวมกนัในคคูลองสาธารณะ	 
ไหลออกสู ่แม่น�้า	 และไหลลง
ทะเลในที่สุด	ฉะนั้น	การ
บ�ารงุรกัษาท่อระบายน�า้ 
ร่องน�า้	หรอื	ท่อระบาย 
ของโสโครกต่าง	 ๆ	
จึงจ�าเป็นต้องท�าอยู่
เสมอ	 ๆ	 ดังที่มัก 
จะมีการลอกท่อกัน 
ทุก	ๆ	ปี	ต้อนรับหน้าฝน 
หน้าน�้าหลาก	 ในการนี้ 
ประมวลกฎหมายอาญา 
มีบทบัญญัติมาตราหนึ่ง 
ซึ่ งแม ้ เป ็นเพียงความ
ผิดลหุโทษ	 ปรับไม่เกิน 
500	 บาท	 แต่ก็มุ ่งหมาย 
ป้องปรามมิให้ใครไปท�าให้รางน�้าหรือ 
ท่อระบายน�้าสาธารณะขัดข้อง	 เช่น	 การทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลลงในท่อ	
ท�าให้ท่ออุดตัน	เช่นนี้	ย่อมมีความผิด
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ตอนที่ 45
กฎหมายรักษาคลองประปา 1

ในอดีต	 ผู้คนอาศัยน�้าจากแม่น�้าล�าคลองเป็นน�้ากินน�้าใช้ใน
ครัวเรือน	 หลาย	 ๆ	 ครั้งน�้าตามแหล่งธรรมชาติเหล่านั้นไม่สะอาด
และเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค	 เช่น	 โรคห่าหรืออหิวาตกโรคที่ระบาด

ในฤดูร ้อน	 ด้วยเหตุนี้	 พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 	 5	 จึงทรงมี
พระราชด�าริจัดให ้มี
น�้ าประปาที่ ส ะอาด	
ปลอดภัยแก่พสกนิกร	
ได ้มีการจัดซื้ อที่ ดิน 
ขุดคลองส ่งน�้ าจาก 
เชียงรากเข้ามาจนถึง
คลองสามเสน	 สร้าง
ท�านบประตูน�้ า	 และ
สร้างโรงกรองน�้าจืดที่
สามเสน	ซึ่งมาจัดสร้าง

แล้วเสร็จในรัชสมัยรัชกาลที่	 6	
พระบาทสมเด็จมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 จึงทรงตราพระราชบัญญัติ
รักษาคลองประปา	พระพุทธศักราช	2456	ขึ้น	เพื่อป้องกันมิให้ผู้ใด
ท�าอันตรายแก่คันคลองและน�้าในคลองดังกล่าว
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ตอนที่ 46
กฎหมายรักษาคลองประปา 2

คลองประปาที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ใช้เป็นเส้นทาง
ล�าเลียงน�้าดิบมาผลิตเป็นน�้าประปาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครตอนในนั้นมีกฎหมายคุ้มครองป้องกันมิให้
ผู้ใดท�าอันตรายแก่คันคลองและน�้าในคลองประปา 
มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	6	หรือ
พุทธศักราช	 2456	
กฎหมายดังกล่าว
ได้มีการปรับปรุง
กันครั้งใหญ่	 จัด
ท� า ขึ้ น ใหม ่ เป ็ น 
พระราชบัญญัติ
รักษาคลองประปา	
พ.ศ.	2556	กฎหมาย
นี้ไม่ได้คุ้มครองเฉพาะ
คลองประปาที่ชักน�้ามา
จากเชียงรากเท่านั้น	 แต่
ยังรวมถึงคลองอื่น	 ๆ	 ที่เป็นเส้นทางน�าน�้าดิบมาใช้	 ท�าเป็นน�้า 
ประปาตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก�าหนด	 มีทั้ง 
คลองประปา	 คลองรับน�้า	 คลองขังน�้า	 ซึ่งจะมีการปักหลักเขต 
ป้าย	 หรือเครื่องหมายระบุ	 เขตคลองหรือเขตหวงห้ามไว้อย่าง 
ชัดเจน
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ตอนที่ 47
กฎหมายรักษาคลองประปา 3

คลองที่เป็นแนวตรงยาวจากเชียงรากมาจนถึงโรงกรองน�้า
จืดที่สามเสนนั้น	 คือ	 คลองประปา	 เปรียบได้กับเส้นเลือดใหญ่ที่ใช้
ผลิตน�้าประปาหล่อเลี้ยงคนที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครตอนใน 
เพื่อให้น�้าที่ไหลในคลองประปานี้	 สะอาด	 และเพียงพอ
ส�าหรับการใช้ผลิตน�้าประปา
ตลอดทั้งปี	 จึงได้มีการตรา
พระราชบัญญัติรักษาคลอง
ประปา	 พ.ศ.	 2526	 ขึ้น	
กฎหมายฉบับนี้	 ห้ามมิให้
ผู ้ใดชักน�้าหรือวิดน�้าใน
คลองประปา	
โ ด ย ใ ช ้
เครื่องสูบน�้า	
ระหัด	 แครง	
หรือ	เครื่องมือ
ใด	 ๆ	 เป็นเหตุ
ท�าให้น�้าในคลอง 
ประปารั่วไหล	 ผู ้ฝ่าฝืนต้อง
ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	 1	 เดือน	 ปรับไม่เกิน	 2,000	 บาท	 หรือ 
ทัง้จ�าทัง้ปรบั	อย่างไรกด็	ีส�าหรบัการตกัน�า้ไปใช้เพือ่อปุโภคหรอืบรโิภค 
ในครัวเรือนตามปกติวิสัยนั้นไม่ได้เป็นความผิดแต่อย่างใด
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ตอนที่ 48
กฎหมายรักษาคลองประปา 4

คลองประปา	 และคลองต่าง	 ๆ	 ที่เป็นแหล่งส่งน�้าเข้าสู ่ 
คลองประปา	 อันได้แก่	 คลองรับน�้าและคลองขังน�้านั้น	 เมื่อได้ 
มีการประกาศเป็นเขตหวงห้ามแล้ว	 การจะไปสูบน�้าจากคลอง 
ดังกล่าวเพื่อไปใช ้ในโรงงาน	 
ใช้ในการประกอบกิจการ	 เช่น	
ธุรกิจโรงแรม	 สนามกอล์ฟ	
ย ่อมไม ่อาจกระท�า 
ไ ด ้ 	 แ ล ะ ผู ้ ฝ ่ า ฝ ื น
ย่อมมีความผิดตาม
กฎหมายรักษาคลอง
ประปา	 อย่างไรก็ดี	 
มีข้อยกเว้นไม่ถือเป็น 
ความผิ ดอยู ่ สองกรณี	
ได้แก่	1.	การตักน�้าไปใช้เพื่อ
การอุปโภคบริโภคตามปกติ
ในครัวเรือนและ	2.	การสูบน�้า 
หรือชักน�้ าที่ ได ้ รั บอนุญาต
เป ็นหนังสือจากการประปา
นครหลวงหรื อการประปา 
ส่วนภูมิภาค	 แล้วแต่ว่า	 คลองดังกล่าว 
อยู ่ในความดูแลของหน่วยงานใด	 และผู ้ได้รับอนุญาตได้ปฏิบัติ 
ตามเงื่อนไขต่าง	ๆ	ที่ก�าหนดไว้แล้วอย่างเคร่งครัด
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ตอนที่ 49
กฎหมายรักษาคลองประปา 5

คลองประปา	 คลองรับน�้า	 และคลองขังน�้า	 เป็นเขตหวงห้าม	
มิให้ผู ้ใดขุดหรือขยายคลองประปา	 สร้างเขื่อน	 ท�านบหรือปลูก
สร้างสิ่งก่อสร้างใด	 ๆ	 ลงในเขตคลองดังกล่าว	 ห้ามมิให้เดินเรือใน

คลอง	 ห้ามมิให้ผู ้ใดชักน�้าหรือวิดน�้าในคลองประปา
โดยใช้เครื่องสูบน�้า	 ระหัดวิดน�้า	 เว้นแต่

ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก 
การประปานครหลวง	
หรือการประปาส ่วน
ภูมิภาคที่ เป ็นผู ้ดูแล
ค ล อ ง ดั ง ก ล ่ า ว	 
นอกจากนี้พระราช 
บญัญตัริกัษาคลอง
ประปา	พ.ศ.	2526	
ยังห ้ามมิ ให ้ผู ้ ใด 
ใช้ถ่อค�้า	 หรือจอด
เ รื อ ใ น บ ริ เ ว ณ
ที่ มี ป ้ า ย ห รื อ
เครื่องหมายของ
การประปาแสดงว่า

เป็นบริเวณที่ฝังท่อส่ง
น�้าดิบอีกด้วย	 ข้อห้ามต่าง	 ๆ 

เหล่านี้ก�าหนดขึ้นเพื่อให้น�้าในคลองประปาสะอาด	 และมีเพียงพอ
ส�าหรับการใช้ผลิตน�้าประปาได้ตลอดทั้งปี
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ตอนที่ 50
กฎหมายรักษาคลองประปา 6

คลองประปาเป็นคลองที่ล�าเลียงน�้าดิบเข้าสู่โรงกรองน�้าเพื่อ 
ท�าน�้าประปาให้พวกเราได้ใช้อุปโภคบริโภค	 ดังนั้น	 จึงมีกฎหมาย
คุ้มครองรักษาคลองประปาและ
สิ่งปลูกสร ้างต่าง	 ๆ 
อั น เ ป ็ น ส ่ ว น หนึ่ ง 
ของคลองประปา	
อันได้แก่	คันคลอง	
ประตูน�้า	 ท�านบ
หรือเขื่อน	 ท่อส่ง
น�้าดิบ	 หรือท่อผ่าน
คลอง	 สะพานข้าม
คลองประปา	 ข้าม
คลองรั บน�้ า 	 หรื อ
คลองขังน�้า	 เหล่านี้	 ห้ามมิให้
ใครมาท�าลาย	 ท�าให้เสียหาย	 หรือ
ท�าให้สิ่งต่าง	ๆ	ช�ารุดบกพร่องจนไม่อาจ 
ใช้งานได้ตามปกติ	 ผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีความผิด
ตามพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา	พ.ศ.	2526	ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกสูงสุดถึงสามปี	 ปรับมากถึงหกหมื่นบาท	 ทั้งยังต้องชดใช้ 
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง	 ๆ	 เพื่อซ่อมแซมสิ่งของดังกล่าวให้ 
กลับคืนสภาพเดิมและใช้งานได้ตามปกติอีกด้วย
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ตอนที่ 51
กฎหมายรักษาคลองประปา 7

เพื่อรักษาคลองประปา	 ซึ่งเป็นคลองที่ล�าเลียงน�้าดิบเข้าสู่ 
โรงกรองน�้าให้มีความสะอาด	 และมีปริมาณเพียงพอที่จะใช้ผลิต 
น�้าประปาให้พวกเราได้ใช้อุปโภคตลอดทั้งปี	 พระราชบัญญัติรักษา
คลองประปา	 พ.ศ.	 2526	 จึงก�าหนดข้อห้ามไว้หลายข้อ	 อันได้แก่	 
ห้ามน�าหรือปล่อยสัตว์ใด	ๆ	 เช่น	วัว	ควาย	หรือสัตว์เลี้ยงลงไปใน 
คลองประปา	ห้ามทิ้งเทสิ่งใด	ๆ	ระบายน�้า	หรือปล่อยให้น�้าโสโครก
ปนเปื้อนลงไปในคลองประปา	 ห้ามทิ้งซากสัตว์	 ขยะมูลฝอย	 หรือ
สิ่งปฏิกูลลงในเขตคลองประปา	 ห้ามเพาะปลูกพืชชนิดหนึ่งชนิดใด 
ในคลองประปา	ห้ามซกัผ้า	ซกัล้าง	หรอือาบน�า้ในเขตคลอง	ตลอดจน
ห้ามจับสัตว์น�้าในคลองประปา	คลองรับน�้า	หรือเขตหวงห้าม
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ตอนที่ 52
สถานที่ที่ห้ามอาบน�้า

ภาพที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์หรือในละครย้อนยุค	 ที่มีฉาก 
รมิแม่น�า้ล�าคลอง	ทีผู่ค้นอาศยัอยูร่มิน�า้จะอาบน�า้	ช�าระล้างคราบไคล
สิง่สกปรกจากรา่งกาย	อาศัยน�้าจากแมน่�้าล�าคลองนั้น	ๆ 	ภาพเช่นนี้ 
นับวันยิ่งหาดูได้ยากขึ้นทุกที	 ส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะมีน�้าประปาที่
สะอาดและสะดวกใช้งานยิง่กว่า	แต่อกีส่วนหนึง่กเ็ป็นเพราะคณุภาพ
น�้าในแหล่งน�้าต่าง	 ๆ	 นั้นเองที่สกปรกปนเปื้อนไม่สะอาดเพียงพอ 
แก่การอุปโภคบริโภค	 ประกอบกับยังมีกฎหมายหลายฉบับที่ห้าม 
มิให้ผู้ใดอาบน�้าในทางน�้าสาธารณะ	เช่น	ห้ามอาบน�้าในคลองประปา	
หรือห้วย	หนอง	คลอง	บึงต่าง	ๆ	ที่ทาง	กทม.	เทศบาล	อบจ.	หรือ	
อบต.	 ได้ประกาศห้ามไว้	 และผู้ฝ่าฝืนก็เสี่ยงต่อโทษปรับสูงสุดถึง	
1,000	บาท	เลยทีเดียว
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ตอนที่ 53
รักษาทางน�้าให้สะอาด 1

กฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง	 ให้อ�านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ได้แก่	 กทม.	
องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 (อบจ.)	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	
(อบต.)	 เทศบาล	 และเมืองพัทยา	 มีอ�านาจก�าหนดเขต 
ทางน�้ าที่ห ้ ามไม ่ ให ้ ไล ่ต ้อน	 
จูงสัตว์ลงไปในน�้า	ทั้งที่เป็น
แม่น�้า	 ล�าธาร	 อ่างเก็บ
น�้า	ห้วย	หนอง	คลอง	
บึง	 หรือแม ้แต ่ห ้าม
ไม่ให้คนลงไปอาบน�้า
ช�าระซักล้างท�าความ
สะอาดใด	 ๆ	 ในนั้น	
ซึง่จะมกีารประกาศ
ก�าหนดห ้ามไว ้
อย ่ า งชั ดแจ ้ ง	 
ทางน�้ าที่ ห ้ าม
ไว้ส่วนใหญ่มัก
จะเป็นแหล่งน�้า
ส�ารองเพื่อใช ้ในการ
อุปโภคบริโภค	 เช่น	 ใช้ผลิตประปา
หมู่บ้านและโทษทัณฑ์ส�าหรับการฝ่าฝืนไปอาบน�้าในทางน�้า
ต้องห้ามนั้นคือ	โทษปรับ	500	บาท	ส่วนการไล่ต้อนสัตว์ลงไปในน�้า 
โทษปรับจะสูงกว่าคือ	ไม่เกิน	2,000	บาท
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ตอนที่ 54
รักษาทางน�้าให้สะอาด 2

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง	 พ.ศ.	 2535	 ได้ก�าหนดเป็นความผิด
ส�าหรับผู้ใดก็ตาม	 ที่เท	 ปล่อย	 หรือระบายอุจจาระจากอาคารหรือ 
ยานพาหนะลงทางน�้า	 ปล่อย	 หรือทิ้งเท 
สิ่งปฏิกูล	 ของโสโครก	 ของเน่าเสีย	
ของมีกลิ่นเหม็น	 ขยะมูลฝอย	
เศษกระดาษ	เศษผ้า 
เศษอาหาร	เศษสนิค้า 
ถุงพลาสติก	ภาชนะ 
ใ ส ่ อ า ห า ร ขี้ เ ถ ้ า	 
มูลสัตว ์	 ซากสัตว ์	
เศษซากสิ่ งของที่ 
เก็บกวาดจากถนน 
ตลาด	 ที่เลี้ยงสัตว์	 
ปล่อยน�้าโสโครกลง
ในทางน�้า	 ไม่ว่าจะ 
เป็นทะเล	 ทะเลสาบ	
หาดทร ายชายทะ เ ล	
อ่างเก็บน�้า	 แม่น�้า	 ห้วย	 หนอง	 คลอง	
บึง	 คู	 ล�าธาร	 หรือแม้แต่ท่อระบายน�้า	 โดยผู ้กระท�าความผิดนั้น
ต้องระวางโทษปรับสูงสุดถึง	10,000	บาท
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ตอนที่ 55
รักษาทางน�้าให้ใช้งานได้ 1

กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ	 ได้แก่	
กทม. องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 (อบจ.)	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	
(อบต.)	 เทศบาล	 และเมืองพัทยา	 และกฎหมายรักษาความสะอาด 

และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	 ได้ให้อ�านาจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เป็นผู้ดูแล 

รกัษาทางน�า้	ไม่ว่าจะเป็นทะเล	ทะเลสาบ 
หาดทรายชายทะเล	 อ่างเก็บน�้า	 
แม่น�้า	 ห้วย	 หนอง	 คลอง	 บึง 
คู	 ล�าธาร	 และท่อระบายน�้า	 ใน
เขตท ้องที่ ของตนให ้สะอาด
ปราศจากมลพิษ	 ไม่ตื้นเขิน	
น�้ า ไหลและร ะบายน�้ า ไ ด ้
สะดวก	ตลอดจนบ�ารงุรกัษา 
ประตูน�้า	 ตลิ่ง	 คันคลอง
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
ดีโดยเฉพาะ	 ในฤดูฝน	
หน้าน�้าหลากและหน้า
น�้าทะเลหนุนที่ก�าลังจะ 

มาถึงนี้	 หน่วยงานท้องถิ่น
ทุกแห่งน่าจะก�าลังเร่งรีบบ�ารุง

รักษาทางน�้าสาธารณะกันอย่างแข็งขันเป็นแน่	 เพื่อพร้อมรับมือ
อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้



กฎหมายสามัญประจำ บ้าน

73

ตอนที่ 56
รักษาทางน�้าให้ใช้งานได้ 2

ในฤดูฝน	 หน้าน�้าหลากและหน้าน�้าทะเลหนุนที่ก�าลังจะมา 
ถึงนี้	 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง	 พ.ศ.	 2535	 ก็เป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง 
ที่อาจน�ามาใช้เพื่อบ�ารุงรักษาป้องกันทางน�้าทั้งหลาย 
ไม่ว่าจะเป็น	 แม่น�้า	 ล�าคลอง	
ห้วย	 หนอง	 คู	 บึง	
ล�าธาร	 และท่อระบาย
น�้ามิให้ติดขัดตื้นเขิน	 
น�้ า ไ ห ล ไ ม ่ ส ะ ด วก	
เป็นอุปสรรคต่อการ
ระบายน�้าในช่วงน�้า
ท่วม	น�้าหลาก	และ
น�า้ทะเลหนนุ	เป็นต้น
ว่า	กฎหมายฉบับนี้ได้
ก�าหนดโทษปรบัไว้สงูสดุ
ถึง	10,000	บาท	ส�าหรับประชาชน
คนใดที่ทิ้งเทกรวด	 หิน	 ดิน	 เลนทราย	 หรือ	 
เศษวัสดุก่อสร้างลงในทางน�้า	 ปล่อยกองทิ้งไว้ริม
ตลิ่ง	 ทิ้งเทสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงไปในทางน�้า	 หรือกระท�าด้วย 
ประการใด	ๆ	ให้วัตถุดังกล่าวไหลหรือตกลงไปในทางน�้า
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ตอนที่ 57
รักษาทางน�้าให้ใช้งานได้ 3

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง	 พ.ศ.	 2535	 ได้ให้อ�านาจเจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่น	เช่น	ผู้ว่าฯ	กทม.	นายกฯ	อบจ.	นายกเทศมนตรี	มีอ�านาจ

ดูแลบ�ารุงรักษาทางน�้าไหลได้อย่างสะดวก	 มิให้ตื้นเขิน	 
โ ดย เฉพาะ ในฤดู น�้ า หลาก 

ที่ ก� า ลั ง จ ะมาถึ ง นี้ ห าก 
มีประชาชนผู ้ ใดฝ ่าฝ ืน
กฎหมายทิ้ ง เทกรวด	
หิน	 ดิน	 เลน	 ทราย	
หรือเศษวัสดุก่อสร้าง
ลงในทางน�้าปล่อยกอง
ไว้ริมตลิ่ง	 หรือกระท�า
การใด	 ๆ	 ท�าให้วัตถุ 
ดั ง กล ่ า ว ไหลหรื อ
ตกลง ไป ในทางน�้ า 

เจ ้ าพนักงานท ้ องถิ่ น
ย่อมมีอ�านาจสั่งให้ผู ้ฝ่าฝืน

กฎหมาย	แก้ไขเยยีวยาให้ทางน�า้ 
สาธารณะดังกล่าวกลับคืนสู่สภาพเดิม	 หากผู้นั้นยังคงฝ่าฝืน 

ไม่ปฏิบัติตาม	 ก็ย่อมมีความผิดฐานขัดค�าสั่งเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา	และยงัมคีวามผดิเฉพาะตามกฎหมายฉบบันี้ 
อีกด้วย
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ตอนที่ 58
รักษาทางน�้าให้ใช้งานได้ 4

กฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่ทางภาครัฐ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	
กรมชลประทานอาจน�ามาใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการบ�ารุงรักษา 
ทางน�้าต่างๆ	มิให้ติดขัดตื้นเขิน	เป็นอุปสรรคต่อการเตรียมความพร้อม 
รบัมอืในการบ�ารงุรกัษาทางน�า้ต่าง	ๆ 	มใิห้ตดิขดัตืน้เขนิเป็นอปุสรรค
ต่อการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยน�้าท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
ในฤดูฝน	 หน้าน�้าหลากและน�้าทะเลหนุน	
เฉกเช่น	 มหาอุทกภัยครั้งใหญ่
เมื่ อปลายป ี 	 พ.ศ.	
2554	 นั่นก็คือ	
พระราชบัญญัติ
การชลประทาน
หลวง	 พ.ศ.	
2485	กฎหมาย
ฉบั บ นี้ จ ะ ใ ช ้ กั บ 
ทางน�้ าชลประทาน 
ทั้งหลาย	 มีข้อก�าหนด 
ข ้อห ้ามหลายข ้อ	 อาทิ	 
ห้ามปลกูสร้างต่อเตมิสิง่ก่อสร้าง	ปลกู
ปักสิ่งใด	ๆ	ลงในทางน�้าชลประทาน	เพาะปลูก	รุกล�้า 
ทางน�้าชลประทาน	 ชานคลองเขตคันคลอง	 หรือเขตพนังกั้นน�้า 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายช่างชลประทาน	 ทั้งนี้	 
ผู้ฝ่าฝืนข้อห้ามต่าง	ๆ 	ดังกล่าว	อาจต้องโทษจ�าคุกสูงสุดถึง	3	เดือน
และยังมีโทษปรับอีกด้วย
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ตอนที่ 59
รักษาทางน�้าให้ใช้งานได้ 5

ในเขตพื้นที่ชลประทานหลายล้านไร ่	 โดยเฉพาะในเขต 
ที่ราบลุ ่มภาคกลางจะมีสิ่งก่อสร้างหลายอย่าง	 ทั้งคลองส่งน�้า 
ชานคลอง	คันคลอง	ประตูน�้า	ท�านบ	ฝาย	เขื่อนระบาย	ประตูระบาย	
ท่อเชื่อม	 สะพานทางน�้า	 ปูม	 และพนังกั้นน�้า	 สิ่งก่อสร้างเหล่านี้
มีประโยชน์	 ไม่เพียงแต่ใช้ในการผันน�้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรที่รับ
ประโยชน์จากการชลประทาน
เท่านั้น	 หากแต่ในยาม 
ที่ มี อุ ทกภั ยก็ เ ป ็ น 
สิ่งที่จ�าเป ็นต้องใช ้
เพื่อการระบายน�้า 
และบังคับน�้ า ไหล
ไปในทิศทางที่ต้อง 
การได้	 ดังนั้นใคร
ผู ้ ใดก็ตามที่ ไปท�า 
ใ ห ้ สิ่ ง ก ่ อ ส ร ้ า ง
เ ห ล ่ า นั้ น ช� า รุ ด 
เสียหาย	 เกิดอันตราย	
หรือขัดข้องในการใช้งานก็
ย่อมมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
การชลประทานหลวง	 พ.ศ.	 2485	 และเสี่ยงต่อโทษจ�าคุกสูงสุดถึง	 
5	 ปี	 โทษปรับมากถึง	 20,000	 บาท	 แล้วแต่ว่าไปท�าให้สิ่งก่อสร้าง 
อันใดช�ารุดเสียหาย
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ตอนที่ 60 
รักษาทางน�้าให้ใช้งานได้ 6

ในทางน�้าชลประทานซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมชลประทานนั้น
นับว่าเป็นทางน�้าที่ส�าคัญต่อการป้องกัน	แก้ไข	และบรรเทาปัญหา
ภัยน�้าท่วมที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุก	ๆ 	ปี	ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าแม่น�้าล�าคลอง 
สาธารณะที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ	 ในช่วงเวลานี้	 กรมชลประทาน
คงได้บ�ารุงรักษาสิ่งก่อสร้างทั้งหลาย	 ไม่ว่าจะเป็นคลอง	 ชานคลอง	
คันคลอง	 ประตูน�้า	 ท�านบ	 ฝาย	
เขื่อนระบาย	 ประตูระบาย	
ท่อเชื่อม	สะพานทางน�้า 
ปูม	 และพนังกั้นน�้า	 
ให ้อยู ่ ในสภาพที่ ใช ้
งานได้ดี	 พร้อมรับมือ
ภัยน�้าท่วม	 และหาก
มี ใคร ไปปลูกสร ้ าง 
สิ่งใด	 ๆ	 ในทางน�้า 
เขตคันคลอง	เขตพนัง	
หรือกระท�าการใด	 ๆ	
อันเป ็นการกีดขวาง
ทางน�้า	 เจ้าหน้าที่ก็อาจ
ร้องขอต่อศาลให้สัง่รือ้ถอน
ได้	แต่ทัง้นี	้หากเป็นกรณฉีกุเฉนิ	
นายช่างชลประทานก็ย่อมมีที่จะอ�านาจด�าเนินการต่าง	 ๆ	 ตามที่
จ�าเป็น	เช่น	รือ้ถอนสิง่กดีขวางทางน�า้ได้ในทนัท	ีโดยไม่ต้องไปร้องขอ
ต่อศาลก่อนด�าเนินการ
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ตอนที่ 61 
ป้องกันสาธารณภัย 1

ช่วงเวลาที่เกิดภัยพิบัติในประเทศ	 ทั้งที่เป็นอัคคีภัย	 ภัยแล้ง 
พายุ	 โรคระบาดไม่ว่าต่อคนต่อสัตว์	 รวมทั้งอุทกภัย	 น�้าท่วมใหญ่ 
ที่ครอบคลุมหลายสิบจังหวัดในช่วงปลายปีที่ผ่านมา	 เครื่องไม้ 
เครื่องมือส�าคัญส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ	 โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ 

ฝ่ายปกครองคือ	ผู้ว่าราชการ
จังหวัด	นายอ�าเภอ	และ

หน ่วยงานท ้องถิ่น	
ได้แก่	เทศบาล	อบต.	
เมืองพัทยา	 และ
กรุงเทพมหานคร	
ที่ จ ะ ใ ช ้ ป ้ อ ง กั น 
และแก ้ ไขภัยพิบัติ 
ดั งกล ่ า ว ได ้ ก็ คื อ	
พ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ

ป ้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั	พ.ศ.	2550	
ซึ่ งมีมาตรการหลาย

อย่าง	เป็นต้นว่า	หากเกิด
สาธารณภัย	 เจ้าหน้าที่สามารถ

ดัดแปลง	 ท�าลาย	 เคลื่อนย ้าย 
สิ่ งก ่อสร ้ าง	 วัสดุ 	 หรือทรัพย ์สิน 

ของใครก็ตาม	 ที่ เป ็นอุปสรรคแก่การบ�าบัดปัดป้อง 
ภยันตรายได้ตามที่จ�าเป็น	เช่น	อาจทุบท�าลายสิ่งก่อสร้างที่กีดขวาง
ทางน�้า	และเป็นอุปสรรคต่อการระบายน�้าได้
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ตอนที่ 62
ป้องกันสาธารณภัย 2

หากเกิดสาธารณภัยต่อประชาชนทั่วไป	 เช่น	 เหตุการณ์ 
น�้าท่วมใหญ่	 ครอบคลุมหลายสิบจังหวัดในภาคเหนือตอนล่างและ
ตลอดพื้นที่ภาคกลาง	อย่างเช่นในช่วงปลายปีที่แล้วพระราชบัญญัติ
ป ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ.	 2550	 ก็ได้ให้อ�านาจแก่ 
เจ้าหน้าที่	 เช่น	ผู้ว่าราชการ 
จังหวัด	 นายอ�าเภอ	
และบุคลากรอื่น	 ๆ	
มีอ�านาจด�าเนินการ
ต่าง	ๆ	ที่จ�าเป็นเพื่อ
ป้องกันและบรรเทา
อุทกภัย	เช่น	สามารถ
เข้าไปในอาคารและ
สถานที่ที่อยู่ใกล้เคียง
กับพื้นที่ที่เกิดภัย	สั่งให้ 
มีการขนย้ายทรัพย ์สินที่ 
อาจก่อให้เกิดสาธารณภัย	 เช่น	 
สัง่ให้ย้ายสารเคมทีีอ่าจรัว่ไหลปนเป้ือน
กับน�้าที่ก�าลังจะไหลเข้ามาในพื้นที่	 กลายเป็นมลพิษ 
ออกจากโกดังกักเก็บ	 และถ้าเจ้าของโกดังไม่อยู ่หรือไม่ยอม 
ด�าเนินการ	กฎหมายฉบับนี้ก็ให้อ�านาจเจ้าหน้าที่จัดการขนย้ายได้เอง
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ตอนที่ 63
ป้องกันสาธารณภัย 3

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 พ.ศ.	 2550	
นั้นถือเป็นเครื่องไม้เครื่องมือส�าคัญที่ทางภาครัฐจะน�ามาใช้เพื่อ 

ป้องปัด	 บรรเทา	 มิให้สาธารณภัย
ทั้งหลาย	 ไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัย	
วาตภัย	 หรืออุทกภัย	 ลุกลาม
ใหญ่โตสร้างความเสียหาย
แก ่ชีวิตและทรัพย ์สินของ
ประชาชนมาตรการทีก่ฎหมาย
เปิดช่องไว้	 ได้แก่	 การสั่งให้
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
เสีย่งภยั	อพยพออกนอกพืน้ที่ 
หากเจ้าหน้าที่เห็นว่า	มีความ
จ�าเป็นต้องสัง่การเช่นนัน้	เพือ่
ป้องกันภยันตรายที่อาจเกิด
แก่ตัวประชาชน	หรืออาจเป็น
อุปสรรคกีดขวางการท�างาน
ของเจ้าหน้าที่	 และยิ่งถ้าเป็น 
ก รณี ร ้ า ย แ ร ง ก็ อ า จ ออก

ประกาศห้ามมิให้บุคคลใด	 ๆ	 เข้าไป
อยู่อาศัยหรือกระท�ากิจการใด	 ๆ	 ในพื้นที่ 

ดังกล่าว	 พูดง่าย	 ๆ	 ก็คือ	 ให้คนในอพยพออก	 และห้ามคนนอก 
เข้าไปข้างในได้นั่นเอง
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ตอนที่ 64
ป้องกันสาธารณภัย 4

กฎหมายได้ให้อ�านาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย	เช่น	น�้าท่วมไว้หลายประการทีเดียว	ได้แก่	
(1)	 การจัดให้มีสถานที่ชั่วคราวเพื่อให้ผู ้ประสบภัยอยู่อาศัยหรือ
รับการปฐมพยาบาล	 และการรักษาทรัพย์สินของผู ้ประสบภัย	
(2)	 จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพื้นที่ที่เกิด
อุทกภัยและพื้นที่ใกล้เคียง	
(3)	 การสั่งปิดกั้นมิให้ 
ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข ้า ไปในพื้นที่
ที่ เ กิ ด อุ ทกภั ย	
(4)	 จัดให้มีการ
รักษาความสงบ
เ รี ย บ ร ้ อ ย แล ะ
ป้องกันโจรผู้ร้าย
ก่อเหตุในช่วงที่ผู้คน 
ก�าลังเดือดร ้อนและอพยพ	
ออกนอกพื้นที่	 (5)	 ช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยและช่วยขนย้ายทรัพย์สิน	 เมื่อเจ้าของร้องขอ
ความช่วยเหลือ	 อนึ่ง	 แม้ว่าภาครัฐจะมีหน้าที่ต่าง	 ๆ	 ดังกล่าว	 
แต่การร่วมแรงร่วมใจของประชาชนทัง้ตวัผูป้ระสบภยัเอง	อาสาสมคัร	
และบุคคลอื่น	ๆ	นั้นถือว่าส�าคัญที่สุด
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ตอนที่ 65
ป้องกันสาธารณภัย 5

เมื่อเขตท้องที่ใดเกิดสาธารณภัยหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิด
สาธารณภัย	 เช่น	 อัคคีภัย	 วาตภัย	 อุทกภัย	 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	
อาทิ	 ผู ้ว่าราชการจังหวัด	 นายอ�าเภอ	 นายกองค์การบริหารส่วน
ต�าบล	นายกเทศมนตรี	 นายกเมืองพัทยา	 และผู้ว่าฯ	 กทม.	 ก็ย่อม

มีอ�านาจหน้าที่ระดมสรรพก�าลังทุกส่วน
ของหน่วยงานภาครัฐในเขตท้องที่ 

เข้ามาร่วมด�าเนินการ	 เช่น	
สั่งให้ข้าราชการพลเรือน	
และเจ ้ าหน ้าที่ ของรัฐ 
ทั้งหลาย	 ไม่ว ่าสังกัด
หน่วยงานใดปฏิบัติการ
ตามจ�าเป็นเพื่อป้องกัน
และบรรเทาภยั	ใช้อาคาร
สถานที่	 วัสดุ	 อุปกรณ์	
เครื่องมือเครื่องใช้	 และ 

ยานพาหนะของหน่วยงาน 
ของรัฐหรือแม้แต่ของเอกชน	

ตลอดจนสัง่ห้ามเข้าหรอืให้ออกจาก
พื้นที่อาคารหรือสถานที่ที่ก�าหนด	ผู้ใดฝ่าฝืนไม่

ปฏิบัติตามค�าสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ย่อมมีความผิดตาม
กฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาจต้องระวางโทษจ�าคุก
สูงสุดถึง	3	เดือน
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ตอนที่ 66
ป้องกันสาธารณภัย 6

เมื่อเกิดภัยพิบัติต ่าง	 ๆ	 เจ้าหน้าที่ป ้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย	 เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น	 ๆ	 ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนก็จะร่วมมือกัน 
เพื่อระงับสาธารณภัยอันนั้น 
เพื่ อคุ ้ มครองชีวิตและ
ป ้ อ ง กั น ภ ยั น ต ร า ย ที่ 
อาจเกิดแก ่ประชาชน	
ในการนี้ เจ ้าหน้าที่อาจ
ดัดแปลง	 ท�าลาย	 หรือ
เคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง	
วัสดุ	 หรือทรัพย ์สินที่
อาจเป็นอุปสรรค	 แก่
การป้องปัดภยันตราย
นั้น	 ๆ	 ได ้ เท ่าที่จ� าเป ็น	
อย่างไรก็ดี	 ในระหว่างด�าเนิน
การดังกล่าวหากมีใครเข้าไปกีดกัน
หน่วงเหนี่ยว	 ขัดขวางการด�าเนินงานของเจ้าหน้าที่คน	 ๆ	 นั้น 
ก็ย ่อมมีความผิดตามพระราชบัญญัติป ้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย	 พ.ศ.	 2550	 อาจต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	 1	 ปี 
ปรับไม่เกิน	20,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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ตอนที่ 67
ป้องกันสาธารณภัย 7

เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐจ�าเป็นต้องใช้อ�านาจตามกฎหมายป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย	 ออกค�าสั่งปิดกั้นมิให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการป้องกันภัย	 เช่น	 ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงส�าหรับกรณี

อัคคีภัย	 หรือผู้ที่ไม่ใช่พยาบาล	 หรือ
อาสาสมคัรทีจ่�าเป็นต่อการช่วย
เหลือผู ้ประสบภัย	 เข้าไปใน
เขตพื้นที่ที่ เกิดภัยพิบัติและ
พื้นที่ใกล้เคียง	 หากคนอื่น
ที่ ไม ่มีส ่วนเกี่ยวข้องใด	 ๆ	
ฝ่าฝืนแอบเล็ดลอดเข้าไปใน
พื้นที่ที่ปิดกั้น	โดยไม่มีอ�านาจ
ตามกฎหมายหรือไม่ได้เป็น
ไปตามค�าสั่งของเจ้าหน้าที่	
ผู ้นั้นก็อาจต ้องโทษจ�าคุก
สูงสุดถึง	3	เดือน	ปรับสูงสุด
ถึง	 6,000	 บาท	 หรือทั้งจ�า 
ทั้งปรับ	 อย่างไรก็ดี	 หากผู้ 

ที่ฝ ่ าฝ ืน เข ้ า เขตป ิดกั้นดั งกล ่าวนั้น 
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารบ้านเรือนในพื้นที่	 

เจ้าหน้าที่อาจเลือกไม่ด�าเนินคดีแต่เรียกผู้นั้นมาว่ากล่าวตักเตือน
แทนก็ได้
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ตอนที่ 68
ป้องกันสาธารณภัย 8

เมื่อเกิดหรืออาจจะเกิดสาธารณภัยเฉกเช่นอุทกภัยน�า้ท่วมใหญ่
เมื่อปลายปีที่แล้ว	หากเจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า	การปล่อยให้ประชาชน 
อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อไปอาจเป็นอันตรายหรือเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงานป้องปัดและบรรเทาภัย	 ก็อาจมีค�าสั่ง 
ให้อพยพประชาชนที่อาศัยใน

พื้ นที่ เ สี่ ย งภั ยออก
นอกพื้นที่ ดั งกล ่าว 
ได ้ 	 ในทางกลับกัน	
หากการอยู่อาศัยหรือ
ด�าเนินกิจการใด	 ๆ	 
ใ น พื้ น ที่ อ า จ เ ป ็ น
อนัตรายอย่างร้ายแรง 
เจ้าหน้าที่จะประกาศ
ห้ามเข้าไปอยู ่อาศัย

หรือด�า เนินกิจการใด
ในพื้นที่ดังกล่าวก็ได้	 ผู ้ใดก็ตามที่

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งอพยพท�าให้เกิดอุปสรรค
กีดขวางการท�างานของเจ้าหน้าที่	 หรือผู้ที่ฝ่าฝืนค�าสั่งห้ามเข้าไป
อาศัยในพื้นที่	 ผู้นั้นอาจต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	 1	 เดือน	 หรือ 
ปรับไม่เกิน	2,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ



กฎหมายสามัญประจำ บ้าน

86

ตอนที่ 69
ป้องกันสาธารณภัย 9

ในช่วงเวลาที่ผู ้คนก�าลังเดือดร้อนเพราะเหตุสาธารณภัย 
ทั้งหลาย	 ทั้งไฟไหม้	 น�้าท่วมใหญ่	 หรือภัยพิบัติอื่น	 ๆ	 ไม่น่า
เชื่อเหมือนกันว่า	 มีคนบางคนจิตใจหยาบช้าฉกฉวยโอกาสที่
ผู ้คนก�าลังตกทุกข์ได้ยากนั้น	 ซ�้าเติมความทุกข์ลงไปอีกด้วยการ 
เข้าไปลักทรัพย์ขโมยของตาม 
บ้านเรอืนของผูป้ระสบภยั	โดย
มากมักจะแฝงตัวไปคราบ
อาสาสมั ค รทั้ งหลาย 
ท�าทีเข้าไปช่วยเหลือ 
แ ล ้ ว ก็ ห า โ อ ก า ส
ฉกฉวยทรัพย ์สิน	
ส ่ ง ผ ล ใ ห ้ บ ร ร ด า
อาสาสมัครตัวจริง 
ผู ้ มี จิ ต ใ จ เสี ยสละ 
เพื่อส่วนรวมจริง	 ๆ	
ต ้องพลอยมัวหมอง
ต า ม ไ ป ด ้ ว ย 	 ดั ง นั้ น	
พระราชบัญญัติป ้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย	 พ.ศ.	 2550 
จึงบัญญัติห้ามการแต่งกาย	 ประดับเครื่องหมายของอาสาสมัคร 
หรือขององค์การสาธารณกุศล	 และเข้าไปในพื้นที่เกิดสาธารณภัย	
โดยที่ผู้นั้นมิได้เป็นอาสาสมัครจริง	 ๆ	 ผู้กระท�าการดังกล่าวย่อมมี 
ความผิดอาจต้องโทษจ�าคุกสูงสุดถึง	3	เดือน
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ตอนที่ 70
ป้องกันสาธารณภัย 10

ในเหตุการณ์ที่ผู ้คนประสบสาธารณภัยทั้งหลาย	 เช ่น	 
เหตุน�้าท่วมใหญ่เมื่อปลายปีที่ผ่านมานับเป็นเวลาที่ประชาชนคนไทย 
ร่วมจิตร่วมใจบริจาคสิ่งของอันจ�าเป็นเพื่อการยังชีพของผู้ประสบภัย 
รวมทั้งเงินทองที่จะใช้เพื่อการบรรเทา
ความรุนแรงจากภัยน�้าท่วมด้วย	
แต่ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกัน
ว่า	 จะมีบางคนจิตใจ
หย าบช ้ า ฉกฉวย
โอกาสหาผลประโยชน์
โดยมิชอบแก่ตนเอง	
เช่น	การแอบอ้างเรี่ยไร 
ท รั พ ย ์ สิ น เ งิ น ท อ ง 
หลอกลวงว่า	 จะน�าไป
ช่วยเหลือผู ้ประสบภัย	
แต ่ ที่ จ ริ ง กลั บ เ บี ย ด
บั ง เ ป ็ นของตน เอง	 
ถ้าการกระท�าดังกล่าว
เกดิจากการแสดงตนว่า 
เป็นอาสาสมัคร	 เป็นเจ้าหน้าที่	
หรือพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย	 หรือแอบอ้างใช้ชื่อของหน่วยงานดังกล่าวไปเพื่อการ
เรี่ยไร	 แม้ยังไม่ทันได้ทรัพย์สินเงินทองอะไรไป	 แต่เพียงแค่การ 
แอบอ้างชื่อเรี่ยไรเท่านั้น	 ผู้กระท�าการดังกล่าวก็มีความผิดแล้ว	 
และก็อาจต้องโทษจ�าคุกสูงสุดถึง	1	ปี
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ตอนที่ 71
ป้องกันสาธารณภัย 11

ในการใช้อ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย	 อันเป็นเครื่องมือเครื่องไม้ส�าคัญที่หน่วยงานภาครัฐ	
สามารถน�ามาใช้ป้องกันภยันตรายต่าง	 ๆ	 ที่อาจเกิดแก่ประชาชน 

ในเหตุการณ์สาธารณภัย	 เช่น	 น�้าท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 
ที่ผ่านมา	 เป็นไปได้เหมือนกันที่เจ้าหน้าที่จะเสี่ยง

ต่อการถูกฟ้องร้อง	
เช่น	 หากสั่งให้ทุบ
ท�าลายสิ่งก่อสร้าง
ที่ เ ป ็ น อุ ป ส ร ร ค
ต ่อการระบายน�้ า

เพื่อป้องกันน�้าท่วม	
เจ้าของสิ่งก่อสร้างก็

อาจมาฟ ้อง ให ้ รั บผิ ด	 
ดังนั้น	 เพื่อคุ ้มครองเจ้า

หน ้าที่ ให ้กล ้ าปฏิบัติ งาน
อย่างเต็มก�าลังความสามารถ	
กฎหมายฉบับนี้จึงก�าหนดว่า
หากการด�าเนนิการตามอ�านาจ

หน้าที่ได้กระท�าไปพอสมควรแก่เหตุ
และมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง	 ก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นพ้นจาก
ความผิดและความรับผิดทั้งปวง	 แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ตัดสิทธิ์
ของเจ้าของทรัพย์สินผู ้เสียหายที่จะเรียกร้องเอาค่าชดเชยจาก 
ทางภาครัฐแต่อย่างใด
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ตอนที่ 72
ป้องกันสาธารณภัย 12

ในการป ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 เช ่น	 อัคคีภัย	 
วาตภัย	 อุทกภัย	 โรคระบาด	 และภัยพิบัติอื่น	 ๆ	 ไม่ว่าที่เกิดขึ้นเอง 
โดยธรรมชาติหรือเป ็นผลจากน�้ามือมนุษย์ด ้วยกัน	 พระราช
บัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 พ.ศ.	 2550	 ได้ให้อ�านาจ 
แก่เจ้าหน้าทีเ่พือ่ปัดป้องบรรเทาความร้ายแรง 
ของภยนัตรายดงักล่าวไว้หลาย
ประการด้วยกัน	 และใน
ระหว่างการท�าหน้าที่นั้น	
เป็นไปได้เหมือนกันว่า
เจ ้าหน ้าที่ และบุคคล
อื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 
อาจจะ ได ้ ม าซึ่ ง 
ความลับบางอย่าง	
หากเจ้าหน้าที่น�า 
ความลับดังกล่าว
ไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตัว	 เช่น	 หาก
ก�าลังจะมีโรคระบาด	
จึงบอกให้ญาติไปซื้อยา
กักตุนเก็งก�าไร	 หรือเปิดเผยแก่ผู้อื่นที่ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องตามกฎหมายและอาจจะท�าให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล 
ใด	 ๆ	 เช่น	 เปิดเผยรายชื่อที่อยู่ของผู้ป่วยที่เป็นพาหะน�าโรคเช่นนี้ 
แล้วละก็ย่อมมีความผิดอาจต้องโทษจ�าคุกถึง	6	เดือน
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ตอนที่ 73
เจ้าของสุนัข

ท่านที่รักที่ชอบเลี้ยงสุนัข	เมื่อรักจะเลี้ยงแล้วก็ต้องดูแล
จัดการให้ดีด้วย	ที่ทางที่อยู่ก็ต้องเหมาะสมกับขนาดตัวของสุนขั	
ต้องระวังไม่ให้ไปกัดผู้คนท�าลายข้าวของของคนอื่น	ต้องไม่ปล่อย
ให้ขับถ่ายเรี่ยราด	ไม่เป็นที่เป็นทาง
ส่งกลิ่นเหม็น	สร้างความ
เดือดร้อนร�าคาญแก่
เพื่อนบ้านใกล้เคียง	
ถ้าสุนขัไปถ่ายไว้ใน
ที่ทางสาธารณะ	
หรือในที่ดินของ
คนอื่นต้องตาม
ไปก�าจัด	เก็บไป
ทิ้งให้เรียบร้อยจะ
ปล่อยไว้ไม่ได้	มิเช่นนั้น 
เป็นความผิด	ถ้าอยู่ใน 
เขตกรุงเทพฯ	ก็เสี่ยงต่อโทษปรับ	
ซึ่งหากเจ้าของจงใจปล่อย	หรือจูงสุนัขไปถ่ายหน้าบ้าน
คนอื่น	ระวังอาจโดนปรับสูงสุดในอัตรา	5,000	บาท	เนื่องจาก
เป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนบ้าน	และอาจโดนฟ้องละเมิด	อีกหนึง่
ข้อหาได้
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ตอนที่ 74
เจ้าของ-ผู้เลี้ยงสัตว์กับความผิดอาญา 1

หลาย	 ๆ	 ท่านที่เป็นคนรักเอ็นดูสัตว์	 มีสัตว์เลี้ยงที่บ้าน	 
ทราบหรือไม่ว่า	 ในการเลี้ยงดูสัตว์นั้น	 ถ้าปล่อยปละละเลยดูแลไม่ดี 
ปล่อยให้สัตว์ของท่านไปสร้างความเดือดร้อน
ร� าคาญแก ่ผู ้ อื่ นคนบ ้านใกล ้
เรือนเคียง	 แม้ท ่านไม ่
ได ้ก ่อความเดือดร้อน 
นั้นเอง	 แต่ในฐานะที่
เป็นเจ้าของหรือเป็น 
ผู ้ ดู แ ล สั ต ว ์ ตั ว นั้ น 
ท่านก็จะปฏิเสธความ
รับผิดไม่ได้	 เช่น	 ผู ้ที่
เลี้ยงสุนัข	 แม้ไม่ใช่สัตว์
ร ้ายตามธรรมชาติ	 แต่
บางตัว	 ก็ดุและพร้อมที่
จะท�าร้ายผู้ที่เฉียดกรายเข้ามา
ใกล้	 การปล่อยปละละเลย	 เช่น	
ไม่ใช่สายจูง	 ไม่ใส่ตระกร้อครอบปาก	
แล้วสุนัขตัวนั้นได้ไปท�าร้ายคนอื่นหรือไปท�าให้ทรัพย์สิน 
ของคนอื่นต้องเสียหาย	ท่านก็มีความผิดอาญา	โทษจ�าคุก	1	เดือน 
ปรับ	 1,000	 บาท	 และยังต้องรับผิดชดใช้ค่ารักษา	 ค่าท�าขวัญ	 
และค่าเสียหายต่าง	ๆ	แก่ผู้เสียหายด้วย
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ตอนที่ 75
เจ้าของ-ผู้เลี้ยงสัตว์กับความผิดอาญา 2

การเลี้ยงสัตว์นั้นมีประโยชน์หลายอย่าง	 ซึ่งเป็นเพื่อนแก้เหงา 
เลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าบ้าน	 แต่ก็น่าเสียใจที่บางครั้งเห็นเจ้าของเลี้ยงแบบ
ไม่สนใจ	 ปล่อยให้อยู่ตามยถากรรมซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้	 อย่าเลี้ยง 
เลยดีกว่า	 เพราะเป็นการรังแกสัตว์ 
เปล่า	 ๆ	 เจ้าของผู ้ดูแลสัตว์
เลี้ยงที่ดูแลมันไม่ดี	 ถ้าอยู ่ใน
กรุง เทพมหานครก็ เสี่ ยง 
ต้องรับผิดต้องโทษปรับ 
ไม ่ เกิน	 5 ,000	 บาท	 
ยิ่ งกว ่ านั้ น	 บางคน
ไม ่ เพียงปล ่อยปละ
ละเลย	 แต่ยังใช้เป็น
เครื่องระบายรองรับ
อารมณ์	การทรมาน
ท า รุ ณ สั ต ว ์ ก็ ดี 
การฆ่าสัตว ์โดย
ท� า ใ ห ้ มั น ไ ด ้ รั บ
ทุ ก ข เ ว ท น า ก็ ดี 
อย่างนิทานศรีธนญชัย 
ที่ผูกแมวและไล่ตีมันจนมันตาย	
ไม่ว่าจะท�า	 ณ	 ที่ใดในเขตประเทศไทย	 ก็ถือเป็นความผิดอาญา 
ฐานทารุณสัตว์	ต้องเสี่ยงต่อโทษจ�าคุกถึง	1	เดือน	ปรับ	1,000	บาท	
หรือทั้งจ�าทั้งปรัับ
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ตอนที่ 76
เจ้าของ-ผู้เลี้ยงสัตว์กับความผิดอาญา 3 

ส�าหรับผู้ที่ เลี้ยงสัตว ์ไว ้เพื่อใช ้งาน	 เช ่น	 ช ้าง	 ม้า	 วัว	
ควาย	 สัตว์พาหนะ	 สัตว์ลากจูงทั้งหลาย	 เมื่อท่านเป็นเจ้าของ 
หรือเป็นผู ้ที่ เจ ้าของอนุญาตให้ใช ้	 ท ่านก็สามารถใช้สัตว ์นั้น	 
ท�างานได้เช ่นกัน	 หรือแม้แต่จะขายมันเข้า
โรงฆ ่าสัตว ์ก็ท� า ได ้	 
แต่การทารณุทรมาน
หรือฆ่าโดยให้ต้อง
รับทุกขเวทนานั้น
ถือเป ็นความผิด
อาญา	 และเช ่น
เดยีวกนั	การใช้งาน
สัตว์ที่ไม่เหมาะสม 
กับสภาพของสัตว์ 
เช่น	 สัตว์เลี้ยงก�าลัง 
เจ็บป่วย	 มีอายุมาก
แล้ว	 หรืออายุยังน้อย 
แ ต ่ ก็ บั ง คั บ ใ ช ้ ง า น	 
อย่างนี้ก็เป็นความผิดอาญา
เช่นกัน	 โทษของความผิดทั้งสองสถาน 
ก็เหมือนกัน	 คือ	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	 1	 เดือน	 หรือปรับไม่
เกิน	 1,000	 บาท	 หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	 และใครที่พบเห็นพฤติกรรม 
ดังกล่าวก็ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ต�ารวจท�าหน้าที่พลเมืองดีด้วย
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ตอนที่ 77
เจ้าของ-ผู้เลี้ยงสัตว์กับความผิดอาญา 4

ส�าหรบัผู้ทีเ่ป็นเจ้าของฟาร์มปศสุตัว์	ผูเ้ลีย้งสตัว์เป็นจ�านวนมาก 
ไม่ว่า	ช้าง	ม้า	ววั	ควาย	เวลาทีท่่านน�าสตัว์ออกไปหากนิตามทุง่หญ้า	
น�ากลับคอก	 หรือน�าพาไปที่แห่งใดก็ตามต้องระมัดระวังไม่ปล่อยให้

สัตว์ของท่านเข้าไปในเรือก
สวนไร่นาของผู้อื่นที่เขาได้
ตกแต่งที่ดินไว้	เพาะพันธุ์
เพาะปลูก	หรือก�าลังเก็บ
เกี่ยวผลิตผลมิเช่นนั้น	
จะมีความผิด	 ต้องถูก
ปรับ	 500	 บาท	 เช่น
เดยีวกนั	ถ้าปล่อยหรอื
จงูลงถนนหรอืบรเิวณ
ที่ เจ ้าหน้าที่ท ้องถิ่น
ห ้ามไว ้ก็อาจจะถูก
ปรับ	 500	 บาท	 ได้
เช่นกัน	 แต่ถ้าปล่อย

หรือจูงสัตว์ลงทางน�้า
ซึ่งได้มีประกาศห้าม	 อาจท�าให้แหล่งน�้า

ซึ่งบุคคลอื่นใช้อุปโภคบริโภคสกปรกปนเปื้อนได้	เช่นนี้	อาจต้องโทษ
ปรับมากถึง	2,000	บาท
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ตอนที่ 78
เจ้าของ-ผู้เลี้ยงสัตว์กับความผิดอาญา 5

ผู้ที่เป็นเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์	 ผู้เลี้ยงสัตว์เป็นจ�านวนมาก	 
ไม่ว ่า	 ช้าง	 ม้า	 วัว	 ควาย	 เวลาที่ท ่านน�าสัตว์ออกไปหากิน 
ตามทุ่งหญ้า	น�ากลับคอก	หรือน�าพาที่แห่ง
ใดก็ตาม	 ต้องระมัดระวังไม่
ปล่อยให้สัตว์ของท่านเข้าไป
ในเรือกสวนไร่นาของผู ้
อื่นที่ เขาได ้ตกแต ่ง
ที่ดินไว้	เพื่อเพาะพันธุ์
เพาะปลูก	 หรือก�าลัง
เก็บเกี่ยวผลิตผล	มิเช่น
นั้น	 จะต้องถูกปรับไม่
เกิน	500	บาท	อย่างไร
ก็ดี	หากจงใจไล่ต้อนสัตว์
เข้าไปในเรือกสวนไร่นา
ของผู ้อื่น	 จะมีโทษหนัก 
ขึ้นเป็นจ�าคุกไม่เกิน	1	 เดือน 
ปรับไม่เกิน	 1,000	 บาท	 หรือ
ทั้งจ�าทั้งปรับ	 ที่กฎหมายก�าหนดเช่นนี้	 ก็เพื่อคุ ้มครองทุกฝ่าย 
เจ้าของสตัว์กอ็ยากให้สตัว์ของตวัเองโต	เจ้าของทีน่าทีส่วนกอ็ยากให้
พชืผลในสวนออกดอกออกผล	หากให้ค�านงึถงึใจเขาใจเรา	กฎหมาย
ดังกล่าวอาจจะไม่จ�าเป็นก็ได้



กฎหมายสามัญประจำ บ้าน

96

ตอนที่ 79
เจ้าของ-ผู้เลี้ยงสัตว์กับความผิดอาญา 6

สถานที่ท�าการของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจในต่าง 
จังหวัดทั้งของส่วนกลางที่ตั้งอยู ่ในแต่ละจังหวัด	 แต่ละอ�าเภอ 
ส่วนภูมิภาค	 จังหวัด	 อ�าเภอ	 ต�าบล	
หมู่บ้าน	และส่วนท้องถิ่น	อบจ.	 
อบต.	 เทศบาลทั้งหลาย	 
บางครั้งพื้นที่มีเยอะ	
ดูแลได้ไม ่ทั่วถึง	 
ชาวบ้านเห็นเป็น
ทุ่งหญ้าเขียว	 ๆ	
มีผลหมากรากไม้ 
ขึ้น	 จึงไล ่ต ้อน 
วัวควายเข ้าไป
หากิน	 ถ้าหาก
ที่ ดิ น แปลงนั้ น 
ไม่ได้มีการปักป้าย
ปิดประกาศห้ามก็คง
ไม่เป็นไร	 แต่หากเป็น
ที่ดินของส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ 
มีป้ายปักประกาศปิด	 เขียนข้อความห้ามอย่างชัดเจน	 การฝ่าฝืน 
ปล่อยไล่ต้อน	หรือจูงสัตว์เข้าไปในพื้นที่บริเวณที่ห้าม	จะมีความผิด 
ตามกฎหมาย	อาจต้องโทษปรับไม่เกิน	1,000	บาท
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ตอนที่ 80
เจ้าของ-ผู้เลี้ยงสัตว์กับความผิดอาญา 7

เจ้าของ	 ผู ้เลี้ยงผู ้ดูแลสัตว์	 ต้องดูแลให้ดี	 จะให้อยู ่ในที่ 
แคบ	 ๆ	 ไม่เหมาะสมแก่สภาพของสัตว์	 แออัดเบียดเสียดในกรง
ไม่ได้	 ในอาคารสถานที่เลี้ยงต้องมีการระบายอากาศ	 ระบายน�้า	 
การก�าจัดสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม 
มี ก า ร ควบคุ มมิ ใ ห ้ มี 
กลิ่นเหม็น	 มีละออง 
คล ะคลุ ้ ง ไ ปต าม
อากาศ	ถ้าหากฝ่าฝืน 
ไม ่ปฏิบั ติ ตามข ้อ
ห้ามนี้	 อาจมีความ
ผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการรักษาความ
สะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของบ ้ า น เมื อ ง 
ต้องโทษปรับไม ่
เกิน	 2,000	 บาท	
โดยต ้องปรับปรุ ง
สถานที่	 และด�าเนินการ
ให้ถูกต้องตามค�าสั่งของเจ้าหน้าที่ด ้วย	 มิเช่นนั้น 
จะโดนปรับเป็นรายวัน	 วันละ	 100	 บาท	 นอกจากนี้	 เมื่อสัตว์
ตายลง	 ต้องก�าจัดให้ถูกวิธี	 จะเผาหรือจะฝังก็ได้	 แต่ถ้าทิ้งไว้ 
ตามที่ทางสาธารณะจนเน่าเหม็น	 สร้างความร�าคาญแก่ผู้ใช้ทาง 
คนอื่นเช่นนี้	มีโทษปรับ	500	บาท
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ตอนที่ 81
กฎจราจร กฎเพื่อความปลอดภัย 1

กฎจราจรนั้นเป็นกฎเพื่อความปลอดภัย ไม่แต่เฉพาะตัวท่าน
ผู้ขับขี่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้โดยสาร และผู้สัญจรไปมาตามท้องถนน 
เช่น คนเดินเท้าอีกด้วย และหากลองสืบสาวถึงสาเหตุของการ

เกิดอุบัติภัยบนท ้อง
ถนน จะพบว่าส่วน
หนึ่งมาจากการที่ 
ผู ้ขับขี่ไม่เคารพ
กฎจราจร ทัง้ ๆ  
ที่ ก ฎ เ กณฑ ์ 
ดังกล่าวมุ ่ง
คุ ้มครองตัว

ท่านเอง เป็นต้นว่า  
การคาดเข็มขัดนิรภัย 

และการสวมหมวกกนันอ็ก
ทัง้ตวัผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสาร ไม่ว่า

จะเดินทางใกล้ไกลแค่ไหน จะขับช้า
ขับเร็วหรือไม่ ไม่ส�าคัญ การคาดเข็มขัด

นิรภัยหรือการสวมหมวกกันน็อกนั้น คงไม่ใช่เพราะ
เกรงจะถูกต�ารวจจับ หรือถูกปรับ 500 บาท แต่เพราะเมื่ออุบัติเหตุ
เกิดขึ้นจริง ๆ เข็มขัดนิรภัยและหมวกกันน็อกนี่แหละที่จะท�าให้ท่าน
รอดชีวิตได้
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ตอนที่ 82
กฎจราจร กฎเพื่อความปลอดภัย 2 

บริเวณที่มักจะเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งนั่นก็คือ บริเวณทาง
ร่วมทางแยก โดยเฉพาะในถนนหลวง ถนนต่างจงัหวดัทีข่บักนัเรว็ ๆ  
ดงันัน้ เมือ่ท่านขบัขีเ่ข้าใกล้ถงึทางแยก ต้องชะลอความเรว็เสมอ และ
ปฏิบัติตามสัญญาณไฟโดยเคร่งครัด ถ้าบางจุดไม่มีสัญญาณจราจร
ไฟเขยีวไฟแดง แต่มไีฟแดงกะพรบิ ๆ  ท่านต้องหยดุรถรอเสมอจนกว่า
ปลอดภัยและแน่ใจว่าไม่มีรถสวนมาจึงจะขับขี่ต่อไปได้ นอกจากนั้น 
ระยะทาง 30 เมตร จากทางร่วมทางแยก ห้ามแซงโดยเด็ดขาด และ
ทีส่�าคญัทางร่วมทางแยกทีท่่านจะกลบัรถได้นัน้ ต้องเป็นทางแยกทีม่ี
เครื่องหมายอนุญาตให้กลับรถได้เท่านั้น ถ้าไม่มีเครื่องหมายกลับรถ
แปลว่า กลับรถตรงจุดนั้นไม่ได้
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ตอนที่ 83
กฎจราจร กฎเพื่อความปลอดภัย 3

สาเหตุส�าคัญประการหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ก็คือการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายก�าหนด ซึ่งอัตราปกติต้อง
ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ในความเป็นจริง ก็มีการผ่อนผัน

เป็นไม่เกิน 110 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม  

นัน่เป็นอตัราความเรว็
ปกตทิัว่ ๆ  ไป เพราะ
ว ่า ในขณะที่ท ่ าน
ขับขี่บนถนน ท่าน
ยังต้องคอยสังเกต
เครื่องหมายจราจร
ติดตั้งอยู ่ข ้างทาง

ด ้วยเพราะใน
แต่ละจุด อาจจะ

มเีครือ่งหมายจ�ากดั
ความเร็วที่แตกต่าง

กันออกไป เช่น ถ้ามี
เครื่องหมายระบุตัวเลข 40  

กค็อื ในบรเิวณนัน้ต้องขบัไม่เกนิ 40 กโิลเมตรต่อชัว่โมง และทีส่�าคญั
อย่าลืมว่าถึงที่หมายปลายทางอย่างปลอดภัยคือสิ่งส�าคัญที่สุดของ
การเดินทาง
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ตอนที่ 84
ขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างปลอดภัย 1

กว่า 80% ของอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในท้องถนนกว่า 70,000 ครั้ง
นัน้เกดิขึน้กบัมอเตอร์ไซค์หรอืรถจกัรยานยนต์ เนือ่งจากมอเตอร์ไซค์ 
เป็นพาหนะที่นิยมกันมาก ๆ ทั้งในเมืองและชนบทห่างไกล จ�านวน 
ก็กว่า 20 ล้านคัน และ 
ผลการวิจัยก็บ่งชี้ว่า 
ผู ้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่
ประสบอบุตัภิยั ร้อยละ 
85 - 90 เกิดในเวลา
กลางคืน หรือไม่ก็เกิดใน
ช่วงเวลาหัวค�่า ครึ่งหนึ่ง
เกิดบนถนนทางตรง และ
อีกครึ่งหนึ่งเกิดขึ้นบริเวณ
ทางแยก เช่น การชนท้าย
และการเลีย้วรถตดัหน้า ส่วน
สาเหตุนั้นก็เพราะความคึก
คะนองประลองความเร็ว 
ความประมาท และการดื่มสุรา และที่ท�าให้ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่จบชีวิต
ลงนั้น ก็เพราะไม่สวมหมวกกันน็อก
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ตอนที่ 85
ขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างปลอดภัย 2

80% ของอุบัติภัยที่เกิดในท้องถนนกว่า 70,000 ครั้ง มักเกิด
ขึ้นกับมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นพาหนะที่นิยมมาก ๆ 
ทั้งในเมืองและชนบทห่างไกล สาเหตุส่วนใหญ่ที่ท�าให้เสียชีวิตก็คือ 

การขับขี่โดยไม่สวมหมวกกันน็อก 
บางคนบอกว ่าร�าคาญใส ่

แล้วหนักหัว บางคน
ก็ว ่า ขับขี่ไปใกล้ๆ 
แค่นี้เอง หรือขับไม่
เร็วคงไม่มีอันตราย 
แต ่ ที่ ไ หน ไ ด ้ คิ ด 
ง่าย ๆ  อย่างนีแ้หละ 

จึงถึงแก่ความตาย 
ท่านทราบมั้ยว่า ถ้า
ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย
สวมหมวกนิรภัยที่ได้
มาตรฐานอย ่ างถูก
วิธีและสวมใส่ทุกครั้ง 

ที่ใช้รถ และไม่ขับขี่รถเร็ว
เกินไปจะสามารถลดการตาย

จากอุบัติเหตุบนท้องถนนในคนไทย
ได้ถึงร้อยละ 30 และป้องกันการบาดเจ็บต่อสมองได้เกือบร้อยละ 
70 เลยทีเดียว
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ตอนที่ 86
ขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างปลอดภัย 3

ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นั้น ถ้าอยากขับขี่
อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ควรตรวจและรักษาสภาพรถให้ดี
อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบเบรก และสวมหมวกนิรภัย 
ทุกครั้งที่ขับขี่หรือโดยสารรถ และ 
กไ็ม่ควรขบัขีร่ถเรว็ ๆ  
ถึงที่หมายช้าหน่อย 
แต่ถึงชัวร ์ย ่อม 
ดกีว่า นอกจาก
นั้ นการแต ่ ง
กายก็ส�าคัญ 
เพราะจะช่วย
ป้องกนัเวลาเกดิ 
อุบัติเหตุ ไม่ให้
ผิวหนังถลอกได้ 
หลีกเลี่ยงการขับขี่ 
ในระยะกระชั้นชิดกับยาน
พาหนะอื่น ๆ และยิ่งต้องระวัง
บริเวณทางแยก และตรอกซอกซอย ก่อนจะเลี้ยวให้ดูกระจกหลัง 
และให้สญัญาณไฟหรอืสญัญาณมอืทกุ ๆ  ครัง้และทีส่�าคญังดดืม่สรุา
สิ่งมึนเมาก่อนการขับขี่ทุกครั้ง
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ตอนที่ 87
แก๊งซิ่ง

เป ็นป ัญหาในสังคมไทย ทั้งในเมืองกรุงและหัวเมือง 
ต ่ า งจั งหวั ดมายาวนานพอสมควร ส� าหรั บ เ รื่ อ งแก ๊ งซิ่ ง 

ที่เป็นกลุ ่มวัยรุ ่นนัดหมายแข่งรถ
มอเตอร์ไซค์บนท้องถนน

ในเวลากลางคืน 
รบกวนผู ้ที่สัญจร 
ไปมาบนท้องถนน 
ก่อความเดือดร้อน
ร�าคาญแก ่ผู ้ที่ อยู ่
อาศัยในละแวกนั้น 
และหลาย ๆ ครั้ง 
ก็ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
กับผู ้ที่ใช ้รถใช้ถนน
คนอื่น ๆ โดยตัวบ 

กฎหมายแล้ว การแข่ง
รถหรือซิ่งรถในถนนหลวงนี่

มีความผิดอาญา โทษทัณฑ์ก็ถึง
ขั้นจ�าคุก 3 เดือน ปรับ 2,000 ถึง 10,000 บาท 

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ รวมทั้งศาลอาจจะสั่งพักใช้ใบขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 
เดือน หรือหากท�าซ�้าแล้วซ�้าเล่าไม่เข็ดหลาบศาลก็อาจสั่งเพิกถอน 
ใบอนุญาตขับขี่ของคนคนนั้นก็ได้
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ตอนที่ 88
รถบรรทุกของ

รถยนต์ที่วิ่งขวักไขว่บนท้องถนนนั้น หลาย ๆ คันเป็นรถ
บรรทุกของ ถ้าบรรทุกสิ่งของทั่วไป ต้องปิด มัด รัด ป้องกันมิให้ 
ของเหล่านั้นตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้งกระจายลง
บนท้องถนน เป็นอนัตรายต่อ
ผู ้คนผู ้ขับขี่ยวดยาน
สัญจรไปมา ท�าให้ 
ทางสกปรกเปรอะ
เปื้อน มีความผิด 
ต ้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 500 
บาท ตามกฎหมาย
จราจรทางบก แต่ถ้า
สิ่งของที่บรรทุกเป็น
สตัว์ เป็นดนิ หนิ กรวด 
ทราย เลน สิ่งปฏิกูล หรือ
มลูฝอย ยิง่ต้องระวงัมใิห้ตกหล่นลงมา 
ต้องใช้รถที่มีสภาพปิดมิดชิด อย่างรถบรรทุกดินจะวิ่งแบบเปิดโล่ง 
ไม่ได้ ต้องมผ้ีาคลมุใบให้แน่นหนา มใิห้ดนิร่วงหล่น ฝุน่ดนิฟุง้กระจาย 
มิเช่นนั้น อาจต้องโทษปรับสูงสุดถึง 3,000 บาท
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ตอนที่ 89
เมาไม่ขับ 1

ประมาณร้อยละ 50 ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
นั้นเป็นเพราะขับขี่ในขณะมึนเมา เช่นเดียวกันกับผู้ที่บาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุจราจรกว่าร้อยละ 50 ก็มาจากการดื่มสุราจนไม่สามารถ

บังคับเครื่องยนต์ไม่สามารถขับขี่ ได้มีงานวิจัย
พิสูจน์แล้วว่า ระดับปริมาณแอลกอฮอล์

ในเลือดยิ่งสูงเท่าใดนั้น โอกาสที่
จะเกิดอุบัติเหตุก็ยิ่งทวีมากขึ้น

ตามไปด้วย เช่น ถ้าระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือด

เท่ากับ 50 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์โอกาส

เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
เพิม่เป็น 2 เท่า 
80 มิลลิกรัม
เ ปอ ร ์ เ ซ็ น ต ์
เพิม่เป็น 3 เท่า 

100 มิลลิกรัม
เปอร ์เซ็นต ์เพิ่ม
เป็น 6 เท่า 150 

มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์เพิ่มเป็น 400 เท่า 
ดังนั้นไม่ว่าจะดื่มนิดดื่มน้อย อย่าขับเลยจะดีกว่าจะปลอดภัย 
ส�าหรับตัวท่านเองและผู้อื่น
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ตอนที่ 90
เมาไม่ขับ 2

สาเหตุส�าคัญของการเกิดอุบัติภัยบนท้องถนนนั้นมาจาก
การที่ผู ้ขับขี่ขับรถไม่สามารถควบคุมก�าลังเครื่องยนต์ได้ ซึ่งอาจ
จะเป็นเพราะเบรกแตก ถนนลื่น หรือขับด้วยความเร็วสูง แต่
ที่ฉกาจฉกรรจ์ร ้ายแรงกว่านั้น ก็คือ การขับขี่ในขณะมึนเมา 
จะมึนเมาด้วยอะไรก็แล้วแต่  
แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิด
จากการเมาสุรา ซึ่งปัจจุบัน
ก็มีหลายวิธีที่จะตรวจ
สอบว่าเมาแค่ไหน เมา
เกินกว ่าที่กฎหมาย
ก�าหนด คอื มปีรมิาณ
แอลกอฮอล์เกิน 50 
มลิลกิรมัเปอร์เซน็ต์
หรือไม่ อยู่ 3 วิธี  
คือ ตรวจเลือด 
ตรวจปัสสาวะ 
และตรวจลม
หายใจ โดยการ
เป่าลมออกจากปาก
เข ้าไปในเครื่องตรวจ  
ซึ่งจะบ่งชัดถึงระดับแอลกอฮอล์ 
ในเลือด อย่าลืมว่า ถ้าดื่มสุรา ห้ามขับโดยเด็ดขาด
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ตอนที่ 91
เมาไม่ขับ 3

ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่คนไทยมักจะเฉลิมฉลองกัน ซึ่งการ 
ดื่มสุรานั้นไม่เป็นผลดีต่อร่างกาย แต่บางคนก็อาจจะเถียงกลับว่า  
ดื่มเพียงเล็กน้อย หรือนาน ๆ ดื่มทีคงไม่เป็นไร แต่จริง ๆ แล้ว 

ถ ้าการดื่มของท ่าน 
แม้เพียงเล็กน้อย 

หรอืนาน ๆ  ดืม่ที 
เป็นการดื่ม
โดยที่ ท ่ าน
ไม่ต ้องขับขี่

คงจะไปห้าม
ปรามอะไรท่าน

ไม่ได้ แต่ถ้าท่าน
ออกไปดื่มเหล ้า

ฉลองกันนอกบ้านโดยขับรถไปเอง 
ใครจะกล้ายืนยันว่าขากลับท่านจะกลับ 

ถึงบ้าน ไม่ต้องไปอยู่โรงพยาบาล หรือเข้า
สุสาน ดังนั้น ถ้าท่านดื่มจงงดการขับขี่ โดยให้

เพื่อนที่ไม่ได้ดื่มขับแทนท่าน หรือเอาให้ชัวร์เรียกรถ
แท็กซี่จะดีกว่า ปลอดภัยทั้งตัวท่านเอง และคนอื่น ๆ ที่สัญจรไปมา
บนท้องถนน
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ตอนที่ 92
เมาไม่ขับ 4

จ�านวนผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตบุนท้องถนนปี ๆ  หนึง่ประมาณ 
13,000 กว่าคน และส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู ้ขับขี่ขับรถ 
ในขณะมึนเมาท�าให้ไม่
สามารถควบคุมรถยนต์  
รถจักรยานยนต์ได้ 
กฎหมายจราจร
ทางบกจึงได้ห้าม
ไว้อย่างชัดเจนว่า 
จะขับขี่ในขณะเมา
สุราหรือเมาสิ่งของ
อย่างอื่นไม่ได้ และ 
ผูฝ่้าฝืน คอื มปีรมิาณ
แอลกอฮอล์ในเลือด
สูงกว่า 50 มิลลิกรัม
เปอร์เซน็ต์ กม็โีทษหนกั 
คือ ต้องระวางโทษจ�าคุก
ไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับ
ตัง้แต่ 2,000 ถงึ 10,000 บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ นี่เฉพาะแค่
เมาแล้วขับเฉย ๆ ยังไม่รวมเมา 
แล้วก่อให้เกดิอบุตัเิหต ุโทษจะหนกัยิง่กว่านีอ้กี
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ตอนที่ 93
เมาไม่ขับ 5

 อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เป็น 
ผลมาจากการที่ผู ้ขับขี่ขับรถในขณะมึนเมา เพราะชะล่าใจ ไม่มี
จิตส�านึกเรื่องความปลอดภัยไม่เกรงกลัวกฎหมาย ซึ่งในขณะนี้  

ภาครัฐได้เร่งกวดขันจับกุม
ผู ้ขับขี่ ในขณะมึนเมา 

และจะใช ้มาตรการ
ลงโทษอย ่างเข ้ม
งวด คือ อาจถึง
ขั้นจ�าคุก 3 เดือน 
หรือไม ่อย ่างนั้น
ก็ถูกคุมประพฤติ
ให ้ท�างานบริการ
สังคม เพิ่ม เติม
จากโทษปรบัสงูสดุ
ถึง 10,000 บาท 
แต่โทษทัณฑ์ตาม 

กฎหมายไม่ส�าคัญเท่าส�านึก 
ต่อส่วนรวม ดังนั้น ถ้าคิดจะดื่มเหล้า 

อย่าขับรถ ใช้บริการแท็กซี่ หรือติดรถเพื่อนจะดีกว่า ขอให้คิดถึงชีวิต
ของท่านและคนรอบข้างท่านด้วย
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ตอนที่ 94
ทรัพย์สินหาย

เวลาที่เราไปพบเห็นทรัพย์สินตกหล่นอยู่ตามที่ทางสาธารณะ
เราในฐานะพลเมืองดีก็มีหน้าที่น�าทรัพย์สินชิ้นนั้นไปส่งมอบคืนให้
แก่เจ้าของ อย่างว่าล่ะ ของของใคร ใครเขาก็ย่อมต้องรักต้องหวง 
เป็นธรรมดา แต่ถ้าหาก
เราไม ่ทราบว ่า
ของที่ เราเก็บได้ 
เป็นของของใคร 
เราก็มีหน ้าที่น�า
ทรัพย ์สินอันนั้น
ไปส่งมอบให้ไว้แก่
เจ ้าหน้าที่ต�ารวจ 
หรือเจ้าหน้าที่อื่น 
ที่ดูแลรักษาสถานที่
นั้น ๆ ภายใน 3 วัน 
โ ด ย ใ ห ้ บ อ ก เ ล ่ า
พฤติการณ์ต่าง ๆ 
วัน เวลา สถานที่
ที่ เราเก็บทรัพย ์สิน
สิ่งของอื่นนั้นได้ เพื่อว่า
เจ้าหน้าทีจ่ะได้ตดิตามหาตวัผูเ้ป็นเจ้าของ
ที่แท้จริงต่อไป และรู้หรือไม่ว่านอกจากความภูมิใจในความซื่อสัตย์ 
และความดขีองเรานัน้ เรายังอาจได้รับรางวัลตอบแทนด้วย
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ตอนที่ 95
น�าส่งทรัพย์สินหายอาจได้รางวัล 1

คนดทีีม่คีวามซือ่สตัย์สจุรตินัน้ เมือ่พบเหน็สิง่ของมค่ีาตกหล่น
ก็จะพยายามขวนขวายหาทางน�าสิ่งของไปส่งมอบคืนให้แก่เจ้าของ
ที่แท้จริงจะไม่เบียดบังยักยอกเอาเป็นของตนเอง และกฎหมายก็

ตอบแทนการกระท�าความดนีัน้ 
โดยให้สิทธิแก่พลเมืองดี

คนนั้นที่จะเรียกร้อง
เอาเงินรางวัลจาก
เจ ้าของทรัพย ์สิน 
ตั วจริ ง  มากถึ ง 
ร้อยละ 10 หรือ 
10 เปอร์เซน็ต์ของ
มูลค ่าสิ่ งของที่
เก็บได้ในส่วนที่
ไม่เกิน 30,000 

บาท ตวัอย่างเช่น 
สร ้อยคอทองค�า

หนัก 2 บาท มูลค่า 
18,000 บาท คนที่เก็บ

สร้อยคอนัน้ได้และน�าไปคนืให้
แก่เจ ้าของก็มีสิทธิได ้รับรางวัลมากถึง 

1,800 บาท และนี่เป็นสิทธิขั้นต�่าที่กฎหมายให้ไว้ แต่ส่วนได้จริง 
เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับน�้าใจของเจ้าของทรัพย์สินชิ้นนั้น
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ตอนที่ 96
น�าส่งทรัพย์สินหายอาจได้รางวัล 2

ความเป็นพลเมืองดีที่เมื่อเก็บทรัพย์สินหายได้ ก็น�าไปคืนให้
แก่เจ้าของ หรือไปแจ้งต�ารวจและต�ารวจก็สามารถน�าสืบจนพบ
เจ้าของที่แท้จริงคืนทรัพย์สิน
ชิ้นนั้นไป กฎหมายก็ได ้
ตอบแทนพลเมืองดีให้มี
สิทธิได้รับรางวัลจาก
เจ้าของทรพัย์คนนัน้  
เงินรางวัลนั้นก็อยู่
ที่ 10 เปอร์เซ็นต์
ของราคาสิ่งของ
ในส ่วนที่ ไม ่ เกิน 
30,000 บาท แต่
ในส่วนที่สูงกว่า 
30,000 บาท ก็จะ
ได้รางวัลในอัตรา 
5 เปอร์เซ็นต์ เช่น  
น�าแหวนเพชรมูลค ่า 
50,000 บาท ไปคืนให ้แก ่
เจ้าของ พลเมืองดีคนนั้นก็มีสิทธิได้รับรางวัลเท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์
ของ 30,000 คือ 3,000 บวกกับ 5 เปอร์เซ็นต์ของ 20,000  ที่เหลือ
คือ 1,000 บาท รวมเป็นรางวัลทั้งสิ้นก็ 4,000 บาท
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ตอนที่ 97
ไม่ซื่อ ชวดรางวัลและอาจติดคุก

เมื่อพบเห็นทรัพย์สินมีค่าตกหล่นบนท้องถนน คนที่เก็บ
ทรัพย์สินชิ้นนั้นได้ก็มีหน้าที่น�าทรัพย์สินไปคืนให้แก่เจ้าของ หรือถ้า

ไม่ทราบกใ็ห้ไปแจ้งความ
และส่งมอบสิ่งของมีค่า 
อันนั้นไว ้กับต�ารวจ
เพื่อจะได้ติดตามหา
ตัวเจ้าของที่แท้จริง
มารับกลับคืนไป และ
ในฐานะพลเมืองดี
ก็ ย ่ อมมี สิ ทธิ ไ ด ้ รั บ
บ�าเหน็จรางวัลบ ้าง
ตามสมควร อย่างไร
ก็ตาม ถ้าหากว่าเวลา
นัน้เกดิความโลภ คดิไม่
ซื่อ อยากได้ทรัพย์สิน
มีค่านั้นเป็นของตนเอง 
นอกจากจะผิดศีล 5  

ผิดหลักธรรมค�าสอนของ
ศาสนาต่าง ๆ แล้วยังชวดเงินรางวัลอีกด้วย และดีไม่ดีอาจต้องมี
ความผิดอาญาในข้อหาลักทรัพย์เสี่ยงต่อคุกตะราง
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ตอนที่ 98
พ้น 1 ปี ได้เป็นเจ้าของ

พลเมืองดีที่พบเห็นทรัพย ์สินมีค ่าตกหล่นบนท้องถนน 
น�าไปส่งมอบและแจ้งความไว้กับเจ้าหน้าที่ต�ารวจนั้น หากต่อมา
เจ้าของทรัพย์มารับสิ่งของกลับไป เขาก็มีสิทธิที่จะได้รับรางวัล
เป็นสัดส่วนตามมูลค่าของ
ทรัพย์ชิ้นนั้นจากเจ้าของ
ทรัพย์ อย่างไรก็ตาม
ถ้าเวลาล ่วงเลยไป
ถึง 1 ปีแล้ว แต่ก็
ยังไม ่มีใครมาแสดง
ความเป ็น เจ ้ าของ
เรียกร ้องเอาทรัพย์
นั้นคืนจากเจ้าหน้าที่
กฎหมายก็ตอบแทน
คุณงามความดีโดย
ยกสิ่งของมีค่านั้นให้
ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ
พลเมอืงดทีีเ่กบ็ได้โดย
ไม ่สนว ่าจะมีมูลค ่า
มากน้อยแค่ไหน เว้นเสยี 
แต่ว่าของที่ตกหล่นนั้นเป็นโบราณวัตถุ 
ก็ให้ถือเป็นสมบัติของแผ่นดิน โดยผู้เก็บได้จะได้รางวัลในมูลค่าร้อย
ละ 10 ของราคาโบราณวัตถุชิ้นนั้น
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ตอนที่ 99
รัฐธรรมนูญไทย

ในช่วงนี้ประเทศไทยก�าลังอยู่ระหว่างการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม ่โดยสภาร ่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให ้ เป ็นรัฐธรรมนูญ 

ที่ เป ็นประชาธิปไตยสอดคล้อง
กั บลั กษณะ เฉพา ะของ

สังคมไทยอย่างแท้จริง  
พ ว ก เ ร า ค น ไ ท ย 
ทกุคนจงึต้องช่วยกนั
เข้ามามีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่
ก า ร เสนอความ
คิด เห็นไปจนถึง
การลงประชามติ  

ดังนั้น ในช่วงเวลา 
6 เดือนจากนี้ไป จะขอ

น�าเสนอสาระและความ
เป็นไปต่าง ๆ ของการร่าง

รฐัธรรมนญู ตดิตามได้ในตอนต่อไป
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ตอนที่ 100
รัฐธรรมนูญคืออะไร 1

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรรูปแบบหนึ่ง 
เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ พระราชก�าหนด พระราชกฤษฎีกา  
กฎกระทรวง ระเบียบ 
หรือข้อบังคับต่าง ๆ 
แต่ต ่างกันอยู ่ที่ตรง
รั ฐ ธ ร ร มนูญ เ ป ็ น
กฎหมายลายลกัษณ์
อักษรที่ก�าหนดกฎ
เ ก ณ ฑ ์ พื้ น ฐ า น
ในการปกครอง
ประเทศว่า ใครเป็น 
เจ ้ าของอ� านาจ
อ ธิ ป ไ ต ย ห รื อ
อ�านาจสูงสุดของ
ประเทศ และอ�านาจ
นั้นจะใช้อย่างไรใช้ 
ในรูปแบบใด และใช้
โดยองค์กรใด
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ตอนที่ 101
รัฐธรรมนูญคืออะไร 2

รัฐธรรมนูญเป ็นกฎหมายลักษณ์อักษรที่มีความพิเศษ
เฉพาะ เพราะได้ก�าหนดกฎเกณฑ์พื้นฐานในการปกครองประเทศ  
ใครเป็นเจ้าของอ�านาจอธิปไตยหรืออ�านาจสูงสุดของประเทศ  
และอ�านาจนั้นจะใช้อย่างไร ใช้ในรูปแบบใด และใช้โดยองค์กรใด  
ตามธรรมเนียมรัฐธรรมนูญไทยนั้น ประชาชนไทยทุกคนล้วนแล้วแต่
เป็นเจ้าของอ�านาจอธิปไตยร่วมกัน และพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น
ประมุขแห่งรัฐ ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติทรงใช้อ�านาจนี้ผ่านองค์กร

ต่าง ๆ ในการออกกฎหมาย
บั ง คั บ ใ ช ้ ก ฎหม าย 

โดยการบริหาร
งานแผ่นดิน และ
วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข า ด
ข้อพิพาทตาม

กฎหมาย
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ตอนที่ 102
รัฐธรรมนูญคืออะไร 3

รัฐธรรมนูญเป ็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ก�าหนด 
กฎเกณฑ์พื้นฐานในการปกครองประเทศ ซึ่งตามธรรมเนียม
รัฐธรรมนูญไทยนั้น ประชาชนไทยทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นเจ้าของ
อ�านาจอธิปไตยร ่วมกัน 
และพระมหากษัตริย์
ผู ้ทรงเป็นประมุข
แห่งรัฐศูนย์รวมใจ
คน ไ ทยทั้ ง ช า ติ 
ท ร ง ใ ช ้ อ� า น า จ
นี้ ผ ่ า น อ งค ์ ก ร
ต่าง ๆ อันได้แก่ 
รั ฐสภา ในการ
ออกกฎหมาย 
คณะรัฐมนตรี
ในการบังคับใช ้
กฎหมายโดยการบริหางาน
แผ่นดนิ และศาลในการวนิจิฉยัชีข้าดข้อพพิาททีเ่กดิขึน้ตามกฎหมาย 
กล่าวโดยสรุปก็คือรัฐธรรมนูญจะก�าหนดว่า ใครเป็นเจ้าของ 
อ�านาจอธิปไตย อ�านาจนั้นจะใช้อย่างไร ใช้ในรูปแบบใด และใช้โดย
องค์กรใด
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ตอนที่ 103
รัฐธรรมนูญคืออะไร 4

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ก�าหนดกฎเกณฑ์พื้นฐานในการ
ปกครองประเทศว่า ใครเป็นเจ้าของอ�านาจอธิปไตยอ�านาจนั้น
จะใช้อย่างไร ใช้ในรูปแบบใด และใช้โดยองค์กรใด จากนั้นก็มา

ขยายความกันต่อว่า องค์กรที่ว่านั้นมีที่มาอย่างไร 
เช่น ปกติสมาชิกรัฐสภา

จะมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน 
ต ล อ ด จนก า ร ใ ช ้
อ�านาจอธิปไตยใน
เรื่องต่าง ๆ นั้น มี
ขอบเขตเงื่อนไขวิธี
การอย่างไร เช่น 
ปัจจุบัน ถ้าสมาชิก
สภานติบิญัญตัแิห่ง
ชาติหรือ สนช.จะ
เสนอร่างกฎหมาย
ต้องมีขั้นต�่า 25 คน 
เมื่อ สนช. พิจารณา
เสร็จแล ้วต ้องน�า

ความขึ้นกราบบังคมทูล
เพือ่ทรงลงพระปรมาภไิธย และจะมผีลเป็นกฎหมายได้กต่็อเมือ่ประกาศ
ในราชกจิจานเุบกษาแล้วเท่านั้น
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ตอนที่ 104
รัฐธรรมนูญคืออะไร 5

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ก�าหนดกฎเกณฑ์พื้นฐานในการ
ปกครองประเทศเป็นต้นว่า ใครเป็นเจ้าของอ�านาจอธิปไตยอ�านาจ
นั้นจะใช้อย่างไร ใช้ในรูปแบบใด และใช้โดยองค์กรใด เช่น ของไทยมี
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล เป็น 3 องค์กรหลักในการใช้อ�านาจ
อธิปไตย ซึ่งแต่ละองค์กรก็จะมีขอบข่ายอ�านาจหน้าที่แตกต่างกัน 
ออกไป รฐัสภาออกกฎหมาย คณะรฐัมนตรบีรหิารบงัคบัใช้กฎหมาย 
และศาลวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทตามกฎหมาย โดยรัฐธรรมนูญจะ
ก�าหนดความสัมพันธ์ที่องค์กรต่าง ๆ เหล่านั้นมีต่อกันและกัน เช่น 
รัฐสภาควบคุมการบริหารงานของคณะรัฐมนตรีได้ ตั้งกระทู้ถามได้ 
อภปิรายรฐัมนตรไีด้ เป็นต้น
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ตอนที่ 105
รัฐธรรมนูญคืออะไร 6

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรประเภทหนึ่ง 
ที่ก�าหนดเกี่ยวกับอ�านาจอธิปไตย องค์กรผู ้ใช้อ�านาจ ขอบเขต 
ภาระหน้าที่  ตลอดจนความสัมพันธ ์ที่องค ์ เหล ่านั้นมีต ่อกัน  

ข้อส�าคัญคือ การมีรัฐธรรมนูญ 
ไม่ได้หมายความว่า ประเทศ

นั้นเป ็นประเทศ
ประชาธิปไตย 
เพราะประเทศ
ที่ปกครองแบบ
เผด็จการก็มี
รัฐธรรมนูญ
เหมื อนกั น 
และปัจจุบัน
ผู ้รู ้หลาย ๆ 
ท่านได้อธิบาย

ว่ารัฐธรรมนูญที่ดี 
ที่ เป ็นประชาธิปไตยนั้น  

เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่รับรอง
และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
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ตอนที่ 106
กฎหมายสูงสุด 1

หลายๆ ท่านคงจะเคยได้ยินค�ากล่าวที่ว่า รัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายสูงสุด และบางท่านก็อาจจะสงสัยต่อไปว่าท�าไมจึงเป็น 
เช่นนั้น ในความเป็นจริง รัฐธรรมนูญนั้นเป็นกฎหมายที่ก�าหนด

ห ลั ก เ กณฑ ์ พื้ น ฐ า น 
เกีย่วกบัอ�านาจสงูสดุใน
การปกครองประเทศ 
จัดตั้งองค์กรต่าง ๆ 
ทีใ่ช้อ�านาจอธปิไตย 
เช่น รัฐสภา คณะ
รั ฐมนตรี  ศาล 
ก� าหนดอ� านาจ
หน้าที่ขององค์กร
ต่าง ๆ เหล่านั้น
เมื่อรัฐธรรมนูญ
เป็นผู ้สร้างและ
เป็นผู ้ให้อ�านาจ
แก ่ อ งค ์ ก ร ดั ง

กล่าว อ�านาจของผูส้ร้าง
ก็ย่อมอยู ่เหนืออ�านาจของผู้ถูกสร้าง 

เช่น รฐัธรรมนญูจดัตัง้รฐัสภา ให้อ�านาจรฐัสภาออก
กฎหมาย ดงันัน้ กฎหมายทีร่ฐัสภาตราขึน้จงึไม่อาจขดัต่อรฐัธรรมนญู
ได้ รฐัธรรมนญูจงึเป็นกฎหมายสงูสดุด้วยเหตนุี้
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ตอนที่ 107
กฎหมายสูงสุด 2

รัฐธรรมนูญนั้นเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ สูงกว่า 
กฎหมายอื่น ๆ ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชก�าหนด  
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง  

ประกาศระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 
และความข้อนี้เอง ที่ท�าให้

กฎหมายอืน่ ๆ  ไม่อาจจะขดั 
หรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ
ได้ เป็นต้นว่า รฐัธรรมนญู
รับรองความเสมอภาค
ของหญิ งและชาย ไว ้
อย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น 
เมื่อกฎหมายชื่อบุคคล
ก�าหนดบังคับให้หญิงมี
สามีต้องใช้นามสกุลของ
สามีเท ่านั้น จึงเท ่ากับ
เป ็นการปฏิบัติต ่อชาย
หรือให ้ความส�าคัญกับ

ชายมากกว ่าหญิง ขัดต ่อ
หลักความเสมอภาคที่รัฐธรรมนูญ

รับรองไว้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า ข้อบทกฎหมายดังกล่าว 
ใช้บังคับไม่ได้
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ตอนที่ 108
รัฐธรรมนูญกับประชาชน 1

มีบางท่านอาจเข ้าใจว ่า รัฐธรรมนูญ กฎหมายสูงสุด  
เป็นเรื่องของนักการเมืองหรือผู ้มีอ�านาจวาสนาในบ้านเมือง  
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวท่านเลย 
ซึ่ ง เป ็นความเข ้าใจที่ ไม ่ 
ถกูต้อง เพราะว่าในหลาย ๆ  
โอกาส รัฐธรรมนูญ
เป็นรากฐานช่วย
ปกป้องรักษาสิทธิ
เสรีภาพของพวก
ท่าน เป็นต้นว่า แป้ง
ข้าวหมักที่พวกเรา
ทานเป็นอาหาร หรอื
ใช ้ประกอบอาหาร  
แต่เดิมเวลาจะผลิต 
ครอบครอง จ�าหน่าย 
หรือเคลื่อนย้ายแป้ง
ข้าวหมัก ต้องติดขัด
ข้อกฎหมายอยู่ภายใต้
การควบคุมของทางการ 
ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้มีโทษภัยอะไรเหมือน
อย่างสรุา ดงันัน้ กฎหมายสรุาในส่วนทีค่วบคมุการค้าขายแป้งข้าวหมกั 
จึงขัดรัฐธรรมนูญ และใช้บังคับไม่ได้
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ตอนที่ 109
รัฐธรรมนูญกับประชาชน 2

รัฐธรรมนูญที่ดี ที่เป็นประชาธิปไตยนั้นจะรับรองและคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน ยกตัวอย่างเช่น รัฐธรรมนูญฉบับปี  

พ.ศ. 2540 ได้รับรองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน
ไว้หลายประการ อาทิ 
สิ ท ธิ เ ส รี ภ า พ ข อ ง
ปร ะชาชนที่ ต ก เป ็ น 
ผู ้ เสียหาย ผู ้ต ้องหา 
หรือจ�าเลยในคดีอาญา 
เป็นต้นว่า ในคดทีีม่กีาร
จับแพะ หรือผู ้ที่ไม่ได้
กระท�าความผิด แต่ถูก
เจ้าหน้าที่ปั้นแต่งพยาน
หลกัฐานเพือ่เอาผดิ แต่
ในที่สุดศาลก็พิพากษา
ตัดสินว ่า คนคนนั้น
ไม่ได ้กระท�าความผิด 
ปัจจุบัน ก็มีการจ่ายค่า

ทดแทนและค่าใช้จ่ายให้แก่
แพะผู้บริสุทธิ์ที่ต้องตกเป็นจ�าเลย และ

ทีเ่ป็นเช่นนีไ้ด้กเ็พราะรฐัธรรมนญูบญัญตัหิลกัการดงักล่าว
ไว้ และมกีารออกกฎหมายขยายความต่อ
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ตอนที่ 110
รัฐธรรมนูญกับประชาชน 3

รัฐธรรมนูญนั้นเป็นเครื่องไม้เครื่องมือส�าคัญที่เราสามารถ 
น�ามาใช้ปกป้องคุ ้มครองสิทธิเสรีภาพของเราจากการละเมิด
ของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
ของรัฐ หรือแม ้แต ่จาก 
การกระท�าโดยประชาชน 
คนอื่น ๆ ได้เป็นต้นว่า  
คุณศิริมิตร ทนายความ
ซึ่งขาพิการอันเนื่องมา
จากโรคโปลิ โอตั้ งแต ่
เยาว์วัย ได้สมัครสอบ
เป็นพนกังานอยัการ แต่
ถูกตัดสิทธิด้วยเหตุว่า 
มีร่างกายพิการ ได้น�า
คดีไปฟ้องร้องต่อศาล 
โดยอ้างถึงหลักความ
เสมอภาคและการห้าม
เลือกปฏิบัติเพราะเหตุ
สภาพร่างกาย ดังที่ได้
บัญญัติ ไว ้ ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. 2540 ซึง่ในทีส่ดุ ศาลปกครองสงูสดุ  
ท่านกไ็ด้พพิากษาว่า การตดัสทิธคิณุศริมิติร เพราะความพกิารนัน้ไม่ชอบ
ด้วยรฐัธรรมนญู
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ตอนที่ 111
สิทธิเสรีภาพ 1

รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 นั้น ถือเป็นรัฐธรรมนูญ
ที่รับรองสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยไว้อย่างกว้างขวางมาก

ที่สุดเท ่าที่ เคยมีมา อย ่างไรก็ตาม  
หลังจากใช้รัฐธรรมนูญมาหลายปี 

กลับพบว ่า สิทธิ เสรีภาพ 
หลาย ๆ ประการ เช่น 
สิทธิชุมชน สิทธิที่จะเข้า
ร ่ วมประชาพิจารณ ์ ใน
โครงการของรัฐกลับไม่
ได้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ
เลยแม ้แต ่น ้อย เนื่อง 
จากสิทธิเหล่านี้จ�าเป็น 
ต ้องมีกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติออกมา
ขยายความเนื้อหาสาระ  
แต่กว่า 9 ปี กลับไม่มี
การตรากฎหมายเหล่า

นี้ ท� า ให ้ เวลาประชาชน
กล่าวอ้างสทิธดิงักล่าวในศาล  

ศาลก็ไม่สามารถพิพากษาคุ ้มครองสิทธิเสรีภาพเหล่านี้ ให้แก่

ประชาชนได้ ซึ่งปัญหานี้จะแก้ไขได้อย่างไรนั้น ติดตามในตอนหน้า
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ตอนที่ 112
สิทธิเสรีภาพ 2

แม้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 จะได้รับรองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนไทยไว้อย่างมากมาย กลับไม่ได้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพราะ
รฐัสภาไม่ได้ตราพระราชบญัญตัอิอกมาขยายความสทิธหิลายอย่าง ๆ  
ท�าให้ศาลไม่สามารถคุ้มครองสิทธิดังกล่าวให้แก่ประชาชนได้อย่าง
แท้จริง ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจึงก�าหนด
แนวทางการยกร่างรฐัธรรมนญูใหม่ว่า ให้สทิธเิสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญู
นี้รับรองแล้วมีผลใช้บังคับทันที แม้ไม่มีการบัญญัติขยายความไว้
ในกฎหมายแต่ศาลก็สามารถตีความรัฐธรรมนูญเพื่อคุ้มครองสิทธิ
ประชาชนได้โดยตรงและยงัก�าหนดกรอบเวลาให้รฐัสภาตรากฎหมาย
ให้แล้วเสร็จไว้ด้วย
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ตอนที่ 113
สิทธิเสรีภาพ 3

สือ่มวลชนนัน้นบัเป็นสถาบนัทีส่�าคญัต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก เพราะท�าหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารแก่

ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากมีความไม่ชอบมาพากล 

ในการบริหารประเทศ  
มีผู้ปกครองฉ้อฉล ทุจริต 
ค ด โ ก ง  สื่ อ ม ว ล ชน 
ก็จะตีแผ่ให้สังคมได้รับรู้ 
ทุก ๆ ประเทศจึงให ้ 
ความส�าคัญแก่เสรีภาพ
ของสื่ อ มวลชน เป ็ น
อย ่างมาก ที่ผ ่านมา 
แม้รัฐธรรมนูญไทยใน
อดีตต่างก็รับรองและ
คุ ้มครองเสรีภาพของ
สื่อมวลชนไว้ แต่เอา
เข้าจริงการแทรกแซง
สื่ อ ก็ ยั ง เ กิ ด ขึ้ น อยู ่
เ สมอ เพี ยงแต ่ ว ่ า 

ไม่ได้มาในรูปแบบเดิม ๆ 
เช ่น เซนเซอร ์ข ่าว ยึด

หนังสือพิมพ์ หรือปิดโรงพิมพ์ 
แต่ใช้วิธีการครอบง�ากิจการสื่อมวลชน เช่น  

เข้าเป็นเจ้าของสื่อเสียเอง ซึ่งปัญหานี้ จะแก้ไขอย่างไร ติดตามได้ 
ในตอนสทิธเิสรภีาพ 4
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ตอนที่ 114
สิิทธิเสรีภาพ 4

ทุกวันนี้ วิธีการที่นักการเมืองจะเข้าไปแทรกแซงการรายงาน
ข่าวของสื่อมวลชนนั้นไม่ได้ท�าแบบเดิม ๆ เช่น เซนเซอร์ข่าว 
ยึ ดหนั งสื อพิ มพ ์  หรื อป ิ ด 
โรงพิมพ์แล้ว แต่จะใช้วิธีการ
ที่ซับซ้อนแยบยลกว่าเดิม 
ใช้กลไกตลาดเป็นเครื่อง
มือเช ่น ใช ้งบโฆษณา
ป ีละหลาย ๆ ล ้าน
เครื่องต่อรองเพื่อไม่
ให้น�าเสนอข่าวในเชิง
ลบ หรือแม้แต่เข้าไป
เป็นเจ้าของสื่อมวลชน
เสยีเองท�าให้สือ่มวลชน 
บางรายไม่ได้ท�าหน้าที่
สื่ อ รายงานข ่ าวสาร
ความเป็นไปโดยเฉพาะ
อย ่างความไม ่ชอบมา
พากลในการบริหารงาน
ภาครัฐอย่างเต็มที่ ด้วยเหตุ
นี้  คณะกรรมาธิการยกร ่าง
รัฐธรรมนูญ จึงเห็นควรก�าหนด
ห้ามไม่ให้นักการเมืองเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในสื่อมวลชน
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ตอนที่ 115
สิทธิเสรีภาพ 5

แต่เดิมมา บรรดาข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ 
ทั้งส ่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ตลอดจนองค์กร

อิสระต่าง ๆ นั้น ไม่มีเสรีภาพ
ที่จะรวมตัวกันเป็นสหภาพ  
ดังเช่น สหภาพแรงงาน
ข อ ง ลู ก จ ้ า ง ใ น ส ถ า น
ประกอบการเอกชน หรือ
ของรัฐวิสาหกิจที่จะรวม
ตัวกันเพื่อเสนอข้อเรียก
ร ้องเกี่ยวกับสภาพการ
จ้าง เช่น ค่าจ้าง วันหยุด 
 วันลา สวัสดิการและ
สิทธิประ โยชน ์ต ่ าง ๆ 
ซึ่งคณะกรรมาธิการยก
ร ่างรัฐธรรมนูญ ผู ้ร ่าง
รัฐธรรมนูญใหม่เห็นควร

เพิ่ ม เสรีภาพข ้อนี้ ให ้ แก ่
ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน

ของรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญใหม่ด้วย
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ตอนที่ 116
ให้สิทธิเป็นสิทธิจริง ๆ 1

แม้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 จะให้สิทธิเสรีภาพแก่พี่น้อง
ประชาชนมากมายนานัปการ แต่สิทธิหลาย ๆ อย่างเป็นสิทธิที่
ต้องอาศัยกฎหมายลูก คือ 
พระราชบัญญัติขยาย
ความเนื้อหาสาระ 
อีกชั้นนึงว่า ใครเป็น
ผู้มีสิทธิบ้างสิทธินั้น
ครอบคลุมเรื่องอะไร 
มากน้อยแค่ไหน และ
ผู ้มีสิทธิต ้องด�าเนิน
การอย่างไรเพื่อจะใช้
สิทธินั้น ป ัญหาก็คือ 
กว่า 9 ปีที่รัฐธรรมนูญ 
40 ใช ้บังคับแต ่กลับ
ไ ม ่ มี ก ฎ ห ม า ย ที่ จ ะ
รองรับสิทธิเหล่านั้นของ 
พี่ น ้ อ ง ป ร ะ ช า ชน เ ล ย  
จนบ า งท ่ า น ส ง สั ย ว ่ า 
บรรดา ส.ส. ส.ว. ท�าอะไร
กันอยู ่ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ 
ร่างรัฐธรรมนูญใหม่จึงไม่มีค�าว่า ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ต่อท้ายสทิธเิสรภีาพในมาตราต่าง ๆ  และยงัให้ศาลมอี�านาจคุม้ครอง
สิทธิโดยทันที แม้ยังไม่มีกฎหมายลูก
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ตอนที่ 117
ให้สิทธิเป็นสิทธิจริง ๆ 2

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้น ชื่อก็บ่งบอกแล้วว่า
มหีน้าทีใ่นการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชนของพีน้่องประชาชน 
แต่ทีผ่่านมาเป็นเหมอืนยกัษ์ไม่มกีระบอง มอี�านาจแค่เพยีงตรวจสอบ 

รายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
และแจ ้ ง ให ้หน ่ วยงานที่

เกี่ยวข้องปฏิบัติ แต่ถ้า
หน่วยงานเพิกเฉย 
คณะกรรมการสิทธิ 
ก็ ไปท�าอะไรไม ่ได ้ 
ท� า ไ ด ้ แ ค ่ เ พี ย ง
รายงานต่อรัฐสภา
ท�าให้การคุ ้มครอง
สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น 
ไม ่ เ กิ ด ผลอย ่ า ง
เต็มที่  ด ้วยเหตุนี้  
ร่างรฐัธรรมนญูใหม่ 

จึ ง ก� า ห น ด ใ ห ้
คณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาติฟ้องศาล
รัฐธรรมนูญและศาลปกครองได้ และเป็นผู้เสียหายแทนประชาชน 
เพื่อฟ้องศาลได้ในกรณีที่มีการละเมิดมนุษยชนได้
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ตอนที่ 118
รู้เห็นเป็นใจฟ้องหย่าไม่ได้ 1

กรณีเกี่ยวกับเหตุฟ้องหย่า อาทิ สามีอุปการะเลี้ยงดูยกย่อง
หญิงอื่นฉันภรรยา คู่สมรสจงใจละทิ้งร้างไปเกินกว่า 1 ปี หรือมี
สภาพร่างกายที่ไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ 
ถือเป็นเหตุที่คู ่สมรสอีกฝ่าย
หนึ่งสามารถน�ามาฟ้อง
หย่า สามีหรือภรรยา
ฝ่ายที่กระท�าผิดได้ 
แต่อย่างไรก็ตาม 
ถ ้าเหตุฟ ้องหย ่า 
ดั งกล ่ า ว เกิ ดขึ้ น
โดยที่อีกฝ่ายหนึ่ง
รู ้ เห็น เป ็น ใจหรือ
ยินยอมด้วย เป็นต้น
ว่า ภรรยารูว่้าสามจีะ
รับเมียน้อยเข้ามาอยู่
ในบ้านก็ไม่ได้แสดง
อาการหึงหวงอะไร  
มหิน�าซ�า้ ยงัจดัเตรยีม
ห้องหับไว้คอยต้อนรับเมียน้อยด้วย 
อย่างนี้ ฝ่ายภรรยาจะถือเหตุว่า สามีอุปการะเลี้ยงดูหญิงอื่น 
ฉันภรรยาใช้เป็นข้ออ้างในการฟ้องหย่าไม่ได้
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ตอนที่ 119
รู้เห็นเป็นใจฟ้องหย่าไม่ได้ 2

การที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งจะยกเหตุฟ้องหย่า เป็นต้นว่า ภรรยา
มีชู้หรือสามีประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ขึ้นใช้อ้างใช้ยันอีกฝ่ายหนึ่ง
ในศาลได้นั้นคู่สมรสคนที่ฟ้องหย่าเองก็จะต้องไม่เคยยินยอมหรือรู้
เห็นเป็นใจในการกระท�าผิดของอีกฝ่ายหนึ่งด้วย ด้วยเหตุนี้ การที่
สมชายกับสมหญิง เป็นสมาชิกชมรมสวิงกิ้ง แลกเปลี่ยนคู่นอนกับ
คนอื่น ๆ โดยทั่วไปอยู่เป็นประจ�านั้นสมชายก็จะน�าเหตุที่สมหญิง
ไปมีชู้ ไปร่วมประเวณีกับชายอื่น มาฟ้องหย่าขาดจากสมหญิงไม่ได้ 
เพราะบคุคลต่างๆ ทีจ่ะมาขอพึง่บารมศีาลให้ความยตุธิรรมนัน้จะต้อง
มาด้วยมือสะอาด แต่ส�าหรับคู่สมรส สมชายกับสมหญิงนี่ ต่างฝ่าย 
ก็ต่างสกปรกนะครับ
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ตอนที่ 120
รู้เห็นเป็นใจฟ้องหย่าไม่ได้ 3

ในตอนก่อน ๆ อธิบายไว้ว่า การที่คู่สมรสรู้เห็นเป็นใจในการ 
กระท�าผิดของอีกฝ่ายหนึ่ง จะส่งผลให้คู ่สมรสคนนั้นไม่สามารถ 
ยกเอาการกระท�าผดิดงักล่าวมาใช้เป็นเหตฟุ้องหย่าได้ อย่างไรกต็าม 
ล�าพังเพียงการอดทนนิ่งเฉย ไม่แสดงปฏิกิริยาใด ๆ หรือก�าลัง 
วางแผน วางกับดัก เพื่อ
จับผิด ย่อมไม่ถือว่ารู ้
เห็นเป็นใจ ตัวอย่าง
ก็เช่น สมชายสงสัย
ว่าสมหญิงภรรยา
ข อ ง ต นนั้ น มี ชู ้
มาสักระยะหนึ่ ง
แล้ว จึงได้บอกกับ 
สมหญิงว่า จะเดิน
ทางไปต่างประเทศ
สักอาทิตย์ ซึ่งก็ไม่
ได้เดินทางไปจริง ๆ 
แต ่กลับย ้อนรอย
สะกดรอยตามสม
หญิงแล้วในที่สุด ก็พบว่า  
สมหญิงเข้าโรงแรมไปกับชายอื่น 
และกบ็กุเข้าไปพบเหน็จบัชูไ้ด้คาหนงัคาเขาเลยทเีดยีว อย่างนี ้สมชาย
ฟ้องหย่าได้แน่ ๆ
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ตอนที่ 121
เป็นความผิดของตัวเอง

วันนี้มีอุทาหรณ์เกี่ยวกับเหตุฟ้องหย่ามาเล่าสู่กันฟัง สมชาย
เป็นคนเจ้าชู้ ชอบไปเจ๊าะแจะกับผู้หญิงอื่นอยู่เป็นประจ�า สร้างความ
เจ็บช�้าน�้าใจแก่สมหญิง ผู้เป็นภรรยามาตลอดมา จนกระทั่งวันหนึ่ง 

สมหญิงหมดความอดทน 
อกีต่อไปจงึได้น�ากรรไกรตดั

อวัยวะเพศของสมชาย
ขาดสะบั้น แล้วเอาไป
โยนให้เป็ดกิน เช่นนี้  
ต ่ อ ม าสมหญิ ง จ ะ
มาฟ้องหย่าสมชาย
โดยอ้างว่า สมชาย
มีสภาพร่างกายที่ไม่
อาจร่วมประเวณีได้
ตลอดกาล คงไม่ได้ 
เ พ ร า ะ ว ่ า เ ห ตุ ไ ร ้
สมรรถภาพเกิดจาก

น�้ามือของสมหญิงเอง 
นอกจากนี้ถ้าสมชายท�าอาชีพ

ผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติด โดยที่
สมหญิงก็สมรู้ร่วมคิดด้วย ต่อมาแม้สมชายถูกจับติดคุก สมหญิงก็
จะยกเอาเหตุประพฤติชั่วมาฟ้องหย่าไม่ได้
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ตอนที่ 122
ให้อภัยแล้ว หมดสิทธิฟ้องหย่า 1

ความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการใช้ชีวิตคู ่ร่วมกันนั้น 
บางครั้งก็ร้ายแรงจนไม่อาจเยียวยากลับมาคืนดีกันได้ แต่บางครั้ง 
กม็เีงือ่นไขปัจจยัอืน่ ๆ  เช่น ความรกั 
ความเสน่หาอาทรต่อกัน และ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูก ๆ 
ของทัง้คูย่่อมเป็นเหตปัุจจยั
ส�าคัญที่ต้องค�านึงถึงให้
มาก ๆ  ดังนั้นในหลาย ๆ  
ครัง้ แม้จะพบว่าสามหีรอื
ภรรยาของตนประพฤติ
ผิดเข้าลักษณะเหตุฟ้อง
หย่า แต่กไ็ด้ให้อภยั ตัง้ใจ
ที่จะร่วมรักษาครอบครัว
นั้นไว้ ด้วยเหตุนี้ เมื่อ
มีการให ้อภัยกันแล ้ว
กฎหมายจึงไม่ยอมให้
คู ่สมรสหยิบยกเอาเหตุ
หย ่าดังกล ่าวมาใช ้ เป ็น
ข้ออ้างในการฟ้องหย่าได้อีก 
เป็นต้นว่า ภรรยามีชู้แต่สามีเห็นแก่ลูก ๆ จึงยกโทษให้แต่ภายหลัง
เกิดเจ็บใจกลับมาฟ้องหย่าภรรยาคงไม่ได้แล้ว
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ตอนที่ 123
ให้อภัยแล้ว หมดสิทธิฟ้องหย่า 2

แม้กฎหมายจะเปิดช่องให้ฟ้องหย่ากนัได้ แต่วตัถปุระสงค์จรงิ ๆ  
ของกฎหมายก็มุ่งที่จะผดุงรักษาสถาบันครอบครัว ด้วยเหตุนี้ เมื่อ
สามีหรือภรรยากระท�าผิดและเข้าลักษณะเหตุฟ้องหย่า เป็นต้นว่า 
ภรรยามีชู้ แต่ต่อมาสามีก็ได้
ให้อภัยแล้ว เหตุ
ฟ้องหย่าดังกล่าว
ก็ จบ ไปอย ่ า ง ไ ร
ก็ตาม ล�าพังเพียง
แค่ค�าพดูหรอืแม้แต่
ลายลักษณ์อักษร
ว่าให้อภัย อาจจะ
ไม่เพียงพอ เพราะ
ยังขอดูพฤติการณ์
อื่น ๆ  ประกอบด้วย 
เช่น กลับมาร่วม
หลับนอนกันดังเดิม
นอกจากนั้น การให้ 
อภัยที่จะถือว่าเหตุ
ฟ ้องหย่าสิ้นสุดลง
ไปนั้น อีกฝ่ายที่ไม่ได้
กระท�าผิดก็ต ้องรับรู ้ถึง 
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทั้งหมดก่อนให้อภยัด้วย ถ้าเล่าเรือ่งให้ฟังเพยีง 
บางส่วนจะถอืให้อภยัในทกุเหตกุารณ์คงไม่ได้
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ตอนที่ 124
แกล้งเพื่อให้หย่า

การทีคู่ส่มรสฝ่ายหนึง่ตัง้ใจกระท�าการบางอย่างเพือ่ให้อกีฝ่าย
หนึ่งทนไม่ได้ จนต้องมาฟ้องหย่านั้น หากเป็นเหตุต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
อีกฝ่ายหนึ่งที่ฟ้องหย่ามีสิทธิได้รับค่าทดแทนด้วย ตัวอย่างเช่น  
สามีแกล้งท�าร้ายร่างกาย
ภรรยา หรือดูหมิ่น
เหยียดหยามบุพการี
ของภรรยาเพื่อให ้
ทนไม ่ได ้จนต้องไป
ฟ ้องหย ่า สามี ไม ่
ยอมอุปการะเลี้ยง
ดูภรรยาเลย โดย
มุ ่งหมายให้ภรรยา
ทนไม ่ ไ ด ้ จนต ้ อ ง
ไปฟ้องหย่า หรือ
ภรรยาจงใจละทิ้ง
ร้างไปเกนิ 1 ปี เพือ่
บีบให้สามีฟ้องหย่า 
กรณีต่าง ๆ เหล่านี้ 
ที่หากศาลพิพากษาให ้
หย่าขาดจากกัน ฝ่ายที่ถูกแกล้งจนทนไม่ได้ต้องมาพึ่งบารมีศาล 
ขอฟ้องหย่า มีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากอีกฝ่ายหนึ่งได้
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ตอนที่ 125
อายุความฟ้องหย่า

เมื่อมีเหตุการณ์ที่เป็นเหตุฟ้องหย่าตามกฎหมายเกิดขึ้น 
อาทิ ภรรยามีชู ้ สามีประพฤติชั่วไปข่มขืนผู ้หญิง ท�าให้ภรรยา 

ได ้รับความอับอายอย ่างร ้ายแรง  
ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง หรือ 
สามีท�าร ้ายทุบตีภรรยา 
จนต้องนอนโรงพยาบาล 
เหตุต่าง ๆ เหล่านี้ ฝ่าย
ที่มีสิทธิฟ้องหย่าจ�าเป็น
ต ้องน�าคดีมาฟ้องศาล
ภายใน 1 ปี นับแต่วัน
ที่รู ้เหตุถ้าปล่อยไว้นาน
เกนิกว่า 1 ปี ศาลคงต้อง
ยกฟ้อง อย่างไรกต็าม เหตุ
หย่าบางอย่างเป็นเรื่อง
ต่อเนื่องยาวนาน เช่น 
สามีหายไปกลายเป็นคน

สาบสญู หรอืเป็นโรคตดิต่อ
อย่างร้ายแรง ดังนี้ จะฟ้อง

หย่าเมือ่ใดกไ็ด้ แม้จะพ้น 1 ปีกไ็ด้  
แต่ทั้งนี้ ถ้าปล่อยไว้นานจนสามี 

หายป่วยแล้วกจ็ะอ้างเหตหุย่าข้อนีไ้ม่ได้
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ตอนที่ 126
ผลของการหย่า

เมื่อชายและหญิงสมรสกันโดยถูกต้อง ทั้งคู่ก็เป็นคู ่สมรส 
ตามกฎหมายมีสิทธิหน้าที่ต่าง ๆ ระหว่างกัน มีกองทรัพย์สินที่ทั้งคู่ 
เป็นเจ้าของร่วมกนัคนละครึง่  
นั่นก็คือ สินสมรส และ 
ต่อมาเมือ่ทัง้คูท่นอยูร่วม
กันต่อไปไม่ได้ ต้อง 
หย่าร้างกัน ไม่ว่าจะ 
สมัครใจจดทะเบียน 
หย ่าหรือหย ่าตาม 
ค�าพิพากษาของศาล
ก็ส ่งผลหลายอย ่าง 
อ ย ่ า ง แ ร ก สุ ด ก็ คื อ 
ต้องมกีารแบ่งทรพัย์สนิ
ที่ถือเป ็นสินสมรสกัน
ไปคนละครึ่ง อาจจะมี
ประเด็นค่าเลี้ยงชีพที่สามี
หรือภรรยาต้องจ่ายให้อีก
ฝ่ายหนึ่ง และที่ส�าคัญหาก
ทั้งคู่มีลูกด้วยกันก็ย่อมมีปัญหาว่า

ลูกจะอยู่กับใคร และใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
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ตอนที่ 127
การหย่ามีผลเมื่อจดทะเบียน

เมื่อสามีและภรรยาทนใช้ชีวิตคู่ร่วมกันต่อไปไม่ได้ ทั้งคู่จึง
ตกลงที่จะหย่าขาดจากกัน แต่การหย่าดังกล่าวจะสมบูรณ์และ
มีผลทางกฎหมายก็ต่อเมื่อ ทั้งคู่ได้จดทะเบียนหย่า ตัวอย่างเช่น 
สมชายกับสมหญิง ได้ท�าหนังสือหย่าตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2549 
ทั้งคู่ได้เซ็นชื่อไว้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งมีพยานอีกสองคนลงนาม 
รับรองด้วย แต่จนกระทั่งวันนี้ ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ไปจดทะเบียนหย่า 
ถ้าหากว่าในช่วงเวลาตัง้แต่กลางเดอืนมนีาคมจนถงึปัจจบุนั สมชาย
มีทรัพย์สินอะไรเพิ่มขึ้นมา โดยหลักก็ย่อมถือว่าเป็นสินสมรส และ
สมหญิงก็มีสิทธิในส่วนนั้นด้วย เช่นเดียวกัน หากสมหญิงมีอันเป็น
ไปในวันนี้ ก็ยังต้องถือว่า สมชายเป็นทายาทในฐานะคู่สมรสมีสิทธิ
รับมรดกของสมหญิง



กฎหมายสามัญประจำ บ้าน

145

ตอนที่ 128
การหย่ามีผลเมื่อศาลพิพากษา

เมือ่คูส่มรสฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ทนใช้ชวีติคูร่่วมกนักบัอกีฝ่ายต่อไป
ไม่ได้ และต้องการจะเลิกร้าง หากมีพฤติการณ์เข้ากับเหตุฟ้องหย่า 
เช่น สามีอุปการะเลี้ยงดูหญิงอื่นฉันท์ภรรยา หรือภรรยามีอาการ
วิกลจริตติดต่อกัน 3 ปีไม่มีท่าทีจะหายขาด อีกฝ่ายก็ต้องขอพึ่ง
บารมีศาล และหากต่อ
มาศาลพพิากษาให้
หย่าขาดจากกัน 
เมื่อใดก็ตามที่
ค� าพิพากษา
ถึงที่สุด เช่น 
เ ว ล า ที่ ศ า ล
ฎีกาพิพากษา
แล้ว หรือศาล
ชั้ นต ้ นตั ดสิ น
แล้วให้หย่าขาด
จากกัน ผ่านไป 
30 วัน ไม่มีการ
อุทธรณ์ คดีก็ย่อม
ถึงที่สุด และวันเวลา
ที่คดีถึงที่สุดนี้เอง ที่ถือว่าการหย่าตามค�าพิพากษามีผลผูกพัน 
แต่เพียงแค่นั้น ยังไม่พอ เพราะถ้าจะให้สมบูรณ์จริง ๆ ก็ต้องน�าเอา
ค�าพิพากษาไปจดทะเบียนหย่าด้วย
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ตอนที่ 129
ไม่จดทะเบียน ไม่กระทบบุคคลภายนอก

สมัยเช่าอาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นสินสมรสของสมชายและ 
สมหญิงทั้งคู่ มีสัญญาก่อนสมรสให้สมชายเป็นผู้มีอ�านาจจัดการ 
สินสมรสแต่โดยล�าพังต่อมาศาลพิพากษา ให้หย่าขาดจากกัน แต่
สมหญิงยังมิได้น�าค�าพิพากษาไปจดทะเบียนหย่า ในระหว่างนั้นเอง 
สัญญาเช่าอาคารสินสมรสได้สิ้นสุดลง สมัยผู้เช่าจึงไปตกลงท�า
สัญญาเช่ากับสมชายดังที่เคยปฏิบัติมา พอสมหญิงทราบก็เลยมา
โวยว่าตนได้หย่าขาดจากสมชายแล้ว สมชายไม่มีสิทธิจัดการอาคาร
ดังกล่าวอีกต่อไป อย่างนี้ สมหญิงท่าจะแพ้ครับ เพราะกฎหมาย
ก�าหนดว่าการหย่าโดยค�าพิพากษาแม้จะมีผลแล้วก็ตาม แต่ตราบใด 
ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนก็จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของสมัยซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกที่สุจริต
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ตอนที่ 130
การปกครองบุตรหลังหย่า 1

เมือ่ชวีติสมรสต้องสิน้สดุลงโดยคูส่มรสตดัสนิใจลาจากกนัด ีๆ  
โดยพากันไปจดทะเบียนหย่าที่อ�าเภอ หากทั้งคู ่มีลูก ไม่ว่าจะมี 
กี่คนก็ตามแต่ทั้งคู ่ก็อาจตกลงกันในเรื่องอ�านาจปกครองบุตรให้ 

แน่ชดักนัไปเลย เป็นต้นว่า มลีกูสอง
คน ให้ลูกคนโตอยู่
กับพ่อ ลูกคนเล็ก
อยู ่กับแม่ หรือ 
บางครอบครัว 
คุ ณ พ ่ อ เ ลี้ ย ง
ลูกสาวทั้งสอง
คน โ ด ย ล� า พั ง
ด ้ ว ย ตน เ อ ง ก็
มี แต่ส่วนใหญ่

มักจะเป็นท�านอง
ว ่ า ลู ก อ ยู ่ กั บ แ ม ่  

แต่ที่แน่ ๆ ข้อตกลง
เรื่องอ�านาจปกครองบุตรนี้

ต้องท�าเป็นหนังสือ จะตกลงกัน
ปากเปล่าท�าด้วยวาจาไม่ได้ และ

ต้องมีข้อความชัดแจ้งว่าให้ใครเป็นผู้
ใช้อ�านาจปกครอง ล�าพงัการเขยีนว่า ให้บตุรอยูใ่นความอปุการะของ
สามีนั้น ไม่ได้หมายความว่า บิดามีอ�านาจปกครองบุตรแต่ฝ่ายเดียว
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ตอนที่ 131
การปกครองบุตรหลังหย่า 2

เมื่อสามีหรือภรรยาได้หย่าขาดกันโดยฝ่ายหนึ่งน�าเหตุหย่า 
มาฟ้องร้องต่อศาล ถ้าบังเอิญว่า คู่สมรสนั้นมีบุตรด้วย จะกี่คน 
ก็แล้วแต่ปัญหาว่าเมื่อหย่าขาดแล้วจะให้บุตรอยู ่กับใครนั้นก็

เป็นอ�านาจหน้าที่ของศาลที่จะ
วินิจฉัยชี้ขาด ซึ่งศาลท่านก็

พจิารณาโดยถอืเอาความ
ผาสุกและประโยชน์ 

ของบุตรเป็นส�าคัญ 
บุ ต ร นั้ น มิ ใ ช ่

ทรัพย์สินของบิดา
มารดา แต่เป็นผู้ที่
ควรได้รับความรัก
และความเอาใจใส่ 
ควรจะอยู ่ ในสภาพ
แ วดล ้ อ มที่ พ ร ้ อ ม
สนับสนุนให้เค้าเจริญ

เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ได้รับ
การศึกษาอบรมบ่มเพาะนิสัยที่ดีและ

โดยปกติ ศาลจะไม่น�าเอาความประพฤติของสามีภรรยาอันเป็นเหตุ
ฟ้องหย่ามาพิจารณา
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ตอนที่ 132
การปกครองบุตรหลังหย่า 3

เมื่อคู่สมรสทนอยู่ร่วมกันต่อไปไม่ได้ และจะตกลงลาจากกัน
ไปดี ๆ  ก็ไม่ได้ คราวนี้ก็จ�าเป็นต้องขอพึ่งบารมีศาลโดยการฟ้องหย่า
ซึ่งถ้าทั้งคู่มีบุตรด้วยและเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ศาลท่านก็จะ
พิจารณาว่าจะให้บุตรอยู ่ใน
อ�านาจปกครองของใคร 
อยู ่กับพ่อหรืออยู ่กับ
แม่ ภายใต้เงื่อนไข
อะไรบ ้าง โดย 
ศาลท่านจะค�านึง
ถึ ง ผลปร ะ โ ยชน ์ 
และความผาสุกของ 
เ ด็ ก เ ป ็ น ส� า คั ญ
เป็นต้นว่า หากเป็น
เด็กอ่อน โดยสภาพ
แล้ว แม่น่าจะเอาใจ
ใส ่ เลี้ ยงดู ได ้ ดี กว ่ า 
หรืออย่างบุตรสาววัยรุ่น 
ทีร่่างกายก�าลงัเปลีย่นแปลง 
การให้แม่เป็นผู้มีอ�านาจปกครองบุตรน่าจะเป็นประโยชน์กับเด็ก
มากกว่า แต่หากเป็นบตุรชายทีโ่ตแล้ว 17-18 แล้วกม็แีนวโน้มทีศ่าล
อาจให้พ่อเป็นผู้ดูแลได้
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ตอนที่ 133
การปกครองบุตรหลังหย่า 4

เมื่อคู่สมรสหย่าร้างกันตามค�าพิพากษาของศาล หากคู่สมรส
คู่นั้นมีบุตรอยู่ด้วย ศาลท่านก็จะพิจารณาว่าจะให้บุตรอยู่กับฝ่ายใด 
โดยค�านึงถึงประโยชน์และความผาสุกของบุตรเป็นส�าคัญ ตัวอย่าง 
เช่น ถ้าบุตรเคยอยู่กับพ่ออยู่แล้วนับตั้งแต่เวลาที่แม่ละทิ้งร้างไป
อย่างนี้ก็ควรให้พ่อดูแลเด็กคนนี้ต่อไปตามเดิม เว้นแต่ฝ่ายพ่อเอง 
ก็มีเหตุที่ไม่ควรให้บุตรอยู่ด้วย เช่น ติดสุรายาเมาชอบทุบตีบุตร 
หรือการเปลี่ยนให้บุตรไปอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่งมิได้กระทบกระเทือน 
ความเป็นอยูข่องบตุร เป็นต้นว่า บ้านของพ่อกบัแม่ไม่ได้ห่างกนันกั 
บุตรยังคงไปเรียนโรงเรียนเดิมได้ ตกเย็นก็ยังสามารถออกไปเล่น
กับเพื่อนกลุ่มเดิม ๆ ได้ อย่างนี้ก็อาจมีการเปลี่ยนให้บุตรไปอยู่กับ 
อกีฝ่ายได้
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ตอนที่ 134 
การปกครองบุตรหลังหย่า 5

การที่คู ่สมรสหย่าร้างกัน โดยมีบุตรอยู่ด้วย ศาลท่านก็จะ
พิจารณาว่าจะให้บุตรอยู ่กับฝ่ายใด โดยค�านึงถึงประโยชน์และ
ความผาสุกของบุตรเป็นส�าคัญ ตัวอย่างก็เช่น หากมีบุตรหลายคน 
ปกติศาลจะไม่สั่งให้แยกพี่แยกน้อง ให้พี่ไปอยู่กับพ่อ น้องไปอยู่
กับแม่ เว้นแต่ว่า พี่น้องอายุห่างกันมากและตัวเด็กเองต่างก็
สมัครใจที่จะแยกกันอยู่ แต่ส�าหรับเรื่องความสมัครใจของตัวเด็ก 
นี่ก็ขึ้นอยู ่กับอายุของเด็กด ้วย ถ ้าเด็กโตแล ้วก็ว ่าไปอย ่าง  
แต่ถ้าเป็นเด็กเล็ก ๆ น�้าหนักในข้อนี้จะน้อยมาก นอกจากนี้แล้ว  
ศาลท่านยังมองถึงความสามารถของพ่อหรือแม่ในการจัดการศึกษา
อบรม จัดหาที่อยู่อาศัย ตลอดจนความรักความเอ็นดูที่มีต่อเด็กด้วย
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ตอนที่ 135
การอุปการะเลี้ยงดูบุตร

แม้ว่าคู ่สมรสจะหย่าขาดจากกันแล้ว แต่หากมีบุตรทั้งคู ่ 
ก็ยังสถานะความเป็นพ่อเป็นแม่อยู่ ดังนั้น ทั้งคู่จึงยังคงมีหน้าที่
ต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่บุตรตามสมควรในระหว่าง
ที่บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถ้าหากทั้งคู่สมัครใจจดทะเบียนหย่า
ขาดจากกัน ก็อาจมีการตกลงไว้ในหนังสือหย่าว่าใครจะออกค่า
อุปการะเลี้ยงดูบุตร และจะออกเป็นจ�านวนเท่าใด แต่ถ้าหากไม่ได้ 
ตกลงกันไว้ ศาลท่านก็มีอ�านาจก�าหนดค่าเลี้ยงดูบุตรได้ตามจ�านวน
ที่เห็นสมควร นอกจากนี้ ถ้าเป็นกรณีหย่าตามค�าพิพากษาของ
ศาล ศาลท่านก็จะก�าหนดจ�านวนเงินอุปการะเลี้ยงดูบุตรไว้ด้วย 
โดยค�านึงถึงฐานะรายได้ และความสามารถในการหาเลี้ยงชีพ 
ของทั้งคู่
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ตอนที่ 136
เวลาแบ่งทรัพย์สิน 1

ประเด็นหนึ่งที่ส�าคัญ เมื่อสามีหรือภรรยาหย่าขาดจากกัน 
ก็คือ การแบ ่งป ันทรัพย ์สินสินสมรส ซึ่งหากเป ็นการหย ่า 
โดยความสมัครใจของทั้งคู่ ก็ให้แบ่งทรัพย์สินในเวลาที่จดทะเบียน
หย่า ซึ่งบางครั้งเวลาจดทะเบียนหย่าก็ส�าคัญมาก ๆ ตัวอย่างเช่น 
สมปองได้จดทะเบียนหย่า
จากสมหญิง ใน
วันที่ 31 ตุลาคม 
2549  ใน เ วลา 
15.00 น. แต่ต่อมา
เวลา 15.30 น. ได้มี 
การออกสลากกินแบ่ง 
รัฐบาล ปรากฏว ่า 
สมปองถู ก ร า งวั ล 
ที่ 1 อย่างนี้ เม็ดเงิน 
ทั้ งหมดก็ เป ็นของ
สมปองแต ่ผู ้ เดียว 
ไม่ใช่สินสมรสที่ต้องแบ่งกับสมหญิงอย่างไรก็ตาม ถ้าหากทั้งคู ่ 
จดทะเบียนหย่าช ้าไปอีกนิด เป ็นเวลา 15.50 น. อย ่างนี้  
แม้ตอนนั้นทั้งคู่ยังไม่รู้ว่าถูกรางวัล แต่ที่แน่ ๆ สมหญิงก็มีส่วนแบ่ง
ในรางวัลที่หนึ่งอยู่ด้วย
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ตอนที่ 137
เวลาแบ่งทรัพย์สิน 2

ในตอนที่แล้วได้ยกตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญ 
ของเวลาการจดทะเบียนหย่าไปแล้ว ว่าถือเป็นก�าหนดเวลาที่จะ
มีการแบ่งปันทรัพย์สินสินสมรสกัน แต่ถ้าหากการหย่าร้างกันนั้น
เป็นการหย่าตามค�าพิพากษาของศาล โดยหลักแม้ว่าทั้งคู่จะขาด 
จากการสมรสหรือความเป็นสามีภรรยากันของทั้งคู ่จะสิ้นสุดลง 
ตั้งแต่วันที่ค�าพิพากษาถึงที่สุดก็ตาม แต่ส�าหรับเรื่องทรัพย์สินของ 
ทั้งคู่นั้น กฎหมายให้ถือย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มีการฟ้องหย่ากัน 
นั่นก็คือ ให้จัดการแบ่งสินสมรสที่มีอยู่ในวันฟ้องหย่านั้นเลย โดย 
ให้แบ่งสินสมรสให้ชายหญิงเท่า ๆ กันคนละครึ่ง
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ตอนที่ 138
แบ่งสินสมรสคนละครึ่ง

เมื่อสามีภรรยาหย่าขาดจากกัน กฎหมายก็ให้ทั้งคู ่แบ่ง 
สินสมรส ซึ่งเดิมเคยเป็นเจ้าของร่วมกันไปคนละครึ่ง แต่ถ้า 
สินสมรสที่มีใช้หนี้ไปหมดไปแล้ว ก็ไม่เหลืออะไรมาแบ่งกันอีก  
อย่างไรก็ตาม ถ้าหากไม่มีหนี้สินเลย 
หรือมีแต่หักหนี้สินไปแล้วยังมี 
ทรัพย ์สินเหลืออยู ่  ก็ ให ้ 
น�ามาแบ่งกันการแบ่ง
นี้อาจเป ็นการเอา
รายการทรัพย ์สิน 
มากางดู และตกลง
แบ่งกันไปเลยก็ได้ 
ถ้าแบ่งไม่ได้ ก็อาจ
จะเอาไปขาย ไม ่
ว่าจะเป็นการขาย
โดยประมูลราคา
ร ะ ห ว ่ า ง กั น เ อ ง 
หรือขายทอดตลาด 
จากนั้นก็น�าเงินที่ได้มา
แบ่งคนละครึ่ง แต่ทั้งนี้  
มีเงื่อนไขว่า หากจดทะเบียนหย่า 
หรอืศาลพพิากษาให้หย่าและคดถีงึทีส่ดุแล้ว ถ้ายงัไม่ได้แบ่งสนิสมรส 
ก็ต้องมาฟ้องภายในอายุความ 10 ปี
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ตอนที่ 139
แบ่งหนี้

ในระหว่างการเป็นสามีภรรยากันนั้น หากมีทรัพย์สินอันใด
งอกเงยขึน้มา โดยหลกักย่็อมถอืเป็นสนิสมรส เช่นเดยีวกนั การก่อหนี้ 
เพื่อประโยชน์โดยรวมของครอบครัวหรือของบุตร ก็ย ่อมถือ

เป็นหนี้ร่วมที่ทั้งสามีหรือภรรยา
ต้องรับผิดชอบร่วมกัน และ 

ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะหย่าขาด
จากกันไปแล้วก็ตาม 

ความรับผิดชอบ 
ในหนีร่้วมดงักล่าว 

บางครั้งก็อาจจะยัง
ไม่สิ้นสุด ตัวอย่างเช่น 
ในระหว่างที่สมปอง
กับสมใจยังเป ็นสามี
ภรรยากันนั้น สมปอง
ไ ด ้ ไ ป กู ้ เ งิ น เ อ ก ชั ย 
50,000 บาท เพื่อน�า
ไปจ่ายค่าเล่าเรียนลูก 

ต่อมาทั้งคู่ได้หย่าขาดจากกัน 
หลงัจากนัน้ไม่นาน เอกชยัได้ฟ้องเรยีกเงนิกูค้นื สมปองจงึได้ช�าระไป 
ดังนี้ สมปองย่อมมีสิทธิไล่เบี้ยจากสมใจ อดีตภรรยาได้ 25,000 บาท
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ตอนที่ 140
แบ่งสินสมรสที่จัดการไปโดยไม่ถูกต้อง

เมื่อสามีภรรยาหย่าขาดจากกันให้แบ่งสินสมรสไปเท่า ๆ 
กันคนละครึ่ง อย่างไรก็ตาม บางครั้งถ้าสามีหรือภรรยาได้จัดการ 
ทรัพย์สินสินสมรสไปโดยไม่เหมาะสม เช่น สามีเอาเงินสินสมรส 
50,000 บาทไปเล่นการพนัน หรือภรรยาแอบโอนที่ดินสินสมรส
มูลค ่า 1 ,000,000 บาท 
ให้แก่พี่ชายของตน  
เพราะตั้งใจแล้ว
ว่าจะหย่าขาด
จากสามี ดังนี้ 
หากมีการแบ่ง
สินสมรสเท ่าที่
มีอยู่จริงในวันที่
จดทะเบียนหย่า
หรือวันฟ้องหย่า 
ก็ดูเหมือนจะไม่
เป็นธรรมกับอีก
ฝ่ายหนึ่งเท่าใดนัก  
ด้วยเหตุนี้ กฎหมายจึงก�าหนดว่า ในเวลาแบ่ง
สนิสมรส กใ็ห้น�าเงนิ 50,000 บาท ทีส่ามเีอาไปเล่นการพนนั หรอืทีด่นิ 
1 ล้านที่ได้โอนออกไปแล้วนั้นมาเป็นฐานในการแบ่งสินสมรสด้วย
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ที่ปรึกษา

นายกิตติพงษ์  กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายธวัชชัย  ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
พันต�ารวจเอก ดุษฎี  อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
พันต�ารวจโท พงษ์ธร  ธัญญสิริ ทีป่รกึษาเฉพาะด้านนโยบายและ
 การบริหารงานยุติธรรม

บรรณาธิการ

นางสาวปทิตตา  โฉมประดิษฐ์ นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ 
 รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการ
 กองกลาง
 ส�านกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม

คณะผู้จัดท�า

นางสาวอัญญรัตน์  กัมปนานนท์ นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ  
 ส�านกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม
นางสาวอรวิภา  เกือกรัมย์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  ส�านกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม

ผู้เขียนบท

อาจารย์ณรงค์เดช  สรุโฆษิต
ผู้ช่วยอธิบดีและอาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




