


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ เร่ือง ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือการพัฒนา 
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สารจากรองอธิการบดีวิทยาเขต 
 

 การพัฒนาอยางรวดเร็วของโลกยุคปจจุบัน ทําใหทุกภาคสวนของสังคมตองตื่นตัวในการปรับปรุง
ตนเองใหกาวทันตอการเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง สถาบันอุดมศึกษาเปนสวนสําคัญยิ่งท่ีจะเปนผูนําทาง
ปญญาของสังคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ตระหนักดีในภารกิจสําคัญเหลานี้ จึงจัดเปดเวที
สําหรับการพัฒนาบุคลากรของสังคม โดยใหมีการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเปนสถานท่ีในการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณเชิงวิชาการสําหรับนักวิชาการ ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
โดยมีเปาหมายในการพัฒนาการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ อันจะเปนการสนับสนุน 
อาจารย นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาของสถาบันตาง ๆ ท่ีสมัครเขารวมโครงการไดเผยแพรผลงานวิจัย
สูสาธารณะ  กิจกรรมในลักษณะนี้จะเปนเครื่องยืนยันเ ร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันอุดมศึกษาอีกทางหนึ่ง ท้ังยังเปนการเตรียมความพรอมเพื่อใหสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลท่ีใหทุก
ภาคสวนมีความพรอมเพื่อกาวเขาสูความเปนหนึ่งเดียวของประชาคมอาเซียนในเวลาอันใกลนี้ 
 ในนามของของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ท้ังวิทยากร 
ผูเขารวมโครงการ ผูเสนอผลงาน เจาหนาท่ีและบุคลากรทุกคนท่ีตั้งอกตั้งใจทํางานอยางหนัก เพ่ือใหภารกิจ
สําคัญแตละอยางลุลวงไปดวยดี ขอใหการประชุมบรรลุเปาหมาย และขอความสุขความเจริญจงเกิดแก
ผูรวมงานทุกทานโดยท่ัวกัน 
 

                                                                                                       
                               (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมวงศ  วัจนสุนทร) 
                                                       รองอธิการบดี 
                                                                                               มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารจากประธานคณะกรรมการฝายอาํนวยการจัดการประชุม 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  (2011 SPUC National Conference)  เร่ืองผลงานวิจยัและงานสรางสรรค
เพื่อการพัฒนา (Research  and  creative solutions for development )   มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี 
จัดข้ึนโดยมีวตัถุประสงค เพื่อเปนเวทีทางวิชาการในการแลกเปล่ียนความรูและสงเสริมสนับสนุนการเสนอ
ผลงานวิจัยของอาจารย นักวิจยั นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ตลอดจนแลกเปล่ียน
ความรูและประสบการณการวิจัยและพฒันา 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี กําหนดจัดงานประชุมวิชาการระดบัชาติ ในวันท่ี 6 พฤษภาคม 
2554  โดยมีประธานในพิธีคือ รองศาสตราจารย  ดร.ครรชิต มาลัยวงศ  ราชบัณฑิต  และมีการบรรยายพิเศษ 
เร่ือง “นวัตกรรมแหงอนาคต”  โดยคุณบุญชัย พัฒนธนานนท  และเร่ือง การพัฒนาเพ่ือรองรับ “ASEAN 
BECOMES ONE: ผลกระทบและการพัฒนาองคกรเม่ืออาเซียนรวมเปนหนึ่ง โดยคุณราเชนทร พจนสุนทร 
รองปลัดกระทรวงพาณิชย 

ในนามของคณะกรรมการฝายจัดงาน ขอขอบคุณสถาบันการศึกษา  คณะกรรมการทุกฝาย และ
คณะทํางานทุกทานท่ีมีสวนชวยขับเคล่ือนการจดังานประชุมวิชาการในครั้งนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ตลอดจน
องคกรภาครัฐและเอกชนท่ีใหการสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติในคร้ังนี้ ขอขอบคุณวิทยากร
และผูเขารวมประชุมทุกทานท่ีมีสวนสําคัญท่ีทําใหการประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังน้ีประสบความสําเร็จ 
 

                                                                                                                
                                                                                                  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ  อุสาหะ) 
                                                                                                                       ผูชวยอธิการบดี 
                                                                                                  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการ 
การประชุมวชิาการระดับชาติ   

เรื่อง ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือการพัฒนา 
วันศุกรที่ 6 พฤษภาคม  2554 

ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุร ี
 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น.  พิธีเปด 
    - กลาวตอนรับโดยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

     ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมวงศ วัจนสุนทร 
    - กลาวรายงานโดยประธานคณะกรรมการฝายอํานวยการจัดการประชุม 

     ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ  อุสาหะ 
- ประธานในพิธี รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ  ราชบัณฑิต  กลาวเปดงาน 

09.15 – 09.45 น.  ปาฐกถาพิเศษเร่ือง “นวัตกรรมแหงอนาคต” 
  โดยคุณบุญชัย พัฒนธนานนท   

09.45 – 10.00 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
10.00 – 12.00 น.  การบรรยายพิเศษเร่ือง “การพัฒนาเพื่อรองรับ ASEAN BECOMES ONE”  

โดยคุณราเชนทร พจนสุนทร รองปลัดกระทรวงพาณิชย 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น.  การนําเสนอผลงานวิจยั 
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    - สาขาวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
    - งานวจิัยในช้ันเรียนและงานสรางสรรค 
 
 
 
 
 
 
 



รายนามผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ  
งานวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือการพัฒนา 
( 2011 SPUC National Conference’ 54 ) 

 
 1.  รองศาสตราจารย ดร.ครรชิต มาลัยวงศ   ประธานกรรมการ 
 2.  ศาสตราจารย พล.ต.ต.หญิงนัยนา เกิดวิชัย   กรรมการ 
 3.  รองศาสตราจารย ดร.ศรัณย วรรธนัจฉริยา  กรรมการ 
 4.  รองศาสตราจารย ดร.คุณวุฒ ิ คนฉลาด   กรรมการ 
 5.  รองศาสตราจารย ดร.ภูมิ โชคเหมาะ   กรรมการ 
 6.  รองศาสตราจารย ดร.สุเมธ จานประดับ  กรรมการ 
 7.  รองศาสตราจารย ดร.ประสงค ประณีตพลกรัง  กรรมการ 
 8.  รองศาสตราจารย ดร.เอ้ือน ปนเงิน   กรรมการ 
 9.  รองศาสตราจารย ดร.ภูริชญา วัฒนรุง   กรรมการ 
 10.  รองศาสตราจารย ม.ร.ว. ดร.วุฒิเลิศ เทวกุล   กรรมการ 
 11.  รองศาสตราจารยกาญจนา มณีแสง   กรรมการ 
 12.  รองศาสตราจารยยืน ภูวรวรรณ   กรรมการ 
 13.  รองศาสตราจารยสุพล อิงประสาร   กรรมการ 
 14.  รองศาสตราจารยดลพร บุญพารอด   กรรมการ 
 15.  รองศาสตราจารยสุนา สิทธิเลิศประสิทธ์ิ  กรรมการ 
 16.  รองศาสตราจารยธนชัย ยมจินดา   กรรมการ 
 17.  รองศาสตราจารยชนินทร ชุณหพนัธรักษ  กรรมการ 
 18.  รองศาสตราจารยเนตรพณัณา ยาวิราช   กรรมการ 
 19.  รองศาสตราจารยสุวิทย นิ่มนอย   กรรมการ 
 20.  รองศาสตราจารยบํารุง สุขพรรณ   กรรมการ 
 21.  รองศาสตราจารยสุมน อยูสิน   กรรมการ 
 22.  รองศาสตราจารยรัตนา จักกะพาก   กรรมการ 
 23.  รองศาสตราจารยวาณ ี ฐาปนวงศศานติ  กรรมการ 
 24.  รองศาสตราจารยศิริโสภาคย บูรพาเดชะ   กรรมการ 
 25.  รองศาสตราจารยยุทธนา ธรรมเจริญ   กรรมการ 



 26.  รองศาสตราจารย ดร.วไิลลักษณ สุวจิตตานนท  กรรมการ 
 27.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมวงศ วัจนสุนทร   กรรมการ 
 28.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาวณิ ี เพชรสวาง   กรรมการ 
 29.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระพีพร ศรีจําปา   กรรมการ 
 30.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกวิทย มณีธร     กรรมการ 
 31.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ ชัยกิจอุราใจ  กรรมการ  
 32.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรหาญ ลิลา    กรรมการ 
 33.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ ภูพัฒนวิบูลย  กรรมการ 
 34.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย มีคํา    กรรมการ 
 35.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ อุสาหะ   กรรมการ 
 36.  ผูชวยศาสตราจารยพูนทรัพย วัจนสุนทร   กรรมการ 
 37.  ผูชวยศาสตราจารยประทีป ทับอัตตานนท  กรรมการ 
 38.  ดร.สุทิติ ขัตติยะ   กรรมการ 
 39.  ดร.สอาด หอมมณ ี   กรรมการ 
 40.  ดร.สาวิตรี รตโนภาสสุวรรณลี กรรมการ 
 41.  ดร.สารทิศ สกุลคู   กรรมการ 
 42.  ดร.อัศมเดช วานิชชินชัย  กรรมการ   
 43.  ดร.โชติสา ขาวสนิท   กรรมการ 
 44.  ดร.กมล จิราพงษ   กรรมการ 
 45.  ดร.บวรวทิย เปร่ืองวงศ   กรรมการ 
 46.  ดร.พูนผล เตวิทย   กรรมการ 
 47.  ดร.อัฏฐมา นิลนพคุณ   กรรมการ 
 48.  ดร.นิเวศน จิระวิชิตชยั   กรรมการ 
 49.  ดร.จําเนยีร จวงตระกูล   กรรมการ 
 50.  ดร.ธ.ธง พวงสุวรรณ  กรรมการ 
 51.  ดร.สุธี อยูสถาพร   กรรมการ 
 52.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ อุสาหะ   กรรมการและเลขานุการ 
 
 



กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัย 

 

หอง  1003                   ดร.สอาด  หอมมณี    ประธานดําเนินการประชุมกลุมยอย 

  
                 อาจารยสุระทิน   ชัยทองคํา   รองประธานดําเนินการประชุมยอย 
 

ลําดับที่ เวลา ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง 

1 13.00-13.20 อนันต ชวยนึก 
ปญหาการกระจายอํานาจการปกครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ศึกษากรณี: อํานาจในการ

วาจางบุคลากรภายในองคการปกครองสวนทองถิ่น 

2 13.20-13.40 มะลิวัลย โกสุมภ ปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ของเจาพนักงานทองถิ่น 

3 13.40-14.00 จักรกฤษณ แกวหอมคํา ปญหาการออกโฉนดที่ดินในเขตหวงหามตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ขอ 14 

4 14.00-14.20 ลัยลา  เรืองฉิม 
ความคิดเห็นของผูนําชุมชนและบุคลากรศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตตอการนํานโยบายสันติวิธี

มาใชในการแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

5 14.20-14.40 
รอยตํารวจโทศักรินทร  
ศิริมานะ 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการตายโดยสงบดวยการปฏิเสธการรักษาในกรณีผูปวยไมรูสึกตัวอันเนื่องจาก
อุบัติเหตุ 

6 14.40-15.00 กมลมาศ ฤทธิศักดิ์วรกุล ปญหาทางกฎหมายในการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการ 

7 15.00-15.20 สัมฤทธิ ์กองอน ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 



หอง  1004                     ดร.จิราพร   ระโหฐาน   ประธานดําเนินการประชุมกลุมยอย 

  
                   อาจารยอนันต   ชวยนึก   รองประธานดําเนินการประชุมกลุมยอย 
 

ลําดับที่ เวลา ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง 

1 13.00-13.20 รัชวุฒิ ทรัพยศิริ 
ปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสํานักงานตํารวจแหงชาติ: ศึกษาเฉพาะกรณีการ

แตงตั้งโยกยาย 

เจษฎา  
นพคุณตั้งจิตนบ,  

2 13.20-13.40 
รศ.ดร.ณรงค   
พลอยดนัย 

ผูประกอบการธุรกิจ การเรียนรูทางสังคม และการใหสินบนตํารวจ 

3 13.40-14.00 จาสิบตํารวจกิตติภณ สืบมา มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความโดยสํานักงานอัยการสูงสุด 

4 
14.00-14.20 

พันตํารวจโทณัฐพสิษฐ  
เอกมฤเคนทร 

ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานทุจริต ศึกษากรณี: ผลประโยชนทับซอนของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

5 14.20-14.40 ฐิติพร กิตติยุทธพันธ ปญหาทางกฎหมายในการบังคับการปกครอง: ศึกษากรณีทรัพยสินที่อยูภายใตการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง 

6 14.40-15.00 ชลธิชา สอนศิร ิ ปญหาการกําหนดคําบังคับในคําพิพากษาของศาลปกครอง 

7 15.00-15.20 พันตํารวจโทนิธิศพงศ ภุมมา ปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาในการนับระยะเวลาการฟองคดีปกครอง 

 

 



หอง  1005          รศ.สุวิทย   นิ่มนอย   ประธานดําเนินการประชุมกลุมยอย 

  
        วาที่รอยตรี เศรษฐ   อินสกุล   รองประธานดําเนินการประชุมกลุมยอย 
 

ลําดับที่ เวลา ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง 

1 13.00-13.20 ธนกร โชติคุณ 
ปญหาและอุปสรรคในการออกโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 แกผูครอบครองและทําประโยชน

ในที่ดินกอนประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 โดยไมไดแจงการครอบครอง  

2 13.20-13.40 ชยพัทธ วิปุละ ปญหากระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญไทย 

3 13.40-14.00 
ศรีวรรณ วรกุลพินิต 

มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาความเสียหายจากการถูกจํากัดสิทธิการใชประโยชนที่ดินตามพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2518 

4 14.00-14.20 เชิดชัย อรุโณทัยวิศรุต มาตรการทางกฎหมายในการรื้อฟนคําวินิจฉัยใหยุบพรรคการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญ 

5 14.20-14.40 
รอยตํารวจเอกหญิง
พิกุลณีย  
พรหมสุวรรณ 

ปญหาความชอบดวยกฎหมายของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 309 ที่รับรองให

การกระทําใดที่เกิดจากการทํารัฐประหารชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

6 14.40-15.00 
พระครูปลัดสามารถ  
รัตนพลแสน มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในดานการศึกษาของพระภิกษุและสามเณร 

7 15.00-15.20 นุวัติ สงวนสินธุกุล 
ขอบเขตการใชมาตรการของรัฐตอการชุมนุมทางการเมืองที่ละเมิดตอบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 

8 15.20-15.40 
เฉลิมขวัญ  
สิทธิ์ภานุวงศ 

มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาผูไดรับความเสียหายจากการชุมนุมทางการเมือง 



หอง  1006            ผศ.พูนทรัพย  วัจนสุนทร   ประธานดําเนินการประชุมกลุมยอย 

  
         อาจารยณัฐพร   อิฐสุวรรณ  กัง   รองประธานดําเนินการประชุมกลุมยอย 
 

ลําดับที่ เวลา ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง 

1 13.00-13.20 ธณพล  รังสาดทอง บทบาทดานการขาวของเว็บทาภายในประเทศ 

2 13.20-13.40 
กิตติวรรณ บุญนาค 

ปญหากฎหมายเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิในเขตปาชายเลน ศึกษากรณี ตามมาตรา 59 ทวิ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 

3 13.40-14.00 วรัญญา บานชื่นวิจิตร 
มาตรการทางกฎหมายของสิทธิประชาชนในการฟองคดีอาญาแกหนวยงานของรัฐที่ไมปฏิบัติหนาที่ตาม  
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

4 14.00-14.20 ชารดา ประทีปสุขปกรณ 
ปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายของเจาพนักงานทองถิ่นในการบังคับใชพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.

2535 ดานสุขภาวะอนามัยสิ่งแวดลอม 

5 14.20-14.40 ธนกร ดรรชนีมาศ ปญหาทางกฎหมายผังเมืองในการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน 

6 14.40-15.00 ศศิวิมล วงษนาค 

ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองคการอิสระในการจัดการดานสิ่งแวดลอมตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550: ศึกษาเฉพาะกรณีการสรรหาคณะกรรมการองคการอิสระ  ดานสิ่งแวดลอม

และคุณภาพ  

7 15.00-15.20 ชลดา   ผาริโน 
An investigation of crisis management influences on the tourist decision making process: A case study 

Thailand’s political unrest in 2010 



หอง  1009        ดร.ปาริชาติ   คุณปลื้ม   ประธานดําเนินการประชุมกลุมยอย 

  
      อาจารยวีรวิชญ   เลิศไทยตระกูล   รองประธานดําเนินการประชุมกลุมยอย 
 

ลําดับ
ที่ 

เวลา ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง 

1 13.00-13.20 ธวัชชัย เทียนประทีป การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องหนังผสมผสานวัสดุธรรมชาติ 

2 13.20-13.40 พันธุทิพา  ขวัญทองอินทร การวิเคราะหกลยุทธความคิดสรางสรรคกิจกรรมพิเศษทางการตลาดของผูใหบริการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด 

  จิรวัฒน  ไวพจนาท 
13.40-14.00 กัมปนาท  วิจิตรศรีกมล 3 

  อภิชาต  ดะลุณเพธย 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของเกษตรกรในการใชประโยชนของเสียจากฟารมสุกรในตําบลสามควายเผือก อําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม 

ทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอผลการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดในธุรกิจคาปลีกสมัยใหม  
4 14.00-14.20 ปรีชญา  ขันคํา 

กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี บุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ 

6 14.20-14.40 
ดร.เฉลิมชัย   
กิตติศักดิ์นาวิน 

การศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรู การสนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการประสิทธิภาพภายในตนเอง
เชิงสรางสรรค และความคิดสรางสรรคของบุคคล 

7 14.40-15.00 สุรชัย  ตรัยศิลานันท ปจจัยที่มีผลตอการรับรูการจัดการความปลอดภัยของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัดนครราชสีมา 

ทัศนคติตอการทํางานบริการสุขภาพและการปฏิบัติงานในชุมชนของนักศึกษาพยาบาล ปการศึกษา 2549  
8 15.00-15.20 บรรจง  พลไชย 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 

9 15.20-15.40 วรลักษณ  นวลพลับ 
การวิเคราะหจําแนกประเภทปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการเรียนของนิสิตปริญญาตรีการบัญชีภาคพิเศษ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่มีผลการเรียนสูงและต่ํา 



หอง  1010           ผศ.จิรพงษ   จันทรงาม   ประธานดําเนินการประชุมกลุมยอย 

  
         อาจารยอุราภรณ   รักมิตร   รองประธานดําเนินการประชุมกลุมยอย 
 

ลําดับ
ที่ เวลา ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง 

2 13.00-13.20 ถิราวดี ลีตรานนท มาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยซึ่งมีเงินไดจากตางประเทศ 

3 13.20-13.40 ทวีศักดิ์ ผลทิพย ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากรจากการคาทองคํา 

4 13.40-14.00 ปรียานุช  นาคพานิช 
ความสัมพันธระหวางผลการดําเนินงานทางการเงินและการกํากับดูแลกิจการกับการเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูง 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

5 
14.00-14.20 

ผศ.ประภัสสร  
คําสวัสดิ์ ความตองการถือเงินของประเทศไทยตั้งแตป 2544-2551 

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการแสวงหาประโยชนของลูกจางแฝง ลูกจางเทียม และผูเกี่ยวของ  
6 14.20-14.40 

หัฏฐริภิม  
ณมงคลบุญวงษ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

7 14.40-15.00 
ดร.สุนันทา  
ไชยสระแกว 

การศึกษาพฤติกรรมการขายแบบมุงเนนลูกคาของพนักงานขายของบริษัทการคาระหวางประเทศในประเทศไทย 

8 15.00-15.20 
สิริยากร  กองกาญจน 

ปจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ตอการเรียนระดับเกียรตินิยมของนิสิตโครงการปริญญาตรีการบัญชีภาคพิเศษ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 



หอง  1011                   ดร. ธ ธง   พวงสุวรรณ  ประธานดําเนินการประชุมกลุมยอย 

  
                 อาจารยธนิต   สงวนเนตร   รองประธานดําเนินการประชุมกลุมยอย 
 

ลําดับ
ที่ เวลา ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง 

1 13.00-13.20 สุมน  ถนอมเกียรติ การสรางสรรคองคความรูและการเผยแพรแหลงความรูของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

2 13.20-13.40 นงเยาว  สอนจะโปะ พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษาคณะสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

3 13.40-14.00 วิทยา  พรพัชรพงศ The ranking of impact factors affecting Thai rural development using artificial neural networks 

4 14.00-14.20 หยาดพิรุณ   ออนแม็ก ระบบรับรองรายงานการประชุมออนไลน  จังหวัดสระบุรี 

5 14.20-14.40 กมลชัย  โชคชัยชุติกุล ระบบความจริงเสริมแบบไมใชมารกเกอรโดยใชตัวตรวจจับ FAST-SIFT 

6 14.40-15.00 อภิชัย  ตระหงานศรี การเลือกวิชาเลือกเสรีโดยใชเทคนิคโลจิสติกสรีเกรสชั่นสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

7 15.00-15.20 
อรวิชย  ถิ่นนุกูล 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยภาษาสคริปเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนใน
การเรียนรู 

8 15.20-15.40 บงการ  ไวโสภา 
การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเขาศึกษาตอในหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

 

 



หอง  1012                   อาจารยจิราวรรณ  เนียมสกุล   ประธานดําเนินการประชุมกลุมยอย 

  
                 อาจารยจงรักษ   พลสงคราม     รองประธานดําเนินการประชุมกลุมยอย 
 

ลําดับ
ที่ เวลา ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง 

1 13.00-13.20 ศราวุธ ศิลปวิทยา ปญหาในการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

2 13.20-13.40 
รอยตํารวจตรีนรังสรรค 
ศิลปประกอบ 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปน 

3 13.40-14.00 
พันตํารวจโทชัยวัฒน 
แปนสุวรรณ 

ปญหากฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินคดีผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545:  
ศึกษากรณีผูเขารับการตรวจพิสูจนหลบหนีไปกอนเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ 

4 14.00-14.20 สัญญา วงศสรรพ ปญหากฎหมายเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของพนักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

5 14.20-14.40 
รอยตํารวจเอกสุทิน  
พุมพวง 
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาการสรางระบบความจริงเสริมแบบไมใชมารคเกอรโดยใชอัลกอริทึมในการตรวจจับ 
keypoints  FAST (Features  from  Accelerated  Segment  Test)   ซึ่งเปนตัวตรวจจับมุมชนิดหน่ึงที่มีความเร็วในการ
ทํางานสูงรวมกับ  SIFT (Scale-Invariant  Feature  Transform)   ซึ่งเปนตัวตรวจจับที่มีการเก็บเอกลักษณเฉพาะของ 
keypoinst (descriptor) ไว  เพ่ือใชในการจับคู keypoints ไดอยางแมนยํา   งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเสรางตนแบบ
ของระบบความจริงเสริมแบบไมใชมารคเกอรบนคอมพิวเตอรแบบพกพาได  จากผลการทดลองพบวาระบบท่ีนําเสนอ
สามารถตรวจจับคุณลักษณะเดนไดผลดีและสามารถสรางภาพกราฟฟกซอนทับลงบนภาพวิดีโอโดยไมตองใชมารคเกอร   
คําสําคัญ: ระบบความจริงเสริม, ตัวตรวจจับ FAST-SIFT 
 
ABSTRACT 

This research studies the way to develop a markerless augmented reality system using FAST (Features 
from  Accelerated  Segment  Test) detector which is a high speed corner detector combined with  SIFT (Scale-
Invariant  Feature  Transform) detector which can keep unique descriptors of all keypoints for accurate matching. 
This research’s goal is to build a prototype of  a markerless augmented reality on portable computer.  The experimental 
results show that the proposed system can obtain a good tracking performance and 3D rendered graphics superimposed 
on video without markers.  
Keywords: augmented reality.  keypoint tracking.  FAST-SIFT.     
 
 
 
 

 



 2 

ปญหาทางกฎหมายในการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคดิเห็นของนักวิชาการ 
LEGAL PROBLEMS ON RESTRICTION OF RIGHTS AND FREEDOM OF  

SCHOLARS’ OPINION EXPRESSION 
 

กมลมาศ ฤทธิศักดิ์วรกุล 
Kamonmas  Ridtisakworakul 

นักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี 

 
บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มุงศึกษาปญหาการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการในการวิพากษวิจารณทางการเมือง ซึ่งมี
ปญหาวา บุคคลดังกลาวจะมีอํานาจใชสิทธิไดมากนอยเพียงใด จากการศึกษาพบวา แมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550  มาตรา 45  และมาตรา 50  จะไดใหอํานาจแกบุคคลใด ๆ ไวในการวิพากษวิจารณทางการเมืองก็ตาม แต
ปรากฏวายังมีกฎหมายลําดับรองไดกําหนดจํากัดสิทธิแกบุคคลดังกลาวในการท่ีจะวิพากษวิจารณทางการเมืองได ไม
วาจะเปนพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  ที่ยังคงจํากัดสิทธิ ดังน้ันในสวนของ
นักวิชาการเองเปนบุคคลที่อยูภายใตบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญคุมครองไวหรือไมน้ัน ยังเปนปญหาในทางกฎหมายที่
ยังไมมีขอยุติ ซึ่งผูวิจัยเห็นวาความหมายของนักวิชาการควรที่จะรวมในความหมายที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยดังกลาว เพราะนักวิชาการก็คือบุคคลใด ๆ ดังน้ันจึงควรไดรับการคุมครอง ตามกฎหมายดวย ผูวิจัยเห็น
วาควรใหปรับปรุงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย รวมถึงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉินใหบัญญัติยกเวนการจํากัดการแสดงความคิดเห็นของผูเปนนักวิชาการโดยชัดเจน ควรใหเสรีภาพแกนักวิชาการใน
การแสดงความคิดเห็นโดยธรรมอยางเสรี กําหนดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น รวมถึงสื่อซึ่งเปนสื่อของตัวผูเปน
นักวิชาการเอง เพ่ือใหนักวิชาการไดทําหนาที่และประชาชนไดรับรูขาวสารขอเท็จจริงโดยไมมีขอจํากัด การเซ็นเซอรโดย
มีเง่ือนไขวาตองไมไดแสดงวิธีการและเน้ือหาของความคิดหรือความเห็นเปนการละเมิดกฎหมาย และประเพณี หรือ
กลุมที่อนุญาตใหเสรีภาพในการแสดงออกมาพรอมกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกนาจะเกิดขึ้นได
โดยมีขอบเขตที่ยุติธรรมและเปนกลาง 
คําสําคัญ: การแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการ 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research is to study about problems of scholars’ opinion in criticizing political issues 
that how much they have authority to exercise the rights. From study it was that even if the Constitution of 
Kingdom of Thailand, 2007, Section 45 and Section 50, empowered all persons to criticize the politics, it was 
appeared that there were some subordinate laws to restrict their rights on the political criticism of rights to criticize 
politics, including Decree on Public Administration in Emergency Situation of 2005 that the sight has still been 
restricted. Therefore, in part of the scholars those selves whether or not they would be protected under the 
constitution provision was still the legal problem that there was no final decision. The researcher had the opinion 
that meaning of scholars should be included in the meaning specified in the Constitution of Kingdom of Thailand, 
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2007. Scholars were persons that should be protected under the law. The researcher had the opinion that there 
should be improvement of the provisions of the Constitution of Kingdom of Thailand, 2007 as well as Decree on 
Public Administration in Emergency Situation. Such laws should clearly have exception for limiting the 
expression of scholars’ political opinions. Scholars should have freedom in expressing opinion freely with 
righteousness. There should be determination of freedom to express opinions, including media of scholars 
themselves so that scholars could perform their duty and people could have perception of news and facts without 
restriction and censorship, under the conditions that methods and contents of ideas or opinion must not violate the 
laws and tradition of groups who permitted the freedom to be expressed. Expression should be made under the fair 
play and impartiality.  
Keyword: scholars’ opinion expression.  
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มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความโดย 
สํานักงานอัยการสูงสุด 

LEGAL MEASURES RELATING TO LEGAL EXECUTIONS IN ACCORDANCE WITH 
THE CONTRACT OF COMPROMISE BY OFFICE OF THE ATTORNEY-GENERAL 
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Kittiphon Suebma, Pol.Sgt.Maj.  
นักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี 

 
บทคัดยอ 
 การท่ีองคกรอัยการเปนองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญที่มีภารกิจรับผิดชอบในงานดานการอํานวยความยุติธรรม
เพ่ือการบังคับใชกฎหมายอยางถูกตองและใหความเปนธรรมกอใหเกิดความสงบสุขในสังคม ซึ่งไดนําเอากระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกเขามาเพ่ิมเปนทางเลือกใหแกประชาชนอีกทางเลือกหน่ึง เพ่ือใชเปนมาตรการแบงเบาภาระคดีออก
จากกระบวนการยุติธรรม หรือเรียกวาการเบี่ยงเบนคดีที่จะขึ้นสูศาล กลาวคือเปนการเขาถึงความยุติธรรมโดยวิธีการ
อยางอื่นของคูความที่เกิดขอพิพาทกันโดยไมตองนําคดีไปฟองรองตอศาล  การประนอมขอพิพาทช้ันพนักงานอัยการ
โดยสํานักงานอัยการสูงสุด เปนการนําเอากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใชเพ่ือคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย
แกประชาชนเพ่ือใหไดรับความเปนธรรมแกคูกรณีที่มีขอพิพาทอยางรวดเร็ว ทั้งเปนการลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสูศาล
ดวยการประนอมขอพิพาทช้ันพนักงานอัยการโดยสํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายน้ันทําใหสามารถ
ระงับขอพิพาทจนมีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความเปนจํานวนมากนําความสงบสุขกลับคืนมาสูสังคมได
อยางรวดเร็ว ประหยัด และเปนธรรมดวย  แตจากการวิจัยพบวา สัญญาประนีประนอมยอมความที่ประนอมขอพิพาท  
โดยสํานักงานอัยการสูงสุดน้ันไมสามารถจะบังคับใหคูสัญญาปฏิบัติตามขอตกลงในสัญญาในทันทีหากเกิดกรณี
คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามขอตกลงในสัญญานั้น จึงตองนําสัญญานั้นไปฟองรองตอศาลเพื่อบังคับตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความกอนซึ่งมีความแตกตางจากสัญญาประนีประนอมยอมความของการไกลเกลี่ยของ
คณะกรรมการไกลเกลี่ยของฝายปกครอง (อําเภอ) เพราะสัญญาประนีประนอมนั้นสามารถจะขอออกคําบังคับให
ปฏิบัติตามสัญญาไดทันทีหากคูสัญญาไมปฏิบัติตามขอตกลงน้ัน โดยเมื่อไดเปรียบเทียบสัญญาประนีประนอมของ
ทั้งสององคกรแลว สัญญาประนีประนอมของสํานักงานอัยการสูงสุดทําใหเกิดความลาชาอันมิใชวิธีการของกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกอยางแทจริงอันเกิดจากการที่มีขอจํากัดทางกฎหมายขององคกรอัยการในการดําเนินการประนอม
ขอพิพาทน้ันเอง จากปญหาดังกลาวจึงสมควรใหมีการปรับปรุง แกไข เพ่ิมเติม กฎหมาย และระเบียบของสํานักงาน
อัยการสูงสุด  ในสวนที่เก่ียวของกับการดําเนินคดีในช้ันพนักงานอัยการใหสอดคลองกับกฎหมาย  ทั้งกฎหมายแพง
และกฎหมายอาญา ใหเกิดความชัดเจนมีเน้ือหาสาระครอบคลุมในบทบาทอํานาจ หนาที่ เก่ียวกับการประนอมขอพิพาท
ของสํานักงานอัยการสูงสุด เพ่ือใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดและเปนธรรมตอประชาชน นําความสงบสุขสูสังคมโดย
การคุมครองสิทธิและใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน ทั้งน้ีเพ่ือสรางมาตรฐานในการอํานวยความยุติธรรม
และชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนสมดังเปนองคกรหน่ึงในกระบวนการยุติธรรมของรัฐที่มีหนาที่ในการผดุงความ
ยุติธรรมโดยการบังคับใชกฎหมายเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุด  
คําสําคัญ: การบังคับตามคําพิพากษา, สัญญาประนีประนอมยอมความ      
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ABSTRACT       
   The fact that the  Attorney General has been made the other Organization under the Constitution is to 
enable it to carry out the responsible mission in providing justice on law enforcements properly and maintaining 
equities, causing creating peace and happiness to occur in the societies which, in this connection,  the alternative    
legal method Administration of Law has been adopted to be yet another option additionally offered to the people 
for use as the measure to lessen the burdens on the case out of the Administration of Law or called a deviation of a 
case that will be sent to Court. A dispute compromise at the stage of the Public Prosecutor by Office of the 
Attorney-General is an adoption of the Optional Administration of Law for use in protecting the rights of and 
rendering the assistances to the people on the aspect of law in order that the disputing parties can receive justice 
quickly as well as reducing the number of the cases, which will be submit to Court, by way of dispute 
compromising at the stage of the Public Prosecutor. By Office for the Protection of the Rights and Legal 
Assistance, a lot of disputes  or eitigation  can be settled to the extent that a substantial number of the   
Compromising Contract   of Compromise are made, consequently resulting in peace and happiness to be brought 
back to the societies rapidly with the equity, as well. However, the research finds that such contract for the dispute 
reconciliation by Office of the Attorney-General cannot enforce the party to the Contract to immediately comply 
with the agreement set forth under the Contract. If there should be a case under which any party has failed to 
comply with the   clause   under such Contract, such Contract then will be brought for action in Court for 
enforcing in accordance the Contract of Compromise first which is somewhat different from the Contract of 
Compromise on the reconciliation of the District Administrative Reconciliation Committee because it can request 
for the issuance of a decree to order the party to the Contract to comply with the Contract forthwith if the party 
should fail to comply with such agreement. When comparing the Contract of Compromise of these two 
Organizations, Compromise of Office of the Attorney-General has apparently caused a delay in the proceeding 
which is not a procedure of a genuine Optional Administration of the Law evidently resultant from legal 
restrictions of the Prosecution Organization in carrying out actions on the dispute compromise. Based on such 
problem, it is expedient to ament  Laws and Regulations of Office of the Attorney-General on the part relating to  
All relevant case proceeding  at the stage of the Public Prosecutor to comply with  both the Civil and Criminal 
Laws to create the clarity and avail the substances to thoroughly cover the roles and duties of Office of the 
Attorney-General in respect of the dispute compromise in order that the maximum benefits and equity to the 
people can be achieved, peace and fairness effectively  brought to the societies to the extent that the rights of the 
people are protected and legal assistances are provided to them in the light that the Organization is wished for as 
one of the State Organizations in the Administration of Law worthwhile to have the duties in maintaining justice 
through law enforcements for maximum efficiency. 
Keywords: execution  of the judgment.  accord and satisfaction. 
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ปญหากฎหมายเก่ียวกับการออกเอกสารสิทธิในเขตปาชายเลน  
ศึกษากรณีตามมาตรา 59 ทวิ แหงประมวลกฎหมายท่ีดนิ พ.ศ. 2497 

LEGAL PROBLEMS ON OWNERSHIP TITLE FOR THE ESTUARY FOREST AREA:  
A CASE STUDY OF SECTION 59 BIS OF LAND CODE OF B.E. 2497 

 
กิตติวรรณ บุญนาค 
Kittiwan Boonnok 

นักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 
บทคัดยอ 
 การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายท่ีดินเปนปญหาที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เน่ืองจาก
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตางมีวัตถุประสงคตรงกันที่ตองการใหพนักงานเจาหนาที่เรงรัดการออกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินใหกับราษฎรผูครอบครอบและทําประโยชนอยูแลวโดยเร็วที่สุดเพ่ือจัดสรรที่ดินใหกับประชาชน แตดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ซึ่งบัญญัติไวในประมวลกฎหมายที่ดิน กฎกระทรวง
ฉบับที่ 43  (พ.ศ. 2537)  ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497  และระเบียบของ
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ รวมท้ังบทกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมาย
วาดวยการปาไม กฎหมายวาดวยการจัดที่ดิน  ตลอดจนระเบียบภายในของทางราชการ ทําใหเกิดปญหาในการออก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหแกราษฎร  แมในบางกรณีจะมีการครอบครองและทําประโยชนในที่ดินโดยชอบดวย
กฎหมายตามระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎหมายแลวก็ตาม จากกรณีดังกลาวกอใหเกิดปญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินโดยมิไดแจงการครอบครอง (ส.ค.1) ตามมาตรา 59 ทวิ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 ในเขตปาชายเลน
ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. 2497 ขอ 14 (5) ไดกําหนดเง่ือนไขหามมิใหออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินสําหรับที่ดินซึ่งคณะรัฐมนตรี
สงวนไวเพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น สําหรับกรณีศึกษาน้ี คณะรัฐมนตรีไดมี
มติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 กําหนดเขตพ้ืนที่ปาชายเลนใน 23 จังหวัด ใหเปนที่สงวนหวงหาม โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติชายเลน รักษาความสมดุลของสิ่งแวดลอม โดยมีขอหามเด็ดขาดใหระงับการออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินทุกประเภทในเขตปา ชายเลน โดยไมคํานึงถึงสิทธิของผูที่ครอบครองและทําประโยชนในที่ดินมา
กอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ (1 ธันวาคม 2497) และกอนวันที่มีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดเขตการใช
ประโยชนในพื้นที่ปาชายเลน (15 ธันวาคม 2530) ซึ่งเดิมราษฎรที่มีหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) 
รวมท้ังราษฎรที่ไมมีหลักฐาน ส.ค.1 ดังกลาว  สามารถนําที่ดินที่ตนครอบครองและทําประโยชนในที่ดินแลว ไปดําเนินการ
ยื่นคําขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเปนการเฉพาะราย ตามมาตรา 59 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ ยื่นคําขอออก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเปนการเฉพาะรายโดยมิไดแจงการครอบครอง ตามมาตรา 59 ทวิ แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดินได ซึ่งแตกตางจากผูที่ไดยื่นคําขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหลังวันที่ 15 ธันวาคม 2530 ซึ่งราษฎรที่ไมมี
หลักฐานสําหรับที่ดิน จะไมสามารถขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในบริเวณเขตปาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกลาวได  โดยปรากฏวาตอมา ราษฎรบางรายไดไปดําเนินการฟองตอศาลปกครอง และพิสูจนสิทธิในที่ดินจนศาล
ปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาใหไดสิทธิ พนักงานเจาหนาที่จึงสามารถออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหแกราษฎรดังกลาวได 
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แตราษฎรที่ครอบครองและทําประโยชนในที่ดินในลักษณะเดียวกันที่มิไดไปฟองตอศาลปกครอง พนักงานเจาหนาที่
จะไมสามารถออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหได เน่ืองจากขัดกับมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว และขัดกับกฎกระทรวง
ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) จะทําใหเกิดความไมเสมอภาค ไมเปนธรรมแกราษฎรท่ีครอบครองและทําประโยชนในที่ดิน
ในลักษณะเดียวกัน จึงสมควรจะตองมีการแกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ขอ 14 (5) เพ่ือเปนการ
รับรองสิทธิของราษฎรที่เปนเจาของที่ดินในลักษณะน้ี ใหไดรับการปฏิบัติจากรัฐเสมอภาค เปนธรรม และเทาเทียม
กันตอไป 
คําสําคัญ: กฎหมายที่ดิน, เอกสารสิทธิ, ปาชายเลน  
 
ABSTRACT 
 An issuance of a document title in the land under the land code is indeed a problem of vital matter 
because of the reason that both the government and private sector have the identical objective in wanting the 
officials to accelerate the issuances of the documents of title to the people having already taken the possessions 
and made use of the land soonest in order to allocate the lands to the people, but, the rules, procedures and 
conditions on the issuances of the documents of title stipulating under land code, ministerial regulation No. 43 
(B.E. 2537) issued under the Act Promulgating Land Code, B.E. 2497 and National Land Allocation Commission 
Regulation and other related laws: such as; Civil and Commercial Code, Law on Forestry, Law on Land 
Allocation as well as the official internal regulations, have caused problems on the issuances of the documents of 
title in the land to the people even in some particular case under which the people have taken the possessions and 
made use of the lands lawfully in accordance with the period of time prescribed under the law. Such cases have 
caused a problem on the issuance of the documents of title in the lands without a land possession notification  
(Sor. Khor. 1) under Section 59 bis of Land Code, B.E. 2497, in the mangrove forest areas in accordance with the 
resolution of the council of ministers which, in this connection, ministerial regulation No. 43 (B.E. 2537) issued 
under the Act Promulgating Land Code, B.E. 2497, clause 14 (5) stipulates the conditions prohibiting the issuance 
of a document of title in the land on the land reserved by the council of ministers for the purpose of natural 
resources conservations or for the other public interests. For this case study, the council of ministers has passed a 
resolution on 15 December 1987, designating mangrove forest areas in 23 Provinces as restricted reserved areas 
with the objective to conserve mangrove natural resources and maintain environmental balances with strict 
prohibitions to stop issuing documents of title in all category of lands in mangrove forest areas with no 
requirement to take into account the rights of the persons taking the possessions and making use of the lands prior 
to the date on which the land code has been put into force (1 December 1954) and prior to the date on which the 
council of ministers has passed the resolution designating the boundary on the utilizations of mangrove forest 
areas (15 December 1987) which, originally, people having the evidences on the land possession notification  
(Sor. Khor. 1) including those having none of such Sor. Khor. evidence could apply for the issuances of the 
documents of title in the land they have already taken possession and made used of on a specific case by case basis 
under Section 59 of land code which is different from the applicants for the issuances of the documents of title 
after 15 December 1987 where the people having no evidences on the lands cannot request for the issuances of the 
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documents of title in the land in the mangrove forest areas in accordance with the aforesaid resolution of the 
council of ministers which, subsequently, it was apparent that some people had to enter an action in the 
administrative court and establish proof on their rights in the land that finally the Supreme Administrative Court 
issued the order to restore the rights of those people before the competent officials could issue the documents of 
title to such people. Contrarily, the competent officials could not issue the documents of title to the people taking 
the possessions and making use of the lands in the same manner who have not brought any actions to the 
administrative court because it is in contradiction to said ‘Council of Ministers’ resolution and ministerial 
regulation No. 43 (B. E. 2537), which would eventually cause the inequality and injustice to the people taking the 
possessions and making use of the lands in the same manner. It is, therefore, expedient that an amendment be 
made on Ministerial Regulation 43 (B.E. 2537), clause 14 (5) in order to realize the rights of the people owning 
the lands in this manner to receive further treatment from the state in a manner of equality, justice and equity. 
Keywords: land code.  document of title.  forest area.                 
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ปญหาการออกโฉนดท่ีดนิในเขตหวงหามตามกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 43 (พ.ศ. 2537) ขอ 14 

PROBLEM ON THE ISSUANCES OF LAND TITLE DEEDS IN RESERVED AREAS 
UNDER MINISTERIAL REGULATION NO. 43 (B.E. 2537) 

 
จักรกฤษณ  แกวหอมคํา 

Jugkid Kawhomcom 
นักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 
บทคัดยอ 

การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งในปจจุบันคือโฉนดท่ีดินและหนังสือรับรองการ
ทําประโยชน เปนปญหาสําคัญอยางยิ่ง เน่ืองจากภาครัฐและเอกชนมีวัตถุประสงคตรงกันในการตองการใหรัฐเรงรัด
ออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินใหกับประชาชนผูครอบครองทําประโยชนในที่ดินโดยเรงดวน เพ่ือรับรองคุมครองสิทธิ์
เจาของที่ดิน เปนการปองกันการโตแยงสิทธิในทรัพยสินและเพ่ือนําไปใชเปนหลักประกันในการประกอบอาชีพและ
การขอสินเช่ือของประชาชน แตดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งบัญญัติ  ไวตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดินและประมวลกฎหมาย
ที่ดิน รวมทั้งระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ประกอบกับกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวของ เชน ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย กฎหมายเก่ียวกับการปาไม และกฎหมายวาดวยการจัดที่ดิน เปนตน ทําใหเกิดปญหาในการออก
เอกสารสิทธิ์ใหกับประชาชน ซึ่งครอบครองทําประโยชนในที่ดินมากอนที่จะมีการประกาศใชประมวลกฎหมายที่ดิน 

งานวิจัยน้ีมุงศึกษาปญหาการออกโฉนดที่ดินในเขตสงวนหวงหาม ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) 
เน่ืองจากกฎกระทรวงดังกลาว ตามขอ 14 กําหนดเงื่อนไขเด็ดขาดวา หามมิใหออกโฉนดที่ดินในที่ดินที่ราษฎรใช
ประโยชนรวมกัน ที่เขา ที่ภูเขา พ้ืนที่ที่รัฐมนตรีประกาศหวงหามตามมาตรา 9 (2) แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน ที่เกาะ 
และที่สงวนหวงหามตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 (ที่ดินซึ่งไดหวงหาม
ไวเพ่ือประโยชนตามพระราชบัญญัติวาดวยการหวงหามท่ีดินรกรางวางเปลาอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. 2478 
หรือตามกฎหมายอื่นกอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ) ที่สงวนหวงหามตามมาตรา 20 (3) แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (ที่ดินที่คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติสงวนและพัฒนาเพื่อจัดใหแกประชาชน) ที่สงวนหวงหามตามมาตรา 20 (4) 
แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน (ที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองที่คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติสงวน
และพัฒนาเพ่ือใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน) และที่หวงหามตามกฎหมายอื่น ที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไวเพ่ือ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอื่น เชน ปาชายเลน ปาไมถาวร จึงเปนเหตุใหผูครอบครอง
ที่ดินในบรเิวณดังกลาวกอนมีการประกาศสงวนหวงหามโดยชอบดวยกฎหมายและมีหลักฐานการแจงการครอบครอง  (ส.ค.1)  
ที่สามารถใชเปนหลักฐานในการออกโฉนดท่ีดินได ตองประสบปญหาความเดือดรอนจากความลาชาของขั้นตอนและ
กระบวนการในการออกโฉนดที่ดินในบริเวณสงวนหวงหาม  ซึ่งมีอยูหลายประการดวยกัน  จนเปนเหตุใหราษฎรเกิด
ความไมเขาใจตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ในสํานักงานที่ดินและนําไปสูปญหาการรองเรียนตลอดจนมีกรณีพิพาท
กับทางราชการประกอบกับบางพื้นที่ที่รัฐไดประกาศกําหนดเขตสงวนหวงหามไวแลวแตทางราชการมิไดทําประโยชน
ตามวัตถุประสงคในการประกาศสงวนหวงหามไวจนมีราษฎรเขาครอบครองใชสอยในที่ดินน้ันเปนเวลานานจนกลายเปน
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ชุมชนหรือเปนที่อยูอาศัยที่ทํากิน จึงสมควรมีกฎหมายกําหนดวิธีการยกเลิกการสงวนหวงหามที่ดินของทางราชการ
ที่ไมไดใชประโยชนแลว เพ่ือใหโอกาสแกผูเขาครอบครองที่ดินไดทําประโยชนในที่ดินน้ันอยางถูกตองตามกฎหมาย  
อันเปนการกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม และเปนหลักประกันในการดํารงชีพของราษฎรตอไป 
คําสําคัญ: หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน, เขตหวงหาม 
 
ABSTRACT 
 The issuances of document of title under land code which are land title deeds and utilization certificates 
at the present time definitely present a big problem. Because of the reason that the government and private sector 
have the same objective on the requirement to accelerate the issuances of the document of title in the land to the 
people taking possessions for utilizations in order to confirm and protect the right of the land owners which is the 
measure toward the prevention over the contention on the right in the property and for use as a security in earning 
a living and seeking a loan of the people, however, the rules, procedures and conditions on the issuances of 
document of title in the land provided for under the land code, ministerial regulation issued under the act 
promulgating the land code and the land code including the regulation of the national land committee coupled with 
other related laws; such as, civil and commercial code, law relating to forestry and the law governing the land 
management, etc., have caused the rising of the problem on the issuances of the document of title to the people 
previously taking the possessions for utilizations of the lands prior to the promulgation of the land code. 
 This research placed the emphasis on the study of the problem on the issuances of reserved areas under 
ministerial regulation No. 43, (B.E. 2537) due to the reason that such ministerial regulation, in accordance with 
clause 14, stipulates the absolute conditions that no issuance of the land title deed shall be made on the land in 
which the people have commonly utilized, the hilly area, the mountainous area, the areas in which the minister has 
announced as the restricted areas under Section 9 (2) of the land code, the island area and reserved areas under 
section 10 of the act promulgating the land code, B.E. 2497 (the land reserved in the interest of the act on the 
reservation of desolated land which is the public domain, B.E. 2478 or the other law prior to the date on which the 
land code has been put into force), the reserved land under section 20 (3) of the land code (the land in which the 
national land committee has reserved and developed for giving to the people), the reserved land under section 20 
(4) of the land code (the government land over which nobody has the right of possession and which the national 
land committee has reserved and developed for common utilizations by the people) and reserved land under the 
other law, the land reserved by the council of ministers in order to conserve the natural resources or for other 
public interests; such as mangrove forest, permanent forest, consequently resulting in the people taking 
possessions of the land in such area prior to the notification on legal reservation and having the evidence on the 
possession notification (Sor. Khor. 1) which can be used as an evidence in the issuance of the land title deed to 
have faced with a lot of problems and difficulties derived from a delay in the steps and the process on the 
issuances of the land title deeds in the reserved areas causing them to have no understanding on the performances 
of the officials in the land office and consequently leading to the problems of the complaints and disputes with the 
official organization. In addition, some areas which the state has already announced as a reserved area, but, the 
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official entity has not made use of such area in accordance with the objective as announced resulting in the people 
to move in and take possessions of the area for utilizations for so long finally resulting in such area to become a 
community or a dwelling place and place for earning their livings. It is, therefore, expedient that there should be a 
law stipulating the procedures on the revocation of the status of being the official reserved land which has not be 
utilized in order to give a chance to the people taking the possessions of the lands to make use of such lands 
legally which are deemed to be the fair distributions on the possessions of the lands and the security of the people 
in furthering their earning their livings.  
Keywords: certificate of title.  prohibit areas. 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการวิจัย  1) เพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปของการนําของเสียจากฟารมสุกรมาใชประโยชน 2) เพ่ือ
วิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของเกษตรกรในการใชประโยชนของเสียจากฟารมสุกร ประชากรที่ใชใน
การศึกษา คือ  เกษตรกรผูเล้ียงสุกรในตําบลสามควายเผือก อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 78 ฟารม เครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูลคือ แบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาคือ คารอยละ คาเฉล่ีย 
คาสูงสุด คาตํ่าสุด และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณวิเคราะหโดยใชแบบจําลองมัลติ
โนเมียล โลจิท (multinomial logit model) ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรท้ังหมดประกอบอาชีพการเล้ียงสุกรเปนอาชีพหลัก 
มีรายไดจากการเล้ียงสุกรเฉลี่ย 2,001,632.60 บาท/ป/ครัวเรือน พ้ืนที่ในการผลิตสุกรเฉลี่ย 3.62 ไร ประสบการณเล้ียง
สุกรเฉลี่ย 22.5 ป แรงงานในการเล้ียงสุกรทั้งหมดเฉล่ีย 3 คน ในสวนการกูยืมเงินพบวา เกษตรกรใชแหลงเงินกูจาก  
ธ.ก.ส. มากที่สุด  ปจจัยที่มีผลตอการใชประโยชนของเสียจากฟารมสุกรในรูปแบบใชเล้ียงไรแดงคือ ปริมาณของเสีย
ที่ลดลง จํานวนคร้ังที่ติดตอกับผูซื้อ ความรูเก่ียวกับการนําของเสียมาใชประโยชน ขนาดพ้ืนที่ในการใชประโยชนของเสีย 
และตนทุนในการใชประโยชนจากของเสีย สําหรับปจจัยที่มีผลตอการใชประโยชนของเสียจากฟารมสุกรในรูปแบบ
มูลสดคือ ปริมาณของเสียที่ลดลง จํานวนคร้ังที่ติดตอกับผูซื้อ ความตระหนักเก่ียวกับสิ่งแวดลอม ความรูเก่ียวกับการ
นําของเสียมาใชประโยชน ขนาดพ้ืนที่ในการใชประโยชนของเสีย และตนทุนในการใชประโยชนจากของเสีย ในการ
สงเสริมใหเกษตรกรมีการใชประโยชนของเสียจากฟารมสุกรใหแพรหลายมากยิ่งขึ้นน้ัน  หนวยงานที่เก่ียวของจําเปนตอง
พิจารณาประเด็นตาง ๆ  ที่สําคัญคือ 1) การช้ีแจงเกษตรกรใหเห็นถึงประโยชนที่ไดรับจากการลดปริมาณของเสียจาก
ฟารมสุกรโดยทําความเขาใจกับเกษตรกรอยางทั่วถึง  2) ใหความรูเก่ียวกับการนํามูลสุกรมาใชประโยชนในรูปแบบ
ที่เหมาะสม และใชเทคโนโลยีที่สามารถลดตนทุนในการนําของเสียมาใชประโยชน  3) การสงเสริมใหเกษตรกรมีการคา
มูลสุกรกับผูใชประโยชนหรือพอคามูลสุกรตอเน่ืองให กวางขวางมากย่ิงขึ้นเพ่ือเปนการเพ่ิมรายไดเสริมใหกับเกษตรกร 
คําสําคัญ: ของเสียจากฟารมสุกร, การใชประโยชนของเสียจากฟารมสุกร 
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ABSTRACT  
The purposes of this research were to 1) study the general nature of choices of utilizing swine wastes 

from swine farms  2) factors affecting  farmers, decision on choices of utilizing swine wastes. Studied samples 
were 78 swine farmers resided in Sam Khwai Phueak Subdistrict, Mueang District, Nakhon Pathom Province. 
Interview schedule was used to collect data. Descriptive statistics were percentage, mean, maximum and minimum 
and standard deviation. Quantitative statistics were analysis of the relationship between the independent variables 
with dependent variable using the multinomial logit model. The finding indicated that total major occupation was 
swine farming. Average total income of swine farms was 2,001,632.60 baht per year per household. The average 
swine farming area was 3.62 rai. Average swine farming experience was 22.5 years. Average labor used in swine 
farming  was 3 persons. In term of  credit farmers obtained loans from the BAAC. Factors affecting  farmers’ 
decision on water flea, waste reduction , number of contracts with the buyer, knowledge on waste utilization , size 
of waste utilization area and cost of waste utilization. For the factors affecting  farmers’ decision on fresh waste, 
waste reduction , number of contracts with the buyer, environmental awareness, knowledge on waste utilization, 
size of waste utilization area and cost of waste utilization. To encourage farmers to widely use of waste from 
swine  farms, the concerned agencies need to consider  1) Explain clearly the benefits obtained from reducing 
waste from swine farms to the farmers.  2)  Provide technical on cost reduction technology for waste utilization.  
3) Support the trade between the swine wastes using or trader and swine farm to add extra income to the farmers. 
Keywords: swine wastes. utilizing from swine wastes. 
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AND BRIBING POLICE OFFICERS 
 

เจษฎา นพคุณ ต้ังจิตนบ 
Jessada Nobpakun Tangchitnob 

อาจารยคณะวทิยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รศ.ดร.ณรงค พลอยดนัย 
NaRong Ploydanai, Assoc.Prof.Dr. 

รองอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีประยุกตทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม และตัวแบบโครงสรางทางสังคมและการเรียนรูทางสังคมเพ่ือ
อธิบายการใหสินบนตํารวจของผูประกอบการธุรกิจ จํานวน 288 ราย ที่ไดจากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอนใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ตัวอยางสวนใหญเปนผูชายวัยกลางคน สมรส และมีบุตรแลว มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  
การวิจัยพบวา การใหสินบนแกตํารวจไดรับอิทธิพลจากทัศนคติเชิงแกตางใหแกการใหสินบน การใหสินบนของ
บุคคลใกลชิดดานการงาน และปฏิกิริยาของตํารวจ  ในขณะเดียวกันยังไดรับอิทธิพลจากอคติตอตํารวจที่รับรูจาก
ละแวกที่ทํางานซึ่งเปนตัวแปรเชิงโครงสรางทางสังคมดวย  อยางไรก็ตามเม่ือวิเคราะหตัวแปรทั้งสองกลุมที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนตอการทดสอบการคั่นกลางพรอมกันพบวา อิทธิพลที่ตัวแปรเชิงโครงสรางทางสังคมมีตอการใหสินบนตํารวจ
ถูกคั่นกลางโดยตัวแปรการเรียนรูทางสังคม 
คําสําคัญ: การใหสินบน, การเรียนรูทางสังคม, ตัวแบบโครงสรางทางสังคมและการเรียนรูทางสังคม, การค่ันกลาง 
  
ABSTRACT 

Social learning theory and social structure and social learning model were applied to explain police 
bribing in a sample of 288 entrepreneurs found in Bangkok via multi-stage sampling.  The majority of the sample 
was married middle class males with children in their middle-age with bachelor’s degree.  This research found out 
that social learning variables of neutralizing definitions, work related associates’ bribing, and particularized trust 
significantly influence police bribing.  Structural variable of prejudice toward police perceived from work vicinity 
significantly influence police bribing.  However, when all variables applicable for mediation testing were entered 
simultaneously, social learning variables jointly mediate the influence of structural variable over police bribing. 
Keywords:  bribing.  social learning.  social structure and social learning model.  mediation. 
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บทคัดยอ 

ปจจุบันประเทศไทยไมมีกฎหมายบัญญัติมาตรการการเยียวยาผูไดรับความเสียหายจากการชุมนุมทางการเมืองไว 
ทั้งน้ีเน่ืองจากทุกครั้งที่มีการชุมนุมเกิดขึ้นและการชุมนุมน้ันไดสิ้นสุดลง ไมวาจะดวยการสลายการชุมนุมเอง หรือ
การสลายโดยใชกําลังอาวุธจากรัฐก็ตาม ก็ไมปรากฏวามีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑในเรื่องดังกลาวไวแตอยางใด จาก
ปญหาขางตนผูศึกษาเสนอแนะวาควรมีการตราพระราชบัญญัติการเยียวยาผูไดรับความเสียหายจากการชุมนุมทางการเมือง 
โดยกําหนดหลักเกณฑการเยียวยาความเสียหายวาเสียหายในกรณีใดบาง และความเสียหายน้ันเปนความเสียหายประเภทใด 
รวมท้ังการพิสูจนสิทธิผูที่จะไดรับการเยียวยา ควรกําหนดเปนรูปธรรมใหชัดเจน และควรมีการกําหนดหนวยงานท่ี
จะเขามารับผิดชอบในการเยียวยาความเสียหายน้ัน โดยอาจจะนําหลักการเยียวยาตามพระราชบัญญัติความรับผิดตอ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 ความรับผิดทางละเมิดหรือหลักความรับผิดชอบของรัฐโดย
ปราศจากความผิดตามหลักกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการกระทําละเมิดของ
เจาหนาที่ มาปรับใช 
คําสําคัญ: การเยียวยาผูไดรับความเสียหาย, การชุมนุมทางการเมือง 
 
ABSTRACT 
 Presently there is no law to be enacted on the remedy for harms persons from political demonstration 
and how the damages compensation should be paid to the group of persons living nearby or those who suffered 
from the demonstration, including the issue that no organizations or agencies to be responsible for such damage 
remedy. Each time the demonstration was held and ended, either by way of voluntary dissolution or being 
dissolved by Government’s forces, there was no law to provide the rules on that matter at all. According to the 
foregoing problem the researcher recommended that the Act of Harms Persons Remedy from the Political 
Demonstration should be enacted and clearly and concretely determined that on what case and type the damage 
should be remedied, including the proof of right of those who were entitled for the remedy. The agency to be 
responsible for the remedy of damage should also be determined and the principle of emedy according to the Act 
relating to the liability of damage occurred as the result of the unsafe goods issued in 2008; the liability of 
infringement or the Government’s responsibility without any fault should be adopted according to France’s 
principle of law for the remedy of damage occurred as the result of the officer’s wrongful acts. 
Key words: remedy for harms persons.  political demonstration. 
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ความสัมพันธระหวางการรับรูการสนับสนุนความคิดสรางสรรคของ
องคการประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรคและความคิดสรางสรรคของบุคคล 2) เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความคิดสรางสรรคของบุคคล   

ผลการวิจัยพบวา 1) ความสัมพันธระหวางการรับรูการสนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการประสิทธิภาพ 
ภายในตนเองเชิงสรางสรรค  และความคิดสรางสรรคของบุคคลมีความสัมพันธเชิงบวกตอกัน  2) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความคิดสรางสรรคของบุคคลคือ การรับรูการสนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการและประสิทธิภาพภายใน
ตนเองเชิงสรางสรรค 
คําสําคัญ: ความคิดสรางสรรค, นวัตกรรม  
 
ABSTRACT 
 This  research  investigates  1) the relationships between the perceived organizational support for creativity, 
creative self-efficacy and  individual creativity. Also considered are  2) factors influencing  individual creativity. 
 Findings are as follows:  1)  In respect to individual creativity, the researcher found that was positively 
correlated with creative self-efficacy and  perceived organizational support for creativity. 2)  Factoring influencing 
individual creativity were perceived organizational support and creative self-efficacy. 
Keywords:  creative thinking.  Innovation. 
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ปญหากระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญไทย 
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IN THE THAI CONSTITUTION COURT 
 

ชยพัทธ วิปุละ 
Chayaphat Wipula 

นักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 
บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีมุงศึกษาวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญที่ไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 และขอกําหนดของศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ถึงปญหาบางประการที่
เกิดขึ้นจากการท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กําหนดใหวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเปนไปตาม   
ที่ศาลรัฐธรรมนูญกําหนด ซึ่งตองกระทําโดยมติเอกฉันทของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 ผลการศึกษาพบวา เน่ืองจากศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรที่เกิดขึ้นจากแนวความคิดใหม ๆ ที่ตองการจะปฏิรูป
ระบบการเมืองของประเทศ แตโดยท่ีศาลรัฐธรรมนูญของไทยน้ันยังมีพัฒนาการที่ไมยาวนานเม่ือเทียบกับองคกรวินิจฉัย
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญตามกฎหมายของตางประเทศ จึงทําใหวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญขาดสาระและหลักการ
สําคัญบางประการ และการที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเปนไปตามที่ศาลรัฐธรรมนูญ
กําหนดโดยมติเอกฉันทของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยมิไดผานองคกรนิติบัญญัติอันเปนองคกรที่กล่ันกรอง
กฎหมาย ทําใหเกิดปญหาบางประการ เชน ปญหาสถานะของขอกําหนดวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญอยู
ในสถานะใด การแกไขขอกําหนดดังกลาว องคกรใดจะเปนองคกรที่แกไขปญหา ปญหาเก่ียวกับการสงเรื่องใหศาล
รัฐธรรมนูญของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  ปญหาเก่ียวกับวิธีการ
คุมครองช่ัวคราว ปญหาเก่ียวกับผูเสียหายและผูมีสิทธิยื่นคํารอง ปญหาเก่ียวกับการสงประเด็นที่ไมอยูในเขตอํานาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญไปใหองคกรอื่นที่มีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดเสียกอน ปญหาเก่ียวกับการลงมติในการพิจารณาคดี และ
ปญหาเก่ียวกับการคัดคานตุลาการ 
 จากปญหาท่ีเกิดขึ้นดังกลาวมาน้ี ผูศึกษาจึงไดเสนอแนะใหมีการแกไขกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ โดยผานองคกรนิติบัญญัติเพ่ือใหมีการกลั่นกรองกฎหมายและเพ่ิมหลักวิธีพิจารณาเก่ียวกับการสงเรื่อง
ใหศาลรัฐธรรมนูญของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หลักของ
การคุมครองชั่วคราว หลักเก่ียวกับผูเสียหายและผูมีสิทธิยื่นคํารอง หลักการสงประเด็นที่ไมอยูในเขตอํานาจของศาล
รัฐธรรมนูญไปใหองคกรอื่นที่มีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดเสียกอน หลักการลงมติในการพิจารณาคดี และหลักการคัดคาน
ตุลาการใหมีความชัดเจน เหมาะแกการพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ เพ่ือใหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเปนบรรทัดฐานท่ีดี 
และมีประสิทธิภาพ คุมครองสิทธิของประชาชนไดอยางมีคุณภาพตอไป 
คําสําคัญ: กระบวนการพิจารณาคดี, ศาลรัฐธรรมนูญ 
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ABSTRACT 
This research is aimed at exploring the procedure of the constitutional court under the Constitution of the 

Kingdom of Thailand, B.E. 2550 (2007) and the in stipulation of the constitutional court on procedure of the 
constitutional court. The study is concentrated upon certain problem steming from the provisions of the 
Constitution of the Kingdom of Thailand which provides that the procedure of the constitutional court shall be 
prescribed by the constitutional court, which must be done by a unanimous resolution of its judges. 
 The study reveals that although the constitutional court is an organ which has emerged out of the new 
notion of political reform, the constitutional court of Thailand is still at its infancy in terms of its development 
when compared with organs having competence to determine constitutionality in foreign countries. This infancy 
results in the procedure of the constitutional court failing to contain certain significant substance and principles. 
Moreover, the provision, in the constitution itself, that the procedure of the constitutional court shall be as 
prescribed by a unanimous resolution of judges of the constitutional court rather than by the legislature has 
generated problems such as the problem as to the status of the stipulation on procedure of the constitutional court 
(in this regard, it remains uncertain as to what status is enjoyed by such stipulations and it is controversial as to 
which organ is competent to amend the said stipulations), the problem in connection with the referral by 
ombudsmen of matters to the constitutional court in accordance with of the Constitution of the Kingdom of 
Thailand, B.E. 2550 (2007), the problem with regard to provisional relief measures, the problem surrounding 
injured person and person entitled to file a motion, the problem concerning the referral of matters not falling 
within the jurisdiction of the constitutional court to other competent organ for making the determination thereon, 
the problem regarding casting votes in the course of trial and the problem in relation to the challenge of judges. 
 In view of these prevailing problems, it is suggested by this thesis that the law on procedure of the 
constitutional court be amended so that the procedure should be considered and approved by the legislature and 
that there be added some principles regarding the referral of matters to the constitutional court by ombudsmen of 
the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550 (2007) principles accommodating provisional relief 
measures, principles concerning the injured and persons eligible for filling a motion, principles in relation to the 
referral of matters not falling within the jurisdiction of the constitutional court to other competent organ for 
making the determination thereon, principles governing passing a resolution at trail and principles relating to the 
challenge of judges, so as to achieve clarity and suitability to the trail and adjudication of cases, which will, in 
turn, contribute to authoritativeness of decisions of the Constitutional Court and also to its efficiency. 
Keywords: procedural proceedings.  Constitutional Court . 
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ABSTRACT 

Currently, tourism is one of the steadiest and fastest-growing industries in the world. It is a significant 
business that provides the major source of foreign currency for countries all over the globe, including Thailand. 
During April and May 2010, there was political instability within Thailand, which had massive effects on the 
image of Thailand as ‘The Land of Smile’, and a place that is peaceful and safe for tourists.  Therefore, it is 
extremely important to understand tourist behaviour to travel, together with the principal characteristics of a 
destination that attracts people to visit Thailand and the factors that make them feel confident about travelling, 
especially to a destination so recently recovered from political unrest. 

The aim of this research is to investigate how crisis management influences the tourist decision-making 
process in cases of political unrest in Thailand.  The objectives include examining the influence of travel safety on 
tourists and discovering the characteristics of Thailand that attract those tourists to visit Thailand.  A further 
objective concerns the identification of the factors that make them feel protected if there is reoccurrence of the 
political instability. 

Both methodologies of data collection, primary and secondary research, were adopted to achieve the 
objectives.  Previous motivational researches were analysed and literature related to travel motivation, travel 
behaviour, travel decision-making, tourist risk perception and crisis management were reviewed.  Primary data 
was collected from tourists using self-completion questionnaires before being analysed and interpreted using 
statistical methods.  The main findings disclosed that both Thai and foreign tourists visit or revisit Thailand 
because they still have a positive view of Thailand‘s overall characteristics.  The research also found that the 
presence of police and soldiers is the most important security factor that tourists want when there is political 
instability. 
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What is more, it is interesting that safety and security did not concern international tourists when they 
decided to travel to Thailand; on the other hand, it is the major concern for Thai tourists, in the event of political 
instability.  Lastly, international tourists are interested and are confident about the travel safety advice issued by 
the Thai Government; however, most Thai tourists had the opposite view because they have high expectations in 
the Government of Thailand and want them to address the problem as quickly as possible, which leads to biass. 
Keywords: terrorism.  travel safety measures.  risk perception of tourists.  tourist’s decision-making  
                    process. 
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ปญหาการกําหนดคําบงัคับในคําพพิากษาของศาลปกครอง 
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THE ADMINISTRATIVE COURT’S EXECUTORY ORDER ISSUING 
 

ชลธิชา สอนศิริ 
Chonticha Sonsiri 

    นักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 
บทคัดยอ 

ศาลปกครองเปนศาลที่มีอํานาจหนาที่พิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่เก่ียวของกับคดีพิพาทระหวางหนวยงาน
ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชนกรณีหน่ึงและขอพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกัน
เองอีกกรณีหน่ึง  โดยที่ขอพิพาทเหลาน้ีเกิดจากการท่ีหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายหรือละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร หรือเปนคดีอันเนื่องมาจากการกระทําละเมิด
หรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ  หรืออันเน่ืองมาจากสัญญาทางปกครองซึ่งผูที่
ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได  อันเน่ืองจากการกระทํา
หรือการงดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือมีขอโตแยงเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง
หรือกรณีอื่นใดท่ีอยูในเขตอํานาจศาลปกครองตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง  พ.ศ. 2542   และการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายหรือยุติขอโตแยงน้ัน  ตองมีคํา
บังคับตามที่กําหนดในมาตรา 72 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 2542  ผูน้ัน   
มีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง ในกรณีที่จะพิจารณาวาผูฟองคดีมีสวนไดเสียหรือประโยชนเก่ียวของที่จะมีสิทธิฟอง
คดีปกครอง ตองพิจารณาเหตุแหงการฟองคดีและคําขอเยียวยาความเสียหาย โดยคําขอเยียวยาความเสียหายตองเปน
คําบังคับที่อยูในอํานาจของศาลปกครองที่จะมีคําบังคับได ดังน้ันผูวิจัยเห็นวา ในการพิพากษาคดีของศาลปกครองมี
อํานาจกําหนดคําบังคับตามท่ีบัญญัติในมาตรา 72  แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542  เมื่อกรณีรับฟงขอเท็จจริงไดตามคําฟอง ศาลปกครองอาจมีคําพิพากษานอกเหนือจากคําขอของผูฟองคดี
แตเก่ียวเน่ืองอยางใกลชิดกับคําขอได เพราะผูฟองคดีอาจไมทราบหรือไมเขาใจวาการแกไขความเดือดรอนหรือความ
เสียหายที่เกิดขึ้นควรขอใหศาลออกคําบังคับอยางไร หากศาลปกครองถือตามที่ผูฟองคดีมีคําขออยางเครงครัดทั้งที่
ขอเท็จจริงรับฟงไดตามคําฟอง แตศาลปกครองไมกําหนดคําบังคับใหยอมจะกอใหเกิดความไมเปนธรรมตอผูฟอง
คดีความเดือดรอนหรือความเสียหายหรือขอโตแยงดังกลาวก็ยังคงมีอยูตอไป ซึ่งศาลปกครองควรวางหลักการตอไป
วาในกรณีที่รับฟงขอเท็จจริงไดตามคําฟอง ศาลปกครองมีอํานาจท่ีจะหยิบยกเรื่องการกําหนดคําบังคับที่อยูในอํานาจ
ของศาลปกครองเพ่ือแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายหรือยุติขอโตแยงไดเอง หรือควรใหเปนดุลยพินิจของ
ศาลปกครองวาจะกําหนดคําบังคับเพ่ือแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายหรือยุติขอโตแยงน้ันอยางไร 
โดยอาจจะนําหลักเกณฑตามท่ีกําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 142  ที่เก่ียวของกับการ
พิพากษาเกินคําขอมาเปนเกณฑในการแกไข และหากมีคําพิพากษานอกเหนือจากคําขอของผูฟองคดีแตเก่ียวเน่ือง
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อยางใกลชิดกับคําขอก็สามารถกําหนดคําบังคับได  เชน  กรณีผูฟองคดีไมไดมีคําขอเรื่องดอกเบ้ียตามพระราชบัญญัติ    
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  พ.ศ. 2530 โดยศาลปกครองก็สามารถกําหนดคําบังคับใหได 
คําสําคัญ: คําพิพากษาศาลปกครอง 
 
ABSTRACT 
 The Administrative Court is the court having authority to consider and judge the dispute cases between 
government agency or government officers and private individuals, on one hand and the dispute among 
government agencies or government officers, on the other. These disputes occur from government agencies’ or 
government officers’ actions, or duty negligence or unreasonable delay of duty or in the case as resulted in the 
violation or other liabilities of government agencies or government officers or may arise from the administrative 
contracts that would have caused the trouble or damage against person or persons unavoidably, due to the action 
or omission of action of administrative working units, or government officers. They also may arise from dispute 
on administrative contract, or any other cases within the jurisdiction of the Administrative Court, under Section 9 
of the Act on Establishment of the Administrative Court and Administrative Dispute Procedure of 1999. In solving 
or mitigating the trouble or damage problem or ending of dispute, there should be a legal prescriptions as specified 
in Section 72 of the Act on Establishment of the Administrative Court and Administrative Dispute Procedure of 
1999. The prosecutor can prosecute at the Administrative Court, in case it is considered whether or not the 
prosecutor is having the interest or involving in the interest and that the prosecutor is entitled to perform the 
persecution at the Administrative Court. The reason for the prosecution and request for remedy for damage must 
be considered. The request for remedy for damage shall be in the legal prescriptions in the authority of the 
Administrative Court that can have the legal prescriptions. Therefore, the researcher considers that in verdict of 
the Administrative Court, the Administrative Court has authority to determine the legal prescriptions under 
Section 72 of the Act on Establishment of the Administrative Court and Administrative Dispute Procedure of 
1999, when there is hearing of a case under the facts of the complaint to the Administrative Court in addition to 
the request of the prosecutor but it has close relation with the request. This is because the prosecutor may not 
know or may not understand that in solving the trouble or damage problem, how the prosecutor should request for 
the court to issue a legal prescriptions. If the Administrative Court considers according to the prosecutor’s request 
strictly, even though the fact is heard according to the complaint, the Administrative Court does not required the 
legal prescriptions to be heard, it will cause unfairness to the prosecutor. Such trouble, damage or dispute still 
exists. The Administrative Court should set up the principles further that in case the facts can be heard according 
to the complaint, the Administrative Court shall have authority to set up the issue of the required legal 
prescriptions that are within the authority of the Administrative Court in order to solve or mitigate the trouble or 
damage or settle the dispute; or it should be in the discretion of the Administrative Court to determine how to 
solve or mitigate the trouble or damage, or settle the dispute. There may be the application of the criteria as 
determined in the Civil Procedural Code, Section 142 related to any verdict other than the request, to be the 
criteria in solving the problem. If there is any verdict other than the request of the prosecutor, but it is closely 



 23 

related to the request, the legal prescriptions can be required. For example, in the case that the prosecutor does not 
have the request about the interest under the Expropriation of Immovable Properties Act, 1987, the Administrative 
Court can determine the legal prescriptions. 
Keyword: the administrative court. 
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ปญหากฎหมายเก่ียวกับการดําเนินคดีผูกระทําความผิดตามพระราชบญัญัติฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูตดิยาเสพติด พ.ศ. 2545 ศึกษากรณีผูเขารับการตรวจพสูิจนหลบหนีไปกอนเขารับ 

การฟนฟูสมรรถภาพ 
LEGAL PROBLEMS ON ACTION AGAINST OFFENDER IN THE REHABILITATION 

ACT OF B.E. 2545 A CASE STUDY OF THE OFFENDER ESCAPEING PRIOR TO  
THE REHABILITATION OF ADDICT 

 
 พันตํารวจโท ชัยวัฒน แปนสุวรรณ 

Chaiwat Pansuwan, Police Lieutenant Colonel  
นักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  

 
บทคัดยอ 
 พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เปนกฎหมายท่ีตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงคบังคับ
ใหผูเสพหรือติดยาเสพติดหรือผูจําหนายรายยอย ซึ่งถือวาเปนผูปวย ไดรับการบําบัดการติดยาเสพติดและไดรับการ
ฟนฟูสมรรถภาพในระบบการบังคับบําบัด โดยใหผูติดยาเสพติดตองเขารับการฟนฟูสมรรถภาพทั้งทางรางกายและ
จิตใจจนสามารถเลิกเสพยาเสพติดไดโดยเด็ดขาด หรือไมหวนกลับไปเสพซ้ํา เปนการตัดวงจรผูเสพออกจากผูคาดวย
การบําบัดและยังไดกําหนดขั้นตอนใหผูเขารับการตรวจพิสูจนตองปฏิบัติตามเง่ือนไขในการตรวจพิสูจน และใหอํานาจ
คณะอนุกรรมการอนุญาตใหผูเขารับการตรวจพิสูจนไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวโดยตองมารายงานตัวตามที่คณะอนุกรรมการ
กําหนด  ดังน้ันจากการท่ีกฎหมายกําหนดไวเชนน้ี กอใหเกิดชองวางทางกฎหมาย ทําใหผูเขารับการตรวจพิสูจนหลบหนี
โดยไมมารายงานตัวกับคณะอนุกรรมการ และในขณะเดียวกันพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายดังกลาวไมทําการจับกุมเอง 
แตแจงใหพนักงานสอบสวนซึ่งมีอํานาจจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดําเนินคดีตอไป พนักงาน
สอบสวนจึงยื่นคํารองขอใหศาลออกหมายจับ แตศาลเห็นวากรณีดังกลาวอยูในขั้นตอนการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจในการจับกุมตามกฎหมายอยูแลว จึงไมจําเปนตองออกหมายจับ และจะใหศาล
มีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งที่ใหสงตัวไปตรวจพิสูจนการเสพหรือติดยาเสพติดก็ไมได เน่ืองจากเปนคําสั่งศาลที่ออกโดยชอบ
ดวยกฎหมาย จึงไมมีเหตุเพิกถอน จากปญหาน้ีสงผลใหพนักงานสอบสวนไมอาจทําการจับและทําการสอบสวนให
เสร็จสิ้นเพ่ือสงสํานวนใหพนักงานอัยการได แตถามีกฎหมายใหอํานาจพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจจับกุม
ดวยก็จะทําใหกระบวนการฟนฟูผูติดยาเสพติดมีประสิทธิภาพ และสามารถนําตัวผูตองหาไปดําเนินคดีตามกระบวนการ
ยุติธรรมได  
 ดังน้ัน ผูศึกษาขอเสนอแนะวา ควรใหมีการเพ่ิมอํานาจพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจใหมีอํานาจในการ
จับกุม โดยมิใชเปนการแจงจากคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และขยายใหศาลมีอํานาจในการส่ัง
ใหสงตัวผูเขารับการตรวจพิสูจนไปยังพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินคดีและใหศาลมีอํานาจออกหมายจับไปในคราว
เดียวกัน 
คําสําคัญ: พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด, การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
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ABSTRACT 
 The Rehabilitation Act of B.E. 2545 is the law promulgated with the purpose to compel drug takers or 
drug addicts, or retailers of drug who are deemed as patients to be rehabilitated of addiction and rehabilitated in 
enforcement of treatment. Drug addicts shall be rehabilitated physically and mentally until they quit from drug 
absolutely, or they will not take drug again. The method is to cut the cycle of drug addicts from traders by 
treatment. The law also determined the steps for participants of identification of addict to comply with the 
conditions in identification of addict and granted power to the sub-committee for rehabilitation of addict for 
permitting for drug taking or drug addicting identification participants to be released temporarily. Released 
participants should report as the sub-committee for rehabilitation of addict determined. Therefore, as the law has 
determined like that, such law caused legal gap, so released participants escaped without reporting at the sub-
committee for rehabilitation of addict. At the same time, officers under such law did not arrest such escaping 
participants, but they informed investigators who had power to arrest such escaping participants according to the 
criminal procedural code for filing lawsuits further. So investigators submitted a petition for the court of justice to 
issue an arrest warrant. However, the court deemed that such case was in the process of rehabilitation of addicts, 
officers had power to arrest escaping participants under the law. There was no need to issue an arrest warrant. The 
court could not have an order to withdraw the order for delivering the escaping participants to identify drug taking 
or drug addicting; as such order was issued by the court legally. Therefore, there was no cause for withdrawal of 
such order. This problem caused investigators to be unable to arrest and investigate escaping participants 
completely in order to deliver the file of cases to any public prosecutor. However, if there was law granting power 
to administrative officers or police to have authority to arrest any escaping persons back to the rehabilitation 
process. So the rehabilitation process would have effectiveness and alleged offenders can be arrested to be 
prosecuted under the justice process. 
 Therefore, the researcher recommended that there should be adding power to administrative officers or 
police to have authority to arrest any escaping persons without notifying from the sub-committee for rehabilitation 
of addict and there was extension so that the court had power to order for delivering escaping participants to 
investigators for filing lawsuits and the court should have power to issue an arrest warrant at the same time. 
Keywords: rehabilitation.  rehabilitation of addict. 
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ปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายของเจาพนักงานทองถ่ินในการบงัคบัใชพระราชบญัญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดานสุขภาวะอนามัยสิง่แวดลอม 

LEGAL PROBLEMS AND OBSTACLES OF LOCAL COMPETENT OFFICIALS ON THE 
ENFORCEMENTS OF PUBLIC HEALTH ACT, B. E. 2535,  IN RESPECT OF 

ENVIRONMENTAL PUBLIC HEALTH. 
 

ชารดา ประทีปสุขปกรณ 
Charada  Prateepsukpakorn 

นักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 
บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีมุงศึกษาปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกับอํานาจของเจาพนักงานทองถ่ินในการบังคับใช
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ดานสุขภาวะอนามัยสิ่งแวดลอม  จากการศึกษาพบวา  การกําหนดให
คณะกรรมการสาธารณสุขที่สังกัดหนวยงานราชการสวนกลาง มีอํานาจในการควบคุม  สอดสองการทํางานของ
ราชการสวนทองถิ่น ตามหลักการกระจายอํานาจสูราชการสวนทองถ่ินพบวา การเขาใจในระบบการทํางานและ
ความแตกตางของทองถ่ิน  การจัดการบริการสาธารณะที่ไมสอดคลองกันของแตละชุมชน  ดังน้ันเมื่อไดกระจาย
อํานาจใหกับราชการสวนทองถ่ินแลว กฎหมายก็ยังไมสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได เพราะยังคงมีขั้นตอนซึ่งควร
จะใหการกระจายอํานาจเปนไปอยางแทจริง แตกลับมิไดมีการกระจายอํานาจตามไปดวย ตลอดจนอุปสรรคการ
บังคับใชกฎหมายในระดับทองถ่ิน  ทําใหกระทรวงสาธารณสุขกับกรมอนามัยไมมีอํานาจใชกฎหมายไดโดยตรง 
ตองใชอํานาจผานราชการสวนทองถ่ิน ซึ่งราชการสวนทองถ่ินอยูในการกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย  เปนคน 
ละหนวยงานกัน  ดังน้ันพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  จึงไมสามารถใหคุณหรือใหโทษกับราชการสวน 
ทองถ่ินได จึงเปนปญหาความไมชัดเจนของตัวบทกฎหมายทําใหการบังคับใชพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
โดยราชการสวนทองถ่ินถูกละเลย ไมไดรับการปฏิบัติอยางจริงจังนอกจากน้ียังพบอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจา
พนักงานทองถ่ินตามมาตรา 44 อนุมาตรา 2  เน่ืองดวยปจจุบันน้ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  ถือวา
การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครอง หรือการตรวจคนเคหสถานหรือในที่รโหฐานจะ
กระทํามิไดเวนแตมีคําสั่ง หรือหมายของศาล  หรือมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใหอํานาจไวอยางชัดเจน   แตมาตรา 44 
อนุมาตรา 2 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มิไดบัญญัติใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ จึงอาจจะทําให
ไมมีผลบังคับใช  และยังพบปญหาเรื่องการเปรียบเทียบคดีที่กฎหมายใหอํานาจเปรียบเทียบคดีไดทุกฐานความผิด 
สงผลใหผูกระทําความผิดที่ไดรับผลประโยชนจากการกระทําไมเกรงกลัวตอกฎหมาย  
 ดังน้ันเพ่ือใหกฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุขสิ่งแวดลอมสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิผล ผูศึกษา
เห็นควรตองมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการในระดับ
ทองถ่ินทุกจังหวัด โดยใหสังกัดหนวยงานใดหนวยงานหน่ึงเพียงหนวยงานเดียว และแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 5 โดยให
เพ่ิมรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนผูรักษาการ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ดวย ตลอดจนแกไขเพิ่มเติมมาตรา 44 อนุมาตรา 2 ใหชัดเจนและเปนไป
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ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550  แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 85 ไมใหใชกับกรณีมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอย
ที่เปนพิษ หรืออันตรายจากชุมชน 
คําสําคัญ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข, อนามัยสิ่งแวดลอม 
 
ABSTRACT 
 This research focuses the study on legal problems and obstacles relating to the powers of local 
competent officials in enforcing Public Health Act, B.E. 2535 (1992) in respect of the Environmental Public 
Health. The study finds that even there has been a prescription for the Public Health Commission under the 
Central Government Organization to have the power in controlling, watching over the working of Local 
Government Organizations in accordance with the Principle of Decentralizations to the Local Government 
Organizations, however, the understanding in the working system and the differences in the localities, the 
incompatibility on public health management of each community have still been found despite the fact that power 
have already been decentralized to the Local Government Organizations, but, the law cannot solve the occurring 
problems because there still remains the steps which should be truly decentralized, but, there has been no 
centralizations all along and that the obstacles on the law enforcements at the local level still exist consequently 
resulting in Ministry of Public Health and Department of Health to have no power to directly exercise the law but 
through the Local Government Organizations which are under the supervisions of Ministry of Interior, a different 
Organizations. Public Health Act, B.E. 2535, therefore, cannot be advantageous or disadvantageous to the Local 
Government Organizations, thus, causing a problem on the unclearness of the provisions of the law resulting in the 
enforcement of Public Health Act, B.E. 2535 by the Local Government Organizations to be neglected without 
rigid executions. In addition, obstacles connected with the working of local government officials under Section 44 
and Sub-Section 2 have been found because of the reason that, at present, the Constitution of the Kingdom of 
Thailand, B.E. 2550 (2007) provides that an entering into a homestead without a consent of the occupant or a 
search of a homestead or a private place shall be prohibited unless otherwise a Court Order or Warrant of Search is 
obtained or there is a provision of the law expressly giving the power in so doing. Contrarily, Section 44 and Sub-
Section 2 of Public Health Act, B.E. 2535, has not stipulated any provisions in compatibility with the Constitution, 
therefore, it may make the Act to be unenforceable and, moreover, a problem is found on the settlement which the 
law provides the power in the settlements of the cases of all counts can be done consequently resulting in the 
persons committing the offences and gaining the benefits from such acts not to be afraid of the law. 
 Therefore, in order to make the Law Relating to the Environmental Public Health to effectively be 
enforceable, I (Researcher) am of the view that Public Health Act, B.E. 2535, should be amended by forming up 
the Committee of local level in all Provinces which must come under any one and single Organization and that 
Section 5 shall be amended, as well, by adding Natural Resources and Environment Minister and Interior Minister 
as the Ministers having charges and controls over the executions in compliance with Public Health Act, B.E. 2535 
as well as amending Section 44, Sub-Section 2 for clearness and compatibility with the Constitution of the 
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Kingdom of Thailand, B.E. 2550, amending Section 85 not to be applied to the case of the infectious, toxic or 
hazardous refuses from the community. 
Keywords: Public Health Act.  environment health. 
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เชิดชัย อรุโณทัยวิศรุต 
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บทคัดยอ 
 การรื้อฟนคําวินิจฉัยใหยุบพรรคการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีเพียงช้ันเดียว และไมสามารถอุทธรณ ฎีกา 
หรือรองขอใหมีการพิจารณาคดีใหมหรือรองขอใหมีการทบทวนคําวินิจฉัยได ยอมเปนการเยียวยาความเสียหายใหแก     
ผูตองคําพิพากษาของศาลหรือพรรคการเมืองผูไดรับความเสียหายได เมื่อปรากฏวาบุคคลดังกลาวไมไดรับความเปน
ธรรมจากการพิจารณาของกระบวนการยุติธรรมภายใตอํานาจตุลาการ ซึ่งหากภายหลังเมื่อพรรคการเมืองหรือคณะ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือบุคคลผูไดรับความเสียหาย มีขอเท็จจริงปรากฏวาพยานบุคคลซึ่งศาลไดอาศัย
เปนหลักในการทําคําวินิจฉยัหรือคําสั่งไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดในภายหลังแสดงวาคําเบิกความของพยานน้ันเปนเท็จ
หรือไมถูกตองตรงกับขอเท็จจริง หรือพยานหลักฐานอ่ืน ๆ ซึ่งไดอาศัยเปนหลักในการวินิจฉัยหรือคําสั่งไดมีคําพิพากษา
อันถึงที่สุด แสดงวาเปนพยานหลักฐานเท็จหรือปลอม ไมถูกตองตรงกับความจริง หรือมีพยานหลักฐานใหมอันชัด
แจงและเปนสาระสําคัญแกคดี โดยหากไดนํามาสืบในคดีซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยเปนที่สุดและเด็ดขาดแลวน้ัน 
จะแสดงใหเห็นวาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวไมไดกระทําความผิดตามที่ถูกรอง ก็
ยอมจะสรางความเปนธรรมใหกับพรรคการเมืองผูถูกรองไดอยางหน่ึง  
 ดังน้ันจากการศึกษาพบวา ปญหาดังกลาวเปนการไมเปดโอกาสใหพรรคการเมืองไดแสดงพยานหลักฐาน
อื่น ๆ หรือพยานหลักฐานใหม เพราะบางคร้ังอาจจะปรากฏพบพยานหลักฐานที่อาจจะเปนการเปล่ียนคําวินิจฉัยของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็เปนได จึงเห็นควรใหมีการอุทธรณหรือฎีกา หรือรองขอใหพิจารณาคดีใหม โดยอาจจะย่ืน
คํารองพรอมพยานหลักฐานใหมตอตุลาการหรือที่ประชุมใหญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ได 
คําสําคัญ: คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ, การยุบพรรคการเมือง 
 
ABSTRACT  
 Reconsideration of the adjudication for dissolving a political party by the constitution court is absolute 
and cannot be appealed to the appeals or supreme court or reconsidered or reviewed is a remedy of damage to the 
injured or political party, when it appears that such a person is not treated fairly by the judicial process, which 
comes under the jurisprudence. Or if after the political party or its executive or the injured party found the witness 
that the court based as the basis of the adjudication or ruling is false or incorrect or is contrary to the facts. Or 
other witness evidence being used as principle in the adjudication is shown to be falsified or counterfeited, 
incorrect with the fact, or there is new evidence that is clear and important to the case if produced in the 
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constitution court as final and absolute to show the political party or its executive does not commit the offence as 
alleged will produce fairness to the petitioning political party in a way.  
 According to the study, the problem was that the political party was not given opportunity to submit the 
new or other evidential documents as for sometimes the new evidence would have been found to converse the 
constitution court’s decision. So it is deemed expedient for the appeal to be made at the appellate court or supreme 
court or asking the constitution court for the retrial with the submission of new evidence to the justice or to the 
meeting of the grand justice of the Constitution Court. 
Keywords: considerationof  the constitutional court.  dissolution of party. 
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บทคัดยอ 
 คําสั่งทางปกครองใหชดใชเงิน หรือใหกระทําการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
และพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และอํานาจในการบังคับใหเปนไปตาม
คําสั่งทางปกครองของเจาหนาที่หรือหนวยงานทางปกครอง กรณีดังกลาวถือวาเปนมาตรการทางปกครองที่สั่งใหประชาชน
ผูอยูภายใตคําสั่งทางปกครองตองปฏิบัติตาม แตจากปญหากฎหมายดังกลาวไมมีการกําหนดมาตรการในการบังคับ
ยึดหรืออายัด หรือบังคับทรัพยสินไวที่เปนบทบัญญัติเฉพาะ แตใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใช
บังคับโดยอนุโลมน้ัน จากการศึกษามาตรการดังกลาวพบวาเกิดปญหาการนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาใชบังคับกับกรณีทรัพยสินที่อยูภายใตการบังคับคดี โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไดกําหนดใหกรณี
ดังกลาวเปนทรัพยสินตองหาม เชน เงินเดือนขาราชการ เงินบําเหน็จ เงินบํานาญ หรือผลประโยชนอื่น ๆ ที่ขาราชการ
ไดรับ ดังน้ันถาปรากฏวาจะบังคับกับทรัพยสินของขาราชการที่กระทําละเมิดจนเปนเหตุใหตองรับผิดแลวก็ไมอาจจะ
บังคับกับทรัพยสินดังกลาวไดเลยและกฎหมายก็มิไดกําหนดเปนขอยกเวนไวแตประการใด เพราะกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงบัญญัติหามไว นอกจากน้ันปญหาการนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม
ในคดีปกครองน้ันถือวาเปนการผิดหลักการและทฤษฎีกฎหมาย เพราะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
เปนไปตามระบบกลาวหา สวนการบังคับคดีปกครองหรือการบังคับทางปกครองน้ันเปนลักษณะการมีอํานาจเหนือ
เอกชนที่เปนระบบไตสวนจึงเปนคนละกรณีกัน ซึ่งในกรณีน้ีผูศึกษาเห็นวาควรมีบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับ
การบังคับคดีปกครองหรือการบังคับทางปกครอง และใหมีหนวยงานกลางที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อบังคับใหเปนไป
ตามคําสั่งทางปกครอง  
คําสําคัญ: การบังคับทางปกครอง, ทรัพยสินที่อยูภายใตการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง 
 
ABSTRACT 
 When the administration orders to defray money or take action according to Act of administration B.C. 
2539 and Act of establishment of administrative tribunal and institute criminal proceedings B.C. 2542 and use 
authority to enforce by officer or administrator, this case is a administrative  measure to enforce people. But the 
law does not have a particular article to seize or attach properties. But the civil law to enforce relatively. In our 
study we found that there are some problems when we use the civil law to enforce about properties under 
administration law judgment. The civil law specifies that the properties are forbidding properties. For example, 

http://dict.longdo.com/search/administrative%20tribunal
http://dict.longdo.com/search/seize%20or%20attach
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government salary, pension or other benefits that the government officer received. Then, when a government 
officer broke a law, we can not enforce the law to them. And that law does not have an exception. And the use of 
civil law instead of administration law is anomalous to law principle and theory because the civil law instating is 
due to accusing system, but the administration enforcement use an authority over individual and it is an inquiring 
system. They are difference. The student thinks that it should have a specific law to enforce administration law 
and establish a center to be a host to enforce the administrative order.  
Keywords: administration law enforcement.  properties under administration law judgment. 
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บทคัดยอ 
 เมื่อบุคคลผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีความเก่ียวของกับภารกิจที่สําคัญของประเทศ ไดแก การใชอํานาจ
รัฐหรืออํานาจทางการเมือง (political power) ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลประโยชนของ
ประเทศชาติและประชาชน การตัดสินใจใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ของบุคคลผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดังกลาว
จึงควรจะตองเปนไปเพ่ือประโยชนสาธารณะเปนหลัก ไมใชกระทําเพ่ือประโยชนแกตนเองและพวกพอง อันมีลักษณะ
เปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม หรือที่เรียกวา “ผลประโยชนทับซอน” และ
จากการท่ีบุคคลดังกลาวเปนตัวแทนของผลประโยชนสาธารณะและของประชาชนซึ่งไดมาจากการคัดเลือกไมวาจะ
โดยตรงหรือโดยออม  กฎหมายที่จะใชในการตรวจสอบการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ของบุคคลผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองดังกลาว ก็ควรจะตองมีความชัดเจนแนนอนรวมทั้งเช่ือมโยงเปนระบบและมีจุดเกาะเก่ียวใหประชาชน
โดยท่ัวไปไดมีชองทางในการตรวจสอบการใชอํานาจของบุคคลดังกลาวได แตหาไดเปนเชนน้ันไม โดยบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไมไดมีพระราชบัญญัติที่ใชบังคับโดยตรงเก่ียวกับการกระทําที่เปนการขัดกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และประชาชนโดยทั่วไปยัง
ไมสามารถเขาไปตรวจสอบการใชอํานาจของบุคคลดังกลาวได แตรัฐใชวิธีการใหสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนตัวแทนของรัฐในการตรวจสอบผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในการ
ใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ใหกระทําการโดยสุจริต 
 ดังน้ันจากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยเห็นวาบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใชอยูในปจจุบันไมไดกําหนด
ถึงความชัดเจนของตัวบุคคลผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่จะตองอยูภายใตกฎเกณฑขอหามของการกระทําเพ่ือเปน
การปองกันการเกิดขึ้นของการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม และความไมสอดคลอง
กันของบทบัญญัติวาดวยการกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชนตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 267 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 100 (4) และขอบอํานาจในการดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง โดยคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) และประชาชนโดยท่ัวไป รวมทั้งการเปดเผยทรัพยสินของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองตอสาธารณชน และองคกรหลักที่จะบังคับใหเปนไปตามกฎเกณฑที่เกี่ยวกับการปองกันการ
เกิดขึ้นของการขัดกันระหวางประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวมอันเนื่องมาจากการใชอํานาจในตําแหนง
หนาที่สาธารณะเพราะคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มีภาระหนาที่จํานวนมาก
ไมสามารถดูแลไดทั่วถึง  ผูศึกษาเห็นวาควรมีการจัดทําพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวาง
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ประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ  ซึ่งจะมีการ
จัดต้ังหนวยงานเพ่ิมเติมที่จะใหคําปรึกษาแกผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเจาหนาที่รัฐในเรื่องที่เก่ียวกับการกระทํา 
ที่อาจกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและสวนรวม และสามารถใชคําวินิจฉัยดังกลาวเปนแนวทาง
ในการดําเนินการไดโดยปราศจากความรับผิดที่เกิดขึ้นในอนาคต 
คําสําคัญ: ผลประโยชนทับซอน, การทุจริต 
 
ABSTRACT 
 When the politician is involved in the country’s important missions, i.e., the exercise of the 
administrative power or political power which has the direct effect against the economy and society as well as the 
country’s and public’s interest, the decision to exercise such power of the political office holder should be made 
manly for the interest of the public, not for the interest of himself and his colleagues which is considered as the 
conflict interest between the personal interest and the public interest or known as the “conflict of interest”. As the 
representative of the public and of the people who choose to elect him to be in the office, directly or indirectly, the 
law used for monitoring the exercise of power of the political office holder should be clearly written and 
connected systematically to allow the public to monitor the exercise of power of such political office holder. 
However, it is not that so as the current issued statutory provision is not impose upon the act of conflict interest 
between the personal interest and the public interest of the political office holder and the general public are unable 
to monitor the exercise of power of that person. Instead, the Government exercises its power through the office of 
the National Counter Corruption Commission (NCCC) as the tool for monitoring the exercise of power of the 
political office holder to indirectly force him to act in good faith. 
 With such legal problem, the author clearly realizes that the enforcement of the statutory provision fails 
to determine the clarity of the political office holder who is under the restriction of any action that lead to the 
corruption to prevent the occurrence of the conflict interest between the personal interest and the public interest 
and the unconformity of the statutory provision on the conflict interest as prescribed in the constitution of the 
Kingdom of Thailand in 2007, Section 267 and the Act supplement to the constitution or organic law on the 
National Counter Corruption issued in 1999, Section 100(4) and the scope of power for the criminal proceedings 
against the political office holder by the Office of the National Counter Corruption Commission and the general 
public, including the disclosure of assets of the political office holder to the public and the principal organization 
who shall cause the enforcement to be made to meet the criteria relating to the prevention of the conflict between 
the personal interest and the public interest resulted from the politician’s exercise of power during his office term 
to be occurred since the National Counter Corruption Commission (NCCC) has been too much burdened with its 
public assignments. The author deems expedient that the act on the offence relating to the conflict between the 
personal interest and the public interest of the political office holders and the Government Officers should be 
promulgated for the establishment of additional office or agency who can provide the consultation to the political 
office holders and Government Officers on the matters relating to the act that would have caused the conflict 
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between the personal conflict and the public conflict to be occurred and is able to use such decision as the 
guidelines for carrying out against the offence without being responsible for the future liability.    
Keywords: overlapping benefit.  corruption. 
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มาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยซ่ึงมีเงินไดจากตางประเทศ 
LEGAL MEASURES ON PERSONAL INCOME TAX FROM THAI NATIONALITY 

PERSONS WHO EARNED THEIR INCOME FROM ABROAD 
 

ถิราวดี ลีตรานนท 
Thirawadee Leetranon 

นักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีศึกษาเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของผูมีสัญชาติไทยซึ่งมีเงินไดจากตางประเทศ 
ตามหลักการจัดเก็บภาษีเงินไดของประเทศไทยกําหนดการจัดเก็บเงินไดดังกลาวตามหลักถ่ินที่อยูและหลักแหลงเงิน
ไดตามที่กําหนดไวในมาตรา  41  แหงประมวลรัษฎากร จากการศึกษาพบวา  กฎหมายดังกลาวมีชองวางในการตีความ  
ขอจํากัดของเง่ือนไขในเรื่องระยะเวลาการจัดเก็บ ทฤษฎีและหลักการจัดเก็บ ซึ่งหากกฎหมายกําหนดใหมีการจัดเก็บ
ตามหลักสัญชาติเชนเดียวกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกา แลวยอมทําใหรัฐไมตองเสียรายไดเขาประเทศในสวนน้ีเปน
จํานวนมาก ดังน้ันการแกไขปญหาดังกลาว  ควรมีการแกไข ปรับปรุงบทบัญญัติการเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  และ
บทบัญญัติที่เก่ียวของกับการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในมาตรา  41  แหงประมวลกฎหมายรัษฎากร โดยอาจจะ
ยกเลิกมาตราดังกลาวก็ได เพราะบทบัญญัติดังกลาวไมอาจจะทําใหประเทศไทยไดรายไดจากการจัดเก็บภาษีของบุคคล
ธรรมดาที่มีเงินไดในตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ แลวนําหลักสัญชาติมาเปนหลักในการจัดเก็บภาษีตอไป 
คําสําคัญ: ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 
ABSTRACT 
 The study of this research aims at the study of the collection of income tax from Thai nationality natural 
persons who earned their income from abroad according to the income tax collection principle of Thailand where 
such income is required to be collected according to the domiciles and sources of income as provided in section 41 
of the Revenue Coed. However, such low is appeared to have the loophole in the interpretation, limitation on the 
collection period, collection theory and principle. For this problem, if the collection is required by law to be made 
according to the same nationality principle as required the U.S. law, the Government would not lose lots of its 
income in this part. Such problem solution should therefore be improved on the provision of natural person 
income tax collection and the provisions related to the collection of natural persons’ income tax as mentioned in 
Section 41 of the Revenue Code that may have been revoked as such provision would effectively prevent Thailand 
from receiving income from the tax collection of natural persons who earned income from abroad and then apply 
the nationality principle for use in the tax collection. 
Keyword: personal income tax. 
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PROBLEMS CONCERNING TAX COLLECTION PURSUANT TO 

THE REVENUE CODE IN THE GOLD TRADE OPERATIONS 
 

ทวีศักดิ์  ผลทิพย 
TAWEESAK  PHONTHIP 

นักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  

 
บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีศึกษาถึงปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากร ในการประกอบธุรกิจ
คาทองคํา ซึ่งมีปญหาการจัดเก็บภาษีที่รัฐไมอาจเก็บภาษีไดอยางเต็มประสิทธิภาพ เน่ืองจากทองคําน้ันมีรูปแบบผลิตภัณฑ
ที่หลากหลาย เชน ทองคํารูปพรรณ อัญมณี แหวนเพชร พลอย กรอบพระหรือทองคําแทง โดยเฉพาะทองคํารูปพรรณนั้น
ยังไดแยกออกเปนหลายชนิดขึ้นอยูตามความบริสุทธิ์ของเน้ือทอง เรื่องน้ีกอใหเกิดปญหาการจําแนกแตละประเภท
ทองคําวา  จะจัดเก็บภาษีในรูปแบบใด ซึ่งตามประกาศกระทรวงวาดวยการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมของทองรูปพรรณ
จะตองเสียภาษีในอัตราที่รัฐกําหนด โดยใหนําราคาที่สมาคมผูคาทองคําประกาศในแตละวันเปนเกณฑกลาง โดย
อางอิงราคาทองคําจากตางประเทศ เทากับวาราคาทองรูปพรรณน้ันเปนไปตามสมาคมประกาศน่ันเอง ทําใหอัตรา
ราคาทองคําในแตละวันจึงไมเทากันบางครั้งอาจมีการข้ึนลงวันละหลายครั้ง กอใหเกิดปญหาความไมแนนอนของ
ราคาและปญหาการจัดเก็บภาษี ดังน้ันจากสภาพปญหาดังกลาวทําใหรัฐสูญเสียรายไดจากการจัดเก็บภาษี เพราะไม
อาจจะประเมินมูลคาตนทุนการขายที่แนนอนได ประกอบกับในการคาทองคําน้ันเน่ืองจากตัวทองคําเองสามารถจําแนก
หรือเปลี่ยนรูปรางโดยการหลอมใหมได ไมวาจะเปนทองคําเกาแลวนํามาหลอมใหเปนทองคําแทงหรือทองรูปพรรณ  
หรือผลิตภัณฑที่ทําดวยทองคําชนิดอื่น กรณีดังกลาวผูศึกษาจึงขอเสนอแนะวา รัฐควรบัญญัติกฎหมายหรือออก
ขอบังคับใหมีการหาเครื่องมือในการตรวจสอบทั้งการนําเขาและการขายออก รวมทั้งการผลิตใหมีประสิทธิภาพ  
เชน  การจัดใหมีคณะกรรมการกลางที่มีอํานาจในการตรวจ หรือการจัดใหมีเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัย เพ่ือจัดเก็บ
ขอมูลใหทันตอการเปล่ียนแปลงของราคาทองคําในแตละวัน นอกจากน้ันในการประกอบธุรกิจการคาทองคําไมไดมี
รายไดจากการขายตัวทองคํารูปพรรณหรือทองคําแทงเพียงอยางเดียว แตยังมีรายไดอยางอื่น  เชน  กรณีจากการรับจํานํา
ที่เปนไปตามพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. 2505 หรือประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการจํานําหรือขาย
ฝาก การคาของเกาซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติการควบคุมการคาของเกา พ.ศ. 2474  เปนตน กรณีดังกลาวจึงตองมี
กฎหมายควบคุมการจัดเก็บรายไดที่เกิดขึ้นนอกเหนือจาการขายตัวทองรูปพรรณ  ดังน้ันจึงควรมีกฎหมายกลางและหนวยงาน
กลางของรัฐในการตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บภาษีเพ่ือใหการจัดเก็บภาษีของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการบริโภคในสังคมสวนรวม 
คําสําคัญ: ภาษี, การคาทองคํา 
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ABSTRACT  
 This research studies the legal problems concerning the tax collection pursuant to the Revenue Code in 
the business operations of gold trade. It has a problem on collecting the tax because gold is in diverse forms, e.g. 
gold ornaments, jewelry, diamond or gem rings, amulet frames, pendants, earrings or gold bullion. Especially the 
gold ornaments can be classified into several types depending on its purity. This matter has caused problems on 
classification of each type of gold for collecting tax in which form. According to the ministerial notification on 
exemption of the value-added tax on the gold ornaments, it has to pay tax at the rates as prescribed by the 
government. Using of the gold prices as announced by the Gold Traders Association each day as the criteria in 
reference to the gold prices overseas is tantamount to the gold ornament prices comply with the order of the 
Association. So it makes the gold prices fluctuate each day, sometime they may fluctuate several times a day. This 
has caused a problem on price uncertainty and on tax collection. Therefore, from that point of view has caused the 
state to lose income from tax collection, as it cannot assess the sales cost for certainty. Also in the gold trade, due 
to the gold per se can be reclassified or changed its form by remolding, regardless of it is old gold being molded 
into gold bar or gold ornaments or products of other kinds of gold. In such case the researcher would like to 
recommend the state should enact a law or issue a regulation to have tools used in inspection on the gold import 
and export, including efficient production. For instance, providing a central committee with the power in 
inspecting or providing modern tools and equipment to collect data and can keep up with the changes of the gold 
price in each day. Moreover, in the gold trade business does not have income from selling gold ornaments or gold 
bars solely. There are other incomes, e.g. pawning that complies with the Pawn Shop Act 1962 or the Civil and 
Commercial Code on pawning or selling with the right of redemption, trade on used items in compliance with the 
Used Items Trade Control Act 1931, etc. In such cases must have a law to control the collection of incomes arise 
from other than the gold ornament trade. Therefore, it should have a central law and a central state agency in 
inspecting and controlling the tax collection, so the tax collection of the government shall be effective and 
optimized on the consumption in the society.  
Keywords: tax.  gold trade. 
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงกระบวนการผลิตขาวออนไลนของเว็บทาภายในประเทศ  และพฤติกรรม
การใชงานเว็บทาของผูใชงาน รวมไปถึงความพึงพอใจขาวที่ถูกคัดเลือกจากเว็บทา  และศึกษาถึงการรับรูถึงลิขสิทธิ์
ในเนื้อหาขาวออนไลนของเว็บมาสเตอรและผูใชงานเว็บทาภายในประเทศภายหลังกอต้ังชมรมผูผลิตขาวออนไลน 
โดยแบงวิธีการศึกษาออกเปน 2 วิธี  คือ  สัมภาษณเชิงลึกเว็บมาสเตอร และการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามกับกลุม
ตัวอยางที่มีพฤติกรรมการใชงานเว็บทาภายในประเทศเปนประจํา  จํานวน 400 ชุด  
             ผลการวิจัยพบวา  เว็บทานําเสนอขาวเพ่ือประโยชนในดานธุรกิจและมีการแสวงหาผลประโยชนดวยการนําเสนอ
โฆษณาในหนาขาวซึ่งผิดกับหลักการใชเน้ือหาที่เปนธรรม  (fair use)  ขาวที่นําเสนอบนเว็บทาไมแตกตางกับขาวที่
นําเสนอบนเว็บขาวออนไลน  ภายหลังการกอต้ังชมรมผูผลิตขาวออนไลนสงผลใหเว็บทาภายในประเทศเปล่ียนรูปแบบ
การผลิตขาวเปนการนําขาวจากหลาย ๆ แหลงมาเรียบเรียงใหม สงผลทําใหคุณภาพขาวลดลงและกอใหเกิดการใส
ความคิดเห็นสวนบุคคลลงไปในเน้ือหาขาวออนไลน 

การใชงานเว็บทา ผูวิจัยพบวา  ผูใชงานไมใชเว็บทาเปนแหลงขาวเพียงแหลงเดียวในการติดตามขาวออนไลน  
แตผูใชงานมีการใชแหลงขาวจากเว็บขาวออนไลนประกอบดวย แมการเรียบเรียงขาวของเว็บทาสงผลทําใหคุณภาพ
ขาวลดลงแตไมสงผลตอความพึงพอใจของผูใชงานเว็บทาเพราะผูอานใหความสําคัญกับความรวดเร็วในการนําเสนอขาว
มากกวา  ในเรื่องการละเมิดจริยธรรมผูใชงานมองวา การผลิตซ้ําเปนเรื่องที่ถูกตองเพราะยังไมมีบทลงโทษตามกฎหมาย
แตกตางจากการแสดงความคิดเห็นหยาบคายท่ีมีบทลงโทษตามกฎหมาย การรวมกลุมจัดเปนชมรมผูผลิตขาวออนไลน
เพ่ือแสดงใหเห็นวาการผลิตขาวซ้ําขาวแบบเดิมสงผลกระทบตอเจาของเน้ือหา และการรวมกลุมสามารถสรางอํานาจ
ตอรองกับเว็บทาเพ่ือขอความรวมมือในการสรางจริยธรรมการนําเสนอขาวออนไลน แตชมรมผูผลิตขาวออนไลนไม
สามารถเรียกรองใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตขาวตามท่ีตองการได เพราะขาวออนไลนไมไดรับความ
คุมครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  
คําสําคัญ: เว็บทา, ขาวออนไลน, การใชอยางเปนธรรม, การผลิตซ้ํา 
 
ABSTRACT 

This research examines the news production process, the audience’s use and satisfaction of news on 
Thailand web portals. It also examines the copyright concerns of both the web masters and the audience after the 
establishment of the Society for Online News Providers. Research methods are in-depth interviews of webmasters 
and survey of 400 internet users. 
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 Research has found that the setting up of the online news sections on the web portals is mainly for 
business purposes. They use online news to sell advertisement space with violate the principle of fair use of 
content from primary sources.   Online news presented on the web portals is not different from those presented on 
online news sites.   After the establishment of the Society for Online News Providers, he process of making news 
on web portals has changed to rewriting the news obtained from various sources.  Such practice affects the news 
quality and gives room for webmasters to put their opinion into the news reporting. 
 Most internet users do not use rely solely on Web portals as their news sources but they also expose to 
online news from news websites as well. Poorer quality of the news on web portals is not a major concern among 
users because they focus more on the speed of news delivery. They see that reproduction is not wrong because the 
punishment of the law is different from the case of rude comments which is protected by legal sanctions. 
The establishment of Society for Online News Providers shows that the news presentation of the web portals 
affects the content owners so they have to collaborate in order to increase bargaining power with web portals and 
to set guidelines regarding ethics of presenting online news.  However, the Society for Online News Providers has 
not brought about the changes in news production because online news is not protected under the Copyright law. 
Keywords: web portals.  online news.  fair use.  copyright.  reproduce. 
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ปญหาและอุปสรรคในการออกโฉนดท่ีดนิตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 
แกผูครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินกอนประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497  

โดยไมไดแจงการครอบครอง 
PROBLES AND OBSTACLES IN ISSUING THE TITLE DEEDS ACCORDING TO THE 

LAND CODE B.E.1954 TO THE OCCUPANTS AND THOSE WHO HAVE BEEN 
TILIZING THE LANDS PRIOR TO THE LEGISLATION OF LAND CODE IN B.E.1954 

WITHOUT NOTIFYING THE BENEFICIAL OCCUPATION 
 

ธนกร โชติคุณ 
Thanakorn Chotikun 

นักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีศึกษาปญหาการออกโฉนดที่ดินที่ไมไดแจงการครอบครอง (ส.ค.1) ตามระเบียบคณะกรรมการ
จัดที่ดินแหงชาติ พ.ศ. 2532 ตามขอ 7 (3) กําหนดเง่ือนไขเด็ดขาดวา หามมิใหออกโฉนดที่ดินสําหรับที่ดินที่ไมมีหลักฐาน
แจงการครอบครอง (ส.ค.1) ใบจอง ใบเหยียบย่ํา หนังสือรับรองการทําประโยชน โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราวา “ไดทํา
ประโยชนแลว” จึงเปนการตัดสิทธิผูครอบครองทําประโยชนในที่ดินอยูกอนประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ  แตถา
มีความจําเปนและตองไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด กฎหมายเปดโอกาสใหมีการพิสูจนสิทธิในที่ดินน้ัน ๆ ใน
การที่จะออกโฉนดที่ดินตามมาตรา  59  ทวิ แหงประมวลกฎหมายท่ีดินได ดังน้ันการที่รัฐออกระเบียบคณะกรรมการ
จัดที่ดินแหงชาติ พ.ศ. 2532 มากําหนดเง่ือนไข จึงเปนการตัดสิทธิประชาชนผูครอบครองที่ดินมากอนประมวลกฎหมาย
ที่ดินในการที่จะขอออกโฉนดที่ดิน ตามมาตรา 59 ทวิ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน ทั้งที่กอนมีระเบียบคณะกรรมการ
จัดที่ดินแหงชาติ พ.ศ. 2532  ดังกลาว สามารถดําเนินการไดจึงเปนการไมยุติธรรมสําหรับประชาชน อีกทั้งระเบียบ
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ พ.ศ. 2532  น้ียังเปนการยกเลิกมาตรา 59 ทวิ มิใหใชสําหรับที่ดินที่ไมมีหลักฐานแจง
การครอบครอง (ส.ค.1) โดยปริยาย เห็นควรยกเลิกระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ พ.ศ. 2532 ขอ 7 (3) ดังกลาวเพ่ือ
ความเปนธรรมและเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดพิสูจนสิทธิของตนตามมาตรา 59 ทวิ แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดินเชนเดียวกับผูครอบครองที่ดินทั่วไป 
คําสําคัญ: กฎหมายที่ดิน, โฉนดที่ดิน 
 
ABSTRACT 
 This research aims to study the problems of the title deeds issuance in which the occupation (Sor.Kor. 1 
Form) is failed to be notified according to the National Land Allocation Committee Regulations issued in 1989 as 
shown in clause 7 (3) which absolutely prohibit the title deeds for the land without evidences of occupation paper  
(Sor.Kor.1 Form), pre-emption certificate, land certificate, land utilization certificate, pre-emption title deeds, pre-
emption certificate that is stamped “Has been utilized”, from being issued. This is to deprive the right of the land 
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occupants who have been utilizing the land before the enforcement of the land code. However, in case of necessity 
and the approval is required to be given by the governor the opportunity will be given to the land for the proof of 
right to decide on whether or not the title deeds should be issued according to section 59 bis of the land code. 
Issuing the National Land Allocation Committee Regulations in 1989 as the condition requirement is therefore the 
deprivation of right of the people who occupy the land before the issuance of the land code, although before the 
issuance of the National Land Allocation Committee Regulations in 1989 the title deeds was able to be issued, so 
this is considered to be unfair to the public. In addition, the National Land Allocation Committee Regulations 
issued in 1989 abrogates the section 89 bis to prevent it from tacitly enforcing against the land without evidence of 
occupation paper (Sor.Kor.1). It is therefore expedient for this National Land Allocation Committed Regulations 
1989, clause 7(3) to be revoked for fairness and to give the public the opportunity to proof their rights according to 
section 59 bis of the land code the same way as given to the land occupants in general. 
Keywords: land code act.  land code. 
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ปญหาทางกฎหมายผังเมืองในการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน 
LEGAL PROBLEMS ON THE CITY PLANNING LAW FOR ENVIRONMENTAL  

COMMUNITY MANAGEMENT 
 

ธนกร ดรรชนีมาศ 
Thanakorn Dachaneemas 

นักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมุงศึกษาหลักแนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมาย รวมทั้งปญหาการจัดการสิ่งแวดลอมภายใตกฎหมาย
ผังเมือง จากปญหาดังกลาวพบวา การท่ีกฎหมายผังเมืองกําหนดใหมีการประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
เพียงครั้งเดียว เพ่ือใหการวางและจัดทําผังเมืองรวมเปนไปไดอยางกวางขวาง รวดเร็ว และสอดคลองกับสภาพการณ
และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปน้ันเปนการไมเหมาะสม จากปญหาดังกลาวผูวิจัยเห็นวา การประชุมเพียงครั้งเดียว
หรือมากกวาน้ันก็มิใชปญหา  แตปญหาที่สําคัญคือการดําเนินการแตละครั้งตองใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการ 
สวนปญหาการใชอํานาจในการวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎหมายผังเมือง คณะกรรมการผังเมืองไมไดเปนผูที่มี
อํานาจสูงสุดในลําดับฝายบริหาร สงผลตอการเขามาแทรกแซงของฝายบริหารในระดับสูงกวาและกอใหเกิดความไม
เปนอิสระและความเปนกลางในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นปญหาการเยียวยาก็ยังไมปรากฏความชัดเจนในกฎหมาย 
ไมวาจะเปนพระราชบัญญัติผังเมืองเอง หรือพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ยังขาด
ขอบัญญัติที่ชัดเจนในเรื่องการชดเชยเยียวยาผูมีสวนไดเสียตอการดําเนินการผังเมือง  เน่ืองจากกฎหมายผังเมืองของ
ไทยไมไดบัญญัติเกี่ยวกับการเยียวยาของผูมีสวนไดเสียจากการวางผังเมือง ดังนั้น ผูศึกษาเห็นวาควรมีการแกไข
พระราชบัญญัติผังเมืองโดยเพ่ิมมาตรการในการเยียวยาหรือบทบัญญัติในการเยียวยาสําหรับผูมีสวนไดเสีย และผูที่
ไดรับผลกระทบจากการเวนคืนโดยสามารถใชเกณฑตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายของประเทศสหพันธรัฐฝรั่งเศสใน
สวนภาระจํายอมเพ่ือประโยชนสาธารณะ วาดวยสิทธิการไดรับการชดใชเยียวยาของผูที่ไดรับความเสียหายจากภาระ
จํายอมเพ่ือประโยชนสาธารณะ เปนแนวทางในการกําหนดบทบัญญัติเพ่ิมเติมในกฎหมายผังเมืองของไทย 
คําสําคัญ: การจัดการผังเมือง, สิ่งแวดลอมชุมชน  
 
ABSTRACT 
 The study of this research aims at studying the concept, theory and principle of law as well as the 
environmental problem under the zoning law. According to such problem, the zoning law requires only one 
meeting to be held for listening to the public opinion which was not conformed to the present circumstances and 
the changed environment.  The author, however, considered that one or more meetings was not the problem but 
the significant problem was that the public should be allowed to participate in each meeting.  Furthermore, the 
zoning committee was not the one having the highest authority in the administration orders, resulted in the higher 
administration’s interference and non-independence and neutrality.  The remedy of the problem was not clearly 
stated in the law, either on the Zoning Act itself or the Environmental Promotion and Maintenance Act of 1992 
and the lack of distinctive provisions on the remedy and compensation paid to the interested persons involving in 
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the zoning operation since the Thai law has never been enacted about the remedy of the interested persons in that 
matter.  The author considered that the Zoning Act should be revised by adding the remedy measures or any 
provision talking about the remedy of the interested persons involving in the government zoning and those who 
were affected by the expropriation that the standard criteria could be applied as required in the French law on the 
public right to receive the remedy and compensation as the result of the damage occurred due to the legal 
easement, all for the public interest. 
Keywords: zoning management.  community environment. 
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การพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองหนังผสมผสานวัสดุธรรมชาต ิ
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อาจารยสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ วิทยาลัยเพาะชาง  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  
 
บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องหนังผสมผสานวัสดุธรรมชาติ มีวัตถุประสงค เพ่ือสรางรูปแบบ 
เอกลักษณ  และมูลคาเพิ่มจากวัสดุธรรมชาติ เปนผลิตภัณฑเครื่องหนังผสมผสานวัสดุธรรมชาติ เพ่ือนําเสนอข้ันตอน
วิธีการผลิต ผลิตภัณฑเครื่องหนังผสมผสานวัสดุธรรมชาติผลิตเปนผลิตภัณฑเครื่องหนังกระเปาผสมผสานวัสดุ
ธรรมชาติ 
 วิธีดําเนินการวิจัย มีลักษณะขั้นตอนดังตอไปน้ี  ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผลิตภัณฑกระเปาสะพาย
สตรีที่ทํามาจากหนังสัตวเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ใชแบบสัมภาษณ ผูเช่ียวชาญ จํานวน  5  คน เพ่ือหารูปแบบที่มีความ
เหมาะสมเพ่ือนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑกระเปาผสมผสานวัสดุธรรมชาติ  โดยนําตนกกที่ทอเปนเสื่อมีขั้นตอนมาสราง
มูลคาเพ่ิม  มีขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑกระเปาผสมผสานวัสดุธรรมชาติ ดังน้ี  ออกแบบผลิตภัณฑกระเปาผสมผสานวัสดุ
ธรรมชาติ จํานวน  10  แบบ  เพ่ือนําใหผูเช่ียวชาญคัดเลือกแบบท่ีเหมาะสม  1  แบบ  มาทําเปนตนแบบผลิตภัณฑกระเปา
ผสมผสานวัสดุธรรมชาติ มีขั้นตอน ดังน้ี การตัดแบบหรือการตัดแพทเทริน การวาดหนัง การวาดเสื่อ การวาดซับใน  
การตัดหนัง การเจียนหนัง การประกอบช้ินสวนตางๆ ของกระเปา การเย็บช้ินสวนตาง ๆ  การประกอบรูปทรงและการ
ตกแตงขั้นสําเร็จ  ไดผลิตภัณฑกระเปาผสมผสานวัสดุธรรมชาติจํานวน 1 ใบ ตอจากน้ันใหผูเช่ียวชาญทําการวิเคราะห 
ดานรูปแบบดานการใชวัสดุ ดานประโยชนใชสอย ดานความสวยงาม และดานกระบวนการผลิตเพื่อนําขอมูลมาสรุป 
ดานรูปแบบมีความเหมาะสม สวยงาม ดานการใชวัสดุใชการผสมผสานวัสดุไดดี สามารถสรางเอกลักษณและมูลคาเพ่ิม
ได ดานประโยชนใชสอย มีความเหมาะสม ซึ่งเหมาะสําหรับสุภาพสตรีวัยทํางาน ดานความสวยงามใชสีกับวัสดุธรรมชาติ
ไดเหมาะสม  ดานกระบวนการผลิต  มีความประณีตในการตัดเย็บ  และการประกอบรูปทรง สามารถนําไปใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องหนังผสมผสานวัสดุธรรมชาติ ผลการวิจัยครั้งนี้ ไดพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องหนังกระเปา
ผสมผสานวัสดุธรรมชาติ จํานวน  1 ใบ เปนไปตามวัตถุประสงค มีความสวยงาม มีประโยชนใชสอย ใชวัสดุผสมผสานได
เหมาะสม  และมีความเรียบรอยในกระบวนการผลิตซึ่งเหมาะสําหรับสุภาพสตรีในวัยทํางาน 
คําสําคัญ: วัสดุธรรมชาติ, ผลิตภัณฑเครื่องหนัง, กระบวนการผลิต 
 
ABSTRACT 

The study of the development of nature-mixed leather product aims to build form, identity and value-
added of lather products process by using natural material with leather bays.  The methods used 
in this study are as follow : population and sample are leather bags products, the maternal for collecting data is 
questionnaire which asked five experts to find proper style for leather bag mix with natural material.  
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The processes used to produce the bag are; design ten styles of the bags, choose one most appropriateness style by  
the experts, and produce the model bag, have the model bag examined again by the experts in fine aspects ;   the 
form, the material, the use, the beauty and the process of production. The results of from the experts are as follow 
The form is suitable and beautiful. The material is suitable for exacting identity and value-added. The use suitable 
for working women. The beauty is from color and natural material.  The process of production shows that the 
cutting, the sewing and the assembling developed are delicate. The result of this study is a developed leather bag 
mixes with natural material which is beautiful, suitable in using mix materials, neat in producing process and 
suitable for working women. 
Keywords:  natural materials.  leather product.  process of production 
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บทคัดยอ  
 การวิจัยพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษาคณะสารสนเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษาในดานสิ่งจูงใจท่ีทําใหนักศึกษาใชอินเทอรเน็ต
ในเว็บไซตตาง ๆ ลักษณะการใชบริการบนอินเทอรเน็ต และเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษา
ตามลักษณะประชากรจําแนกตาม เพศ สาขาวิชา ช้ันป โดยกลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนนักศึกษาคณะสารสนเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จํานวน  200  คน 
 ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญมีเครื่องคอมพิวเตอรใชเปนของตัวเอง การใชอินเทอรเน็ตตอครั้งมากกวา  
3  ช่ัวโมงขึ้นไป  ระยะเวลาที่ใชสวนใหญ  คือ  เวลา  18.01 - 22.00  น.  ในหน่ึงสัปดาหใชอินเทอรเน็ตมากกวา 20 ช่ัวโมง 
และสถานที่สะดวกในการใชอินเทอรเน็ตมากท่ีสุดคือที่บาน  สวนความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งจูงใจในการใชอินเทอรเน็ต 

นักศึกษาสวนใหญเลือกใชอินเทอรเน็ตที่มีขอมูลขาวสารท่ีทันสมัยตอเหตุการณปจจุบันมากที่สุด ( X = 4.18) รองลงมา  

คือ ดานความสะดวกและรวดเร็วในการเขาถึงขอมูล ( X  = 4.03)  และดานความทันสมัยของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

( X  = 4.03) เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับ สิ่งจูงใจท่ีทําใหใชอินเทอรเน็ต พบวา (1) เพศชาย
และหญิง มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน  (2) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจและสาขาวิชามัลติมีเดียแอนิเมชัน มีความ
คิดเห็นไมแตกตางกัน และ (3) นักศึกษาที่ศึกษาในช้ันปที่ตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ในดานมีขอมูลดานความบันเทิง  
 ความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะการใชบริการบนอินเทอรเน็ต  นักศึกษาสวนใหญเลือกใชบริการสําหรับดาวนโหลด

เพลงและภาพยนตรเพ่ือความบันเทิงมากที่สุด ( X = 4.17) รองลงมา คือใชในการสืบคนขอมูลประกอบการเรียนการ

สอน  ( X  4.16)  และใชในการสนทนาออนไลน  เชน  MSN (= X = 4 4) เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษา
เก่ียวกับลักษณะการใชบริการบนอินเทอรเน็ต พบวา  (1)  เพศชายและหญิง มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานการใชสําหรับเลนเกมออนไลนผานอินเทอรเน็ต (2) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  และสาขาวิชา
มัลติมีเดียแอนิเมชันมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานการใชเพ่ือสืบคนขอมูลหนังสือ

.1

หองสมุด  ใชเปนชองทางในการสมัครงานผานอินเทอรเน็ต  และใชเปนชองทางในการขายสินคาผานอินเทอรเน็ต และ 
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(3) นักศึกษาที่ศึกษาอยูในช้ันปที่ตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ในดานการ
ใชเพ่ือดูโฆษณาสินคาและบริการ  
คําสําคัญ: พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต 
 
ABSTRACT 

objectives of this research: Internet Using Behavior of Students in the Faculty of Informatics,  The 
Sripatum University Chonburi Campus were to study the internet using behavior of students in the aspects of the 
stimulus for internet using of students and the forms of internet services utilization, and to compare the internet 
using behavior of students according to population characteristics by sex, academic major and year of study. The 
population of the research was 200 students in the Faculty of Informatics, Sripatum University, Chonburi Campus. 
 The research findings were that most of the sample size had their own computers. The average frequency 
of internet using was more than 3 hours per one usage. Most of the sample size used internet in 6.01-10.00 p.m., 
more than 20 hours per week and the most convenient place to use internet was their home. Regarding the opinion 
about stimulus for internet using, most of students chose to use internet because of the availability of up-to-date 

information ( X =4.18) following by the convenient and high-speed access to information ( X  =4.03) and the 

modernity of multimedia technology ( X =4.03). The comparison of students’ opinion about stimulus for internet 
using found that (1) Male and Female students had similar opinion. (2) Students in Computer-Business Major and 
Multimedia Animation Major had similar opinion and (3) Students in different years of study had different opinion 
with the statistical significance of .05 in the aspects of the availability of entertainment information. 
 Regarding the opinion about the forms of internet services utilization, most of the students chose to use 

internet for downloading music and movies for entertainment purpose ( X =4.17), following by for searching 

information for their study ( X  =4.16) and for making online conversation via internet program such as MSN ( X  
=4.14). The comparison of students’ opinion about the forms of internet services utilization found that (1) Male 
and Female students had different opinion with the statistical significance of .05 in the aspects of for playing of 
online games via internet. (2) Students in Computer Business Major and Multimedia Animation Major had 
different opinion with the statistical significance of .05 in the aspects of for searching information of library, for 
application job via internet, and for selling goods via internet and (3) Students in different years of study had 
different opinion with the statistical significance of .05 in the aspects of the browsing advertisement of goods   
Keyword:  internet using behavior. 
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มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมส่ิงเทียมอาวุธปน 
LEGAL MEASURES ON THE ARTIFICIAL GUN WEAPON USE CONTROL 

รอยตํารวจตรีนรังสรรค ศิลปประกอบ 
Narungs

 
ทคัดยอ 

วิจัยน้ีมุงศึกษากฎหมายเก่ียวกับการควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปนที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติอาวุธปน 
รื่องกระ

 ดอกไมเพลิงและสิ่ง
ียมอาวุ

แกไขกฎหมายอาวุธปน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม
ลิง และ

BSTRACT 
research is focused on the study of the Law on the Artificial Gun Weapon Control which is 

 

un Silprakob, Pol. Sub-Lieuten Ant. 
นักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี   

บ
 งาน
เค สุน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490 ถึงปญหาบางประการในการควบคุมสิ่งเทียมอาวุธ
ปน ความหมายของสิ่งเทียมอาวุธปน การครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปน การขอใบอนุญาตในการมี ใช พกพาสิ่งเทียม
อาวุธปน และความเหมาะสมเก่ียวกับบทกําหนดโทษ เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน 
 ผลการศึกษาพบวา การบังคับใชพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด
เท ธปน พ.ศ. 2490 ไมครอบคลุมถึงสิ่งเทียมอาวุธปนในเรื่องของการครอบครอง การขอใบอนุญาตในการมี ใช 
พกพาสิ่งเทียมอาวุธปน ทําใหการมีสิ่งเทียมอาวุธปนไวในความครอบครองหรือพกพาไปในที่สาธารณะทําไดโดยงาย
ไมยุงยาก สิ่งเทียมอาวุธปนบางชนิดเปนอันตรายและเปนภัยรายแรงตอบุคคล ดังน้ัน จึงควรมีการบัญญัติควบคุมให
ชัดเจนเชนเดียวกับอาวุธปน โดยกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปน นิยามความหมาย คําวา 
“สิ่งเทียมอาวุธปน” ที่เปนอันตรายท่ีตองการควบคุมไวเปนประเภทรวมถึงกําหนดความเร็วในการสงลูกกระสุนเพ่ือ
กําหนดบทลงโทษ และในเรื่องของการมีใชและพกพาสิ่งเทียมอาวุธปน ใหมีการขออนุญาตเชนเดียวกับอาวุธปน โดยนํา
ขั้นตอนการขออนุญาตมี ใช และพกพาอาวุธปนมาปรับใช  
 จากปญหาที่เกิดขึ้น ผูศึกษาจึงไดเสนอแนะใหมีการ
เพ สิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490 โดยผานองคกรนิติบัญญัติเพ่ือใหมีการกล่ันกรองกฎหมายและเพ่ิมกฎกระทรวง
ในการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งเทียมอาวุธปนเพ่ือรองรับการพัฒนาของสิ่งเทียมอาวุธปน ควรกําหนดวัตถุประสงค
ในการมี ใช พกพาสิ่งเทียมอาวุธปนไวในความครอบครองของบุคคล หรือองคกร และกําหนดบทลงโทษใหมีโทษ
หนักขึ้น โดยใหมีโทษจําคุกมากกวาอาวุธปน เพ่ือใหการควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปนมีประสิทธิภาพ 
คําสําคัญ: สิ่งเทียมอาวุธปน 
 
A
 This 
stipulated under Gun, Ammunition, Explosive Substance, Firework and Artificial Gun Weapon Act, B.E. 2490 
(A.D. 1947), with respect to some problems on  the artificial gun weapons, the meaning of the artificial gun 
weapons, the possessions of the artificial gun weapons, the applications for Permits to possess, utilize, carry the 
artificial gun weapons and the suitability on the Penalty Provision in order to conform with the present social 
situation. 
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 Result of the study finds that the enforcement on Gun, Ammunition, Explosive Substance, Firework and 
Artificial Gun Weapon Act, B.E. 2490 has not thoroughly covered the artificial gun weapons on the matters of the 
possessions, the applications for Permits to possess, utilize, carry the artificial gun weapons, thus, making the 
possessions of the artificial gun weapons or carrying the artificial gun weapons into the public places somewhat 
easily without any difficulty. Some artificial gun weapons are dangerous and seriously harmful to the persons, it 
is, therefore, expedient that statutory provisions should be clearly prescribed as a control measure as those of the 
guns by stipulating the qualifications of persons to be entitled to possess the artificial gun weapons; giving the 
definition of the word “Artificial Gun Weapon” which is dangerous and needed to be controlled by each category 
including the stipulation on muzzle velocity in order that the Penalty Provision and the matters with respect to the 
possessions, utilizations and carrying of the artificial gun weapons can be stipulated and that the permission 
thereof be compellingly required as the same as those of the guns by adopting the steps on an application for a 
permission to possess, utilize and carry a gun for the purpose of such application. 
 Based on the problems which have been arisen, I, as the Researcher, would like to recommend that the 
Law on Gun, Ammunition, Explosive Substance, Firework and Artificial Gun Weapon Act, B.E. 2490, be 
amended, by initiating actions through the Legislative Body in order that the Law can be scrutinized and 
Ministerial Regulations additionally issued in stipulating details on the Artificial Gun Weapons. In order to back 
up the artificial gun weapon development, the objectives on having in possession, utilizations, carrying of an 
artificial gun weapon, of a person or an organization and heavier penalty by duration of the prison term to be 
longer than that of the gun-related offence should be stipulated in order that the control over the artificial gun 
weapons can be efficiently achieved.  
Keyword: the artificial gun weapon. 
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ปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกับกระบวนพิจารณาในการนับระยะเวลาการฟองคดปีกครอง 
THE LEGAL PROBLEM AND OBSTACLE RELATING TO THE HEARING IN 

COUNTING OF TIME PERIOD IN ADMINISTRATIVE CASE LAWSUIT 
 

พันตํารวจโท นิธิศพงศ  ภุมมา 
Nithitpong  Phumma 

นักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 
บทคัดยอ 
 กฎหมายเก่ียวกับการฟองคดีปกครองไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งเปนกฎหมายแมบทหลักในการวางหลักเกณฑการฟองคดีปกครองทั้งหมด และในขณะเดียวกัน
กฎหมายดังกลาวยังไดกําหนดใหศาลปกครองมีอํานาจออกระเบียบเก่ียวกับการพิจารณาคดีได ศาลปกครองจึงไดออก
ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณา พ.ศ. 2543 ในปญหานี้จึงเปนปญหาและ
อุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกับกระบวนพิจารณาคดีปกครองโดยเฉพาะเรื่องเก่ียวกับการนับระยะเวลาการฟองคดีปกครอง
โดยไมมีการกําหนดใหกฎหมายเรงรัดกระบวนพิจารณาของศาลในการดําเนินคดี ปญหากฎหมายและระเบียบเก่ียวกับ
การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองไมเปดชองใหมีการยนหรือขยายระยะเวลาในการดําเนินกระบวนพิจารณา 
ปญหาการนําระยะเวลาเรื่องผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีมาเปนเกณฑในการรับคําฟองในสัญญาทาง
ปกครอง ปญหาการขอยนหรือขยายระยะเวลาอุทธรณตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542  และปญหาการนําศักด์ิทางกฎหมายท่ีตํ่ากวามาใชบังคับเทียบเทากับกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่ผูศึกษา
ไดหยิบยกปญหาในการศึกษาดังน้ันกระบวนพิจารณาของศาลปกครองนั้นจะตองมีกฎหมายเฉพาะในการเปนแนว
การพิจารณาคดีปกครองเชนเดียวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงในการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม เพราะ
การท่ีพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ซึ่งเปนกฎหมายหลักในการพิจารณา
คดีปกครองจะนําเอาหลักการอุดชองวางโดยอนุโลมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับยอมจะทํา
อยางน้ันไมได เพราะผิดหลักการและทฤษฎีกฎหมายที่ศาลปกครองเปนระบบการพิจารณาแบบไตสวนแตศาลยุติธรรม
ใชระบบกลาวหาในการพิจารณาคดี และในขณะเดียวกันการแสวงหาพยานหลักฐาน หรือกระบวนการฟองคดีก็
แตกตางกันทั้งโดยเน้ือหาและวิธีการในการพิจารณาคดี 
คําสําคัญ: ระยะเวลาการฟองคดีปกครอง 
 
ABSTRACT 
 Laws relating to lawsuit in administrative cases were determined in the Administration Court 
Establishing and Administrative Case Procedure Act of 1999. These laws are master laws for setting criteria for 
filing all administrative lawsuits. At the same time, such laws also determined that administrative court had power 
to issue regulations relating to case proceedings. Administrative Court, therefore, issues rules of the general 
meeting of judiciaries in the supreme administrative court on procedures of 2000. This problem was the legal 
problem and obstacle relating to administrative case procedure. Especially, the problem was regarded to matters 
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relating to counting of time period of administrative case lawsuit, without determining any law to expedite legal 
proceedings of courts of law in legal proceedings, legal problems and regulation relating to administrative case 
proceedings. There was no opening of any channel to shorten or extend the time period in legal proceedings. There 
is a problem of bringing the time period that the person filing lawsuit knows or should know about the cause of 
filing lawsuit to be the criteria in accepting the lawsuit in administrative contracts. There is a problem of 
application to shorten or extend the time period for appeal under the Administration Court Establishing and 
Administrative Case Procedure Act of 1999. There is a problem of bringing lower legal prestige to enforce, to be 
equal to the law in the level of the Act that the researcher presented the issue for study in this research. Therefore, 
in the legal proceedings of administrative court, there should be specific laws to be the guidelines for 
administrative legal proceedings in the same way as civil procedural code, for legal proceeding of courts of 
justice. As the Administration Court Establishing and Administrative Case Procedure Act of 1999 which was the 
main law in hearing of administrative cases would not use the principles to reduce gap in the law mutatis 
mutandis, by using the civil procedural code for enforcement, because it would be incorrect under the legal 
principles and theories. As administration court used the system for considering in type of investigation. However, 
the court system used allegation in hearing; and at the same time, in the pursuit of evidence or in the prosecution 
process, there is difference, both in content and hearing process. 
Keyword: time period in administrative case lawsuit. 
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บทคัดยอ 
  งานวิจัยน้ีน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาขอบเขตการใชมาตรการของรัฐตอการชุมนุมทางการเมืองที่ละเมิดตอ
บทบัญญัติตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จากการศึกษาพบวา ประเทศไทยไมมีกฎหมายบัญญัติ
ในเร่ืองของการชุมนุมทางการเมืองไวเปนการเฉพาะไมวาจะเปนขั้นตอน วิธีการในการสลายการชุมนุม รวมทั้งการ
ใชอํานาจของเจาหนาที่ ที่กฎหมายไมไดกําหนดขอบเขตการจัดการไว จากสภาพปญหาขางตนผูศึกษาขอเสนอแนะ
วาควรใหมีการตราพระราชบัญญัติในเรื่องขอบเขตการใชมาตรการของรัฐตอการชุมนุมทางการเมืองที่ละเมิดตอบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในสวนที่เปนขั้นตอนในการสลายการชุมนุมวาควรจะดําเนินการ
ตามลําดับขั้นตอน และถาไดปฏิบัติตามขั้นตอนแลว ประชาชนไมยอมสลายการชุมนุมจะตองทําอยางไรตอไป ดังน้ัน
ควรมีการกําหนดขั้นตอนในการสลายการชุมนุมโดยอาศัยหลักสากลขององคการสหประชาชาติ (United Nation (UN)) 
มาปรับใชเปนแบบอยาง และการสลายการชุมนุมน้ันตองเปนการสลายการชุมนุมตามขั้นตอนจากเบาไปหาหนัก หลักการ
สลายการชุมนุมที่ไดสัดสวนและควรนําหลักเกณฑ และรูปแบบการชุมนุมของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
มาเปนแบบอยางการที่จะพัฒนารูปแบบกฎหมายไทย วาถาหากจะมีกฎหมายในเรื่องการชุมนุมน้ันในกฎหมายควรมี
รายละเอียดของการชุมนุมไวใหชัดเจนวา การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธจะตองดําเนินการอยางใด 
คําสําคัญ: การชุมนุมทางการเมือง, การละเมิดกฎหมาย 
 
ABSTRACT 
 This research’s objective is to study the scope of legal measures application to the constitutional 
violators-demonstrators suppression under the Thai constitution B.E. 2550. According to the study, Thailand us 
found to have no specific law enacted on the political demonstration, either on the procedures or methods on the 
dispersion of demonstrating group as well as the authorities’ exercise of power that is failed to be determined by 
law for the scope of operation. From the above problem conditions the researcher recommended that the act on the 
scope of the legal measures application to the constitutional violators – demonstrators suppression under the Thai 
constitution B.E. 2550 be enacted in part of the dissolution stage that it should be performed according to the 
priority and if such stage of priority has been applied and the demonstrators have still remained intact the decision 
must be made on what to do next. The dissolution stage of demonstration should therefore be determined and 
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adopted, using the United Nation’s international principle as the model. The stage of dissolution must be 
performed according to the degree of operation, from light to heavy. The Federal Republic of Germany’s rules and 
patterns of demonstration should be applied as the model for the development of the Thai legislation to make it 
clear on how the peaceful and weaponless demonstration should be carried out and put under control. 
Keywords: political demonstration.  law violation. 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาปจจัยที่เก่ียวของกับการตัดสินใจเขาศึกษาตอในหลักสูตร  ครุศาสตร
อุตสาหกรรมไฟฟา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษาคือ 
นักศึกษาสาขาครุศาสตรอุตสาหกรรมไฟฟา ประจําปการศึกษา 2549 - 2551  จํานวน  92  คน  โดยใชแบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ในดานขอมูลสวนตัว ปจจัยที่เก่ียวของกับการตัดสินใจเขาศึกษาตอ และปญหาที่เกิดขึ้น 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ  รอยละ  คาเฉล่ีย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาสรุปไดวา นักศึกษาสวนใหญจบมาจากสถานศึกษาของรัฐบาลมีระดับคะแนนเฉล่ียปานกลาง 
มีความรักในวิชาชีพครู โดยมีความคาดหวังหลังจากจบการศึกษาแลวจะมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพและสามารถ
หาความรูเพ่ิมเติมได ทั้งเปนการศึกษาที่ไดรับการยอมรับจากสังคม  
คําสําคัญ: การศึกษาตอ, หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมไฟฟา 
 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to study study  of  factors associated  decision to further  their 
education in Electrical Technical  Education Program  at  Rajamangala University of Technology Isan  Khonkaen 
campus. The population in this study consisted of  92 students. A questionnaire was used to collect data. The 
statistics used in analyzing the data were percentage, arithmetic mean, standard deviation. 

The results of the study were as follows: The majority of students  graduated from public schools and a 
medium grade  point average. They were loved teaching profession. Their expectations after having finished a 
bachelor degree were stable career and to be able to broaden their knowledge. Their teaching  career has been 
recognized to be of great use in society. 
Keywords: decision to further education.  Electrical Technical  Education Program.   
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ทัศนคติตอการทํางานบริการสุขภาพและการปฏิบตัิงานในชุมชนของ 
นักศึกษาพยาบาล ปการศึกษา 2549 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม   

มหาวิทยาลัยนครพนม 
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COMMUNITY APPROACH IN ACADEMIC YEAR 2006 FROM BOROMRAJCHONNEE 
COLLEGE OF NURSING, NAKHON PHANOM, NAKHON PHANOM UNIVERSITY 
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อาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครพนม  

มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่อง ทัศนคติตอการทํางานบริการสุขภาพและการปฏิบัติงานในชุมชนของนักศึกษาพยาบาลมี  
จุดประสงคเพ่ือศึกษาทัศนคติตอการทํางานบริการสุขภาพและการปฏิบัติงานในชุมชน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ 
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเน่ือง 2 ป) ปการศึกษา 2549  
จํานวน  95  คน ใชวิธีการสุมแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม และไดรับแบบสอบถามคืน 
จํานวน  95  ฉบับ  คิดเปนรอยละ 100  นําขอมูลมาวิเคราะหหาคารอยละ  คาเฉล่ีย  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาพยาบาลมีทัศนคติอยูในระดับดีในดานลักษณะวิชาชีพ การปฏิบัติงานพยาบาล การ
ปฏิบัติงานในชุมชน  และความสัมพันธกับผูรวมงาน  ผูปวยและญาติผูปวย  และนักศึกษาพยาบาลมีทัศนคติอยูในระดับ
ปานกลางในดานคานิยมของสังคม  โดยสรุปแลวทัศนคติตอการทํางานบริการสุขภาพและการปฏิบัติงานในชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาล  อยูในระดับดี 
คําสําคัญ: ทัศนคติ, งานบริการสุขภาพ, การปฏิบัติงานในชุมชน 
 
ABSTRACT 
 The  nursing   students’ attitude  toward  health  service  and  community  approach.  The  purpose  of  
this  research  was  to  study  the  nursing  students’ attitude  toward  health  service  and  community  approach.  
The  sample  drawn  for  this  survey  was  95  nursing  students  in  academic  year  2006.  95  questionnaires  
were  distributed  to  all  students   which   were  returned  100.00%.   The  analysis  of  data  was  percentages,  
means  and  standard  deviations. 

The  results  show  that  the  students  agreed  at  a  good  level  in professional  proficiency,  nursing  
operation,  community  aspects  and  interpersonal   relationship  and  the  students  agreed  at  a  moderate  level  
in   social  value. It  can  be  concluded  that  the  nursing   students’ attitude  toward  health  service  and  
community  approach  was  at  good  level. 
Keywords: attitude.  health service.  community  approach. 
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มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษา ความสัมพันธระหวางความตองการถือเงินของประเทศไทย ใน
ความหมายที่ตางกัน อันไดแก ปริมาณธนบัตรและเหรียญกษาปณ  ปริมาณเงินในความหมายแคบ (narrow money : m1) 
และปริมาณเงินในความหมายกวาง (road money : m2)  กับปจจัยที่เปนตัวกําหนดความตองการถือเงินตามแนวคิดของ
กลุมนักเศรษฐศาสตร สํานักเคนศ และสํานักการเงินนิยม อันไดแก รายไดที่แทจริง (real GDP) อัตราเงินเฟอ อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ี  
อยางไร ซึ่งในการศึกษามีรูปแบบการวิจัยเชิงประจักษทางสังคมศาสตร และรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชขอมูล
รายไตรมาส ตั้งแต ป 2544-2551  เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระตางๆที่มีผลตอตัวแปรตาม 
(cc, m1 และ m2)  สามารถกลาวไดวา การเปล่ียนแปลงในรายไดประชาชาติที่แทจริงมีผลตอความตองการถือเงินสําหรับ
ธนบัตรและเหรียญกษาปณและความตองการถือเงินสําหรับปริมาณเงินอยางแคบมาก แตมีผลตอควรตองการถือเงิน
สําหรับปริมาณเงินอยางกวางคอนขางนอย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การเปลี่ยนแปลงในอัตราเงินเฟอ  การเปล่ียนแปลง
ในอัตราดอกเบ้ีย  และการเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในหุนจะมีผลตอความตองการถือเงินทั้ง 
3  ประเภทคอนขางนอยและระยะสั้น 
 อน่ึง เมื่อนําคาความยืดหยุนตอรายไดที่แทจริง ที่มีตอความตองการถือเงินสําหรับเงินสดและเหรียญกษาปณ 
จะพบวา ในระยะยาวความยืดหยุนตอรายไดของประเทศไทยมีคาความยืดหยุนที่มากกวา 1 ซึ่งแสดงใหเห็นวา “เงิน”  
ที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ในสวนที่มิไดมาจากสถาบันการเงิน ยังคงเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการจับจายใชสอย
ของประชาชนในประเทศ อีกทั้งยังถือไดวาเปนเงินประเภทท่ีมิไดนํามาใชในการแสวงหาผลตอบแทนของการใชเงิน 
สวนคาความยืดหยุนตอรายไดที่แทจริง ที่มีตอความตองการถือเงินสําหรับปริมาณเงิน m1 พบวามีคามากกวา 1 แสดง
ใหเห็นวา เงินฝากกระแสรายวันที่มาจากสถาบันการเงิน เปนเงินที่ประชาชนถือไวเพ่ือการเก็งกําไรมากกวาประเทศ
อื่น ๆ เมื่อเปรียบเทียบกัน สวนในระยะยาวความยืดหยุนตอรายไดของประเทศไทยที่มีตอความตองการถือเงินสําหรับ
ปริมาณเงิน m2 พบวามีคาความยืดหยุนที่นอยกวา 1 ซึ่งแสดงใหเห็นถึง ความไมเห็นประโยชนของ การเก็บออมของ
คนไทยในประเทศโดยรวม (อันเน่ืองจากปริมาณเงินอยางกวางประกอบไปดวย เงินรับฝากประเภทตาง ๆ และตราสารหน้ี)  
คําสําคัญ: ความตองการถือเงินของประเทศไทย 
 
ABSTRACT 
 This research was aimed at studying the relationship between demand for money in Thailand in different  
categories  such as note and coins, Narrow Money (m1) and Broad Money (m2) with factors that impact such as 
real GDP, inflation, 3-month fixed deposit rates, return on equity and return on investment bond, based on the 
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concept of  Keynesian  and Monetarists Economists. The study of  the pattern of  empirical  research and 
quantitative research were accepted on quarterly time series data (2001-2008), showed that note and coins, m1 
were very effective on real GDP but not  m2 in short run and long run.  But only the short run, note and coins , m1 
and m2 were less effective on Inflation, interest rate and return on equity. 
         Considering elasticity of real income and elasticity of interest rate that affect on demand for money. In 
the long run, the real income elasticity of note and coins  was more than 1. It explained  that  money flow (not 
count the money flow from any bank)  that separated from  economic system was important to the people’s 
transaction not intent on  the gain from spending.  The income elasticity of  m1 is  more than 1 and significant  to 
explain that explain  that  money flow  that separated from  economic system was important to the people’s 
transaction. Not only that  it’s explain that the demand deposit  from  banking  sector  was necessary  for  the 
speculative demand for money more than any country.  For the supply of money  m2, the income elasticity was 
less than 1 in the long run. It explained that Thai people can’t  find the importance from  saving  because the 
supply of money  m2 composed the many kind of saving money and equity. It explained that the interest  elasticity 
was really less and not significant. In the future the people of Thailand was not understand  to make the wealth of 
money. 
Keyword: demand for money in Thailand . 
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ทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดใน 
ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี บรีุรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ 

A DECISION TO BUY HOUSE BRAND PRODUCTS IN THE MODERN TRADE: FOCUS 
ON THE THAI CONSUMER BEHAVIOR AND ATTITUDE IN UBONRATCHATHANEE, 

BURIRUM, SURIN AND SRISAKET PROVINCES 
 

ปรีชญา ขันคํา 
Prechaya  Kankam 

ธุรกิจสวนตัว จังหวัดศรีสะเกษ 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดในธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 2) ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดในธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ใชกลุมตัวอยางจํานวน 400  คน โดยเครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามโดยนําขอมูลที่ไดมาหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และเปรียบเทียบคาเฉล่ีย โดย
การทดสอบคา t – test และใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one – way ANOVA) โดยวิเคราะหความแตกตางเปน
รายคูดวยวิธีเชฟเฟ  (Scheffe)  และอธิบายความสัมพันธระหวางทัศนคติกับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคดวยคาสัม
ประสิทธิสหสัมพันธ (correlation coefficient) กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง 
มีอายุระหวาง  20 - 30  ป  ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ การศึกษาระดับปริญญาตรีและมีรายไดอยูระหวาง 
5,000 - 10,000 บาท ผูบริโภคสวนใหญมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนด  เน่ืองจากมีราคาถูกกวาสินคา
ทั่วไปตามทองตลาด และซื้อสินคาเฮาสแบรนดเพ่ือนําไปใชเองโดยมีพฤติกรรมในการกลับมาซื้อซ้ําอีก  และสินคา
หมวดที่ซื้อบอยที่สุดไดแก สินคาประเภทเคร่ืองปรุงอาหาร เฉล่ียซื้อนอยกวา  1  ครั้งตอเดือน โดยผูบริโภคมีทัศนคติ
ตอสินคาเฮาสแบรนดโดยรวมอยูในระดับมาก โดยเฉพาะเก่ียวกับการสงเสริมการขาย  เชน การลด แลก แจก แถม 
ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุด สวนเรื่องเก่ียวกับบรรจุภัณฑที่มีความสวยงาม และนาสนใจผูบริโภคจะใหความสําคัญ
นอยที่สุด  และผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมาก โดยให
ความสําคัญดานราคามากที่สุด นอกจากน้ันพบวา ทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอสินคาเฮาสแบรนดมีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคโดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r)  เทากับ .51  แสดงวา  ตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธกันปานกลางและมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน 
คําสําคัญ: สินคาเฮาสแบรนด, ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม  
 
ABSTRACT  
 The present study is a survey research aims 1) to study the demographic and what factors play roles in 
decision-making of purchasing house brand products in the modern trade, as well as 2) to study an attitude and 
consumer behavior and based on what criteria the decision was made to purchase house brand products in the 
modern trade. The sample size was 400 samples with a set of questionnaires as a data collection method. Then 
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finding percentage, mean, and comparing mean by using the t-test and one way ANOVA to analyze the deviation 
of each pair. The Scheffe method was employed to analyze the differentiation of each pair and to defy the 
relationship between attitude and consumer buying decision by coefficient correlation with the significant 
statistical error at 0.5 accepted. The research result found that the most of consumers were female, age 20-30 year 
old. Their jobs were the government officer/state enterprise officer, bachelor degree level, with the income range 
from 5,000 – 10,000 THB/month. The most important criterion for decision making was price, and purchasing (the 
products) for their own consuming. The frequency of purchase was less than 1 time/month for seasonal products. 
There was a high intention to buy house brand products especially in the promotion periods such as; price 
reduction, exchange coupon, buy-one get-one free, and free samples. However, they were least concerned with 
packaging. Instead, the most determining factor that makes consumers to buy was pricing.  Finally, the research 
found consumer attitude toward house brand products was related to consumers’ motives in buying with statistics 
correlation coefficient at 0.51. This means both variables were related in the same direction at the middle level.  
Keywords: house brand products.  modern trade. 
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ความสัมพันธระหวางผลการดําเนินงานทางการเงินและการกํากับดูแลกิจการกับการเปล่ียนแปลง

ผูบริหารระดบัสูงของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
THE RELATIONSHIP BEWEEN CORPORATE PERFORMANCE AND CORPORATE 

GOVERNANCE WITH TOP EXECUTIVE TURNOVER OF THE COMPANIES LIST IN 
THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND 

 
ปรียานุช  นาคพานิช 

Preeyanut  Nakpanich 
นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีการเงิน  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
บทคัดยอ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางผลการดําเนินงานทางการเงินและการกํากับดูแลกิจการกับการเปล่ียนแปลงผู 
บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงความมีประสิทธิภาพ
ของกลไกการกํากับดูแลกิจการที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูงจากโครงสรางคณะกรรมการและโครงสราง
การถือหุนของบริษัท ซึ่งประชากรในการศึกษาครั้งน้ีเปนบริษัทที่มีการเปล่ียนแปลงผูบริหารระดับสูง ระหวางป 2548 – 2552 
โดยการเปลี่ยนแปลงจําแนกเปน  2  ลักษณะ คือ ผูบริหารท่ีเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา ไดแก การเปล่ียนแปลงเน่ืองจาก
ปลดเกษียณ ปวย เสียชีวิต และหมดวาระการดํารงตําแนง เปนตน และผูบริหารที่เปล่ียนแปลงกอนเวลา ไดแก การ
เปล่ียนแปลงเพราะผลการดําเนินงานท่ีไมดี การเปลี่ยนแปลงท่ีไมแสดงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงในแถลงการณ
ของบริษัท การเปลี่ยนแปลงกอนหมดวาระการดํารงตําแหนง การเปล่ียนแปลงเน่ืองจากบริษัทอยูระหวางแผนฟนฟู
กิจการ เปนตน โดยผลการศึกษาจะเนนไปที่ผูบริหารท่ีมีการเปล่ียนแปลงกอนเวลา ผลการศึกษาพบวา ผลการดําเนินงาน
ทางการเงินมีความสัมพันธทางลบกับการเปล่ียนแปลงผูบริหารระดับสูง ในสวนของโครงสรางคณะกรรมการพบวา 
สัดสวนคณะกรรมการอิสระมีความสัมพันธในทางบวก การควบรวมตําแหนงที่ผูบริหารเปนทั้งประธานกรรมการและ
ประธานเจาหนาที่บริหารมีความสัมพันธในทางบวก และจํานวนปที่ผูบริหารดํารงตําแหนงมีความสัมพันธในทางลบกับ
การเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูง ในสวนโครงสรางการถือหุนพบวา สัดสวนการถือหุนของคณะกรรมการบริษัท
และสัดสวนการถือหุนของผูบริหารมีความสัมพันธกับการเปล่ียนแปลงผูบริหารระดับสูงในทิศทางลบอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
คําสําคัญ: การเปล่ียนแปลงผูบริหารระดับสูง, ผลการดําเนินงานทางการเงิน, การกํากับดูแลกิจการ 
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การวิเคราะหกลยุทธความคดิสรางสรรคกิจกรรมพิเศษทางการตลาดของ 
ผูใหบริการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด 

CREATIVE STRATEGY ANALYSIS OF EVENT MARKETING 
IN ORGANIZER COMPANY 

 
พันธุทิพา ขวัญทองอินทร 

Puntipa  Kwantongin  
นักศึกษามหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
บทคัดยอ 
 วัตถุประสงคของการวิจัย  เพ่ือศึกษากลยุทธความคิดสรางสรรคและวิธีการนําเสนอความคิดสรางสรรคกิจกรรม
พิเศษทางการตลาดของผูใหบริการดานการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด โดยใช วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative reserch) 
ดวยวิธีการสัมภาษณเจาะลึก (in-depth interview) จากผูใหขอมูลหลัก (keyinformants) จํานวน 11 คน อีกทั้งการสังเกต 
(observation) พฤติกรรมการของผูใหขอมูล, สภาพแวดลอมโดยรอบ และการศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
 ผลการวิจัยพบวา  กลยุทธความคิดสรางสรรคกิจกรรมพิเศษทางการตลาดของผูใหบริการดานการจัดกิจกรรม
พิเศษทางการตลาด  ไดยึดหลักกลยุทธความคิดสรางสรรคในงานโฆษณาโดยคํานึงถึงปจจัยดังตอไปน้ี  1) กลุมผูรับ
สารเปาหมาย  2) คุณสมบัติพ้ืนฐานของผลิตภัณฑ สินคาหรือบริการน้ัน ๆ  3) ขอความกลยุทธการสื่อสารที่ชัดเจน กระชับ 
งายตอการจดจํา 4) เปาหมายของสาร  5) นํ้าเสียงและลีลา หมายรวมถึงการสรางบรรยากาศในงาน การเลือกใชสีหรือ
เพลงประกอบใหสอดคลองกับบริบทของกิจกรรมน้ัน ๆ   เพ่ือสรางความนาสนใจและจุดเดนที่มีรูปแบบความแตกตาง  
โดยผูบริหารและฝายสรางสรรคกิจกรรม  ตางนําหลักการดังกลาวมาใชประกอบในการคิดสรางสรรคเพ่ือสรางกลยุทธ
ความคิดสรางสรรค  และวิธีการนําเสนอความคิดสรางสรรคกิจกรรมพิเศษทางการตลาด   ดังตอไปน้ี  1) แปลก  2) ใหม   
3) ใหญ  4) ดัง  เปนองคประกอบสําคัญในการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด ตลอดจนนําไปสูการสรางเน้ือหาของ
สารที่งายตอการจดจํา ใหผูเขารวมงานไดสัมผัสประสบการณรวมกันในชวงระยะเวลาสั้น ๆ ในกระบวนการนําเสนอ
ที่มีรูปแบบแตกตาง 
 ดังน้ันเน้ือหาของสารในการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาดแตละงานที่ผานกระบวนการสรางสรรค จึงถือ
เปนกลยุทธที่ผูใหบริการดานการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาดควรใหความสําคัญ 
คําสําคัญ:  กลยุทธความคิดสรางสรรค, วิธีการนําเสนอความคิดสรางสรรค, กิจกรรมพิเศษทางการตลาด  
 
ABSTRACT 

The purpose of this research was to analyze creative strategies and presentation methods for marketing 
events of marketing event organizers. The qualitative approach was applied using an in-depth interview with 
eleven key informants, observation of the informants’ behaviors, environments, and related documents. 
 The findings show that the creative strategies for marketing events of these marketing event organizers 
were based on the concepts for organizing marketing events by taking the following factors into account:  
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1) the target audience, 2) basic qualities of particular products or goods, 3) clear and precise strategic and 
communicative messages which is easy to remember, 4) objectives of the message, and 5) tones and styles 
including the creation of the event ambiance, choices of colors and background music suitable for the context of a 
particular event in order to create attractiveness and distinctive points with varied styles. Both the administrators 
and the creative staff applied those principles for creative thinking to create marketing event strategies and applied 
the following methods to present marketing events: 1) unusual, 2) novel, 3) grand, and 4) renowned. These 
principles were significant elements in organizing a marketing event and would help create the essence of the 
message which would be easy to remember. The participants of these events would receive shared experience 
within a short period of time.  

The essence of the message for each marketing event that has undergone the creative process is, therefore, 
the strategy on which marketing event organizers should focus. 
Keywords: creative strategy.  creative presentation.  event marketing. 
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ปญหาความชอบดวยกฎหมายของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 309 
ท่ีรับรองใหการกระทําใดท่ีเกิดจากการทํารัฐประหารชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

ISSUES ON LEGITIMACY UNDER THE COMSTUTION OF THAILAND OF B.E.2550, 
ARTICLE 309 ENDORSING OF ANY ACTIONS OCCURRING FROM COUP D’ETAT  

TO BE LEGITIMATE UNDER THE CONSTITUTION FOR ANY NATURAL  
PERSONS NATURAL PERSONS HOLDING THAI NATIONALITY 

 HAVING INCOME FROM ABROAD 
 

ร.ต.อ.หญิง พิกุลณีย พรหมสุวรรณ 
Pikulnee Promsuwan, Pol.Capt. 

นักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 
บทคัดยอ 

รัฐธรรมนูญถือเปนแมบทกฎหมายสูงสุดของรัฐที่ใชในการปกครองประเทศและเปนกฎหมายที่วางโครงสราง
ระบบการปกครองของประเทศ ดังน้ันการจัดทํารัฐธรรมนูญถือเปนภารกิจสําคัญยิ่ง รัฐธรรมนูญจึงควรตองเปนกฎหมาย 
ที่ดี (good law) และตองมุงเนนไปท่ีการปฏิรูปการปกครองโดยแสวงหาเปาหมายอันพึงประสงคของการรางรัฐธรรมนูญ
ใหไดทั้งประโยชนของรัฐ และประโยชนของประชาชนไปพรอมกันดวย  กวา 80 ป ของประวัติศาสตรการเมืองไทย
มีการทํารัฐประหารมาแลวกวา 10 ครั้ง และเมื่อคณะรัฐประหารยึดอํานาจไดสําเร็จก็จะประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับ
ช่ัวคราวแลวจึงรางรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเพ่ือบังคับใชใหเปนไปตามเจตนารมณของตน  ดังน้ัน กฎหมายท่ีออกมาบังคับ
ใชจึงเปนทั้งกฎหมายท่ีเปนธรรมและไมเปนธรรม  แตจากการศึกษาพบวาสวนใหญแลวกฎหมายที่ตราโดยรัฐบาลทหาร
จะเปนกฎหมายลักษณะที่เปน  Will  คือ  กฎหมายที่เกิดจากความตองการของผูปกครองเพียงฝายเดียวหรือกลุมเดียว 
จึงกอใหเกิดปญหาในการพัฒนาประเทศอยางมาก เพราะกฎหมายดังกลาวออกมาตามอําเภอใจ เปลี่ยนแปลงไดงาย
ตามความตองการของผูออก ขาดความเปนธรรมมีแตผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนพวกพอง ไมคํานึงถึงผล 
ประโยชนสวนรวมและประชาชน  ไมเคารพหลักประชาธิปไตย ไมเคารพหลักนิติรัฐ ขัดตอหลักความเปนกฎหมาย
ที่ดี และไมเปนกฎหมายท่ียุติธรรม  

ดังน้ัน ผูศึกษาเห็นวาการออกกฎหมายของรัฐตองคํานึงถึงหลักความเสมอภาค หลักผลประโยชนสาธารณะ 
รวมทั้งผลประโยชนของประเทศชาติ มิใชออกกฎหมายเพ่ือบุคคลกลุมใดกลุมหน่ึง ตามสุภาษิตคํากลาวที่วา “ชนช้ัน
ใดที่ออกกฎหมายยอมออกมาเพื่อประโยชนตอชนช้ันน้ัน”  สิ่งที่จะปองกันมิใหเกิดผลตามคํากลาวขางตนก็ตองปองกัน
โดยการมีสวนรวมของประชาชนในการออกกฎหมายทุกแมบทเพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนจากกฎหมายมาก
ที่สุด และในขณะเดียวกันก็เปนการประกันความเปนธรรมทั้งในแงของรูปแบบและเน้ือหาดังกลาว 
คําสําคัญ: รัฐธรรมนูญ 
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ABSTRACT 
Constitution is the master law that is the highest law of a state used for governing of the country and it is 

the law that places structure of governing system of the country; therefore, preparing of the constitution is 
considered as a very important task; so the constitution should be the good law and it should emphasize reform of 
governing by searching the required target of drafting the constitution to gain both benefit to the country and 
benefit to the public at the same time. For more than 80 years of the Thai political history, there have been coup 
d’etat for more than ten times. When any coup d’etat council seized power successfully, it would declare a 
temporary constitution; then it would draft a permanent constitution to enforce the constitution according to its 
intention. Therefore, the enforced laws are fair and unfair. From the study, it was found that most laws made by 
military government would be in the form of legal Will, it meant that, the laws were arising from the needs of the 
administrative party or group solely; so there were a lot of problems in development of the country, because such 
laws occurred from the administrative party arbitrarily, the laws can be changed easily, according to the wish of 
the issuer; the laws lacked fairness; they have only own benefit and benefit of the party or of the group; there was 
no realizing about benefit of the public and people; they did not pay respect to democratic principles, they did not 
pay respect to rules of law; they are contradictory to principle of good law and they would not be fair laws.   

Therefore, the researcher considered that in promulgating of the state law, there should be realizing of 
the principles of equality, principles of public benefit; as well as the benefit of the nation. The promulgation of law 
is not for any one group, as in the proverb it says that “any class who promulgates law, will promulgate for the 
benefit of such class”; the thing that can prevent any occurred result according to the above saying, is the 
prevention by having people’s participation in promulgation of law in every master law so that people gain benefit 
from law the most of all; and at the same time, it will be the guarantee of fairness in such aspect of form and 
content. 
Keyword: constitution. 
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บทคัดยอ 
 วัตถุประสงคของการวิจัยน้ี เพ่ือศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการพิจารณาความผิด และการกําหนดโทษทางวินัยอัน
เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง และประวัติ ความเปนมา แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการของความผิด และ
การกําหนดโทษทางวินัย รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวกับการพิจารณาความผิด และการกําหนดโทษทางวินัยอันเปนเหตุให
เสียหายแกราชการอยางรายแรง เพ่ือนํามาวิเคราะหปญหาการพิจารณาความผิด และการกําหนดโทษทางวินัยอันเปน
เหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง จนไดบทสรุปและขอเสนอแนะมาใชในการพิจารณาแกไขปรับปรุงกฎหมาย
ที่เก่ียวกับการพิจารณาความผิด และการกําหนดโทษทางวินัยอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรงตอไป ใน
การศึกษานี้จะศึกษาความผิดทางวินัย 3 ฐานความผิดดวยกัน ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา พ.ศ. 2547  ไดแก  ความผิดฐานจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและหนวยงาน
การศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายรัฐบาล ประมาทเลินเลอ หรือขาดการเอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชนของ
ทางราชการ  ความผิดฐานขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบ
ดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  ความผิดฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร รวม 
ทั้งความรับผิดทางละเมิดของขาราชการครู อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  
 ผลการวิจัยพบวา คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีอํานาจผูใชดุลยพินิจกรณีความผิดวินัยจนทําใหเกิดความเสียหาย
แกราชการอยางรายแรงทั้งสอบสวน และอุทธรณ สวนองคประกอบความผิด ความผิดอยางเดียวกันก็อาจแตกตางกัน
ในลักษณะพฤติการณ หรือเหตุผลซึ่งอาจใชดุลพินิจวางโทษหนักเบาแตกตางกันตามควรแกกรณีได  ไดแก  ลักษณะ
ของการกระทําผิด ผลแหงการกระทําผิด การรูหรือไมรูวาการกระทําน้ันเปนความผิด เหตุเบื้องหลังการกระทําผิด และ
สภาพของผูกระทําผิด การกําหนดโทษใหเหมาะสมกับกรณีความผิดโดยพิจารณาจากคุณสมบัติหรือลักษณะของความผิด 
ประเภทของความเสียหาย ผูกระทําผิดจะถูกลงโทษสถานหนักถึงขั้นไลออกหรือปลดออกจากราชการ ไดแก จะตอง
พิจารณาพฤติการณประกอบกับเจตนาของผูกระทําผิดเปนเรื่อง ๆ ไป มูลคาแหงความเสียหายสามารถคํานวณเปนราคา 
กฎหมายมิไดกําหนดไวโดยแนนอน และดุลยพินิจเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของขาราชการครูอันเปนเหตุใหเสียหาย
แกราชการอยางรายแรง การปลอยใหความรับผิดชอบทางละเมิดของเจาหนาที่ ในกรณีที่ปฏิบัติงานในหนาที่และเกิด
ความเสียหายแกเอกชนเปนไปตามหลักกฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงเปนการไมเหมาะสม 
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กอใหเกิดความเขาใจผิดวาเจาหนาที่จะตองรับผิดในการกระทําตาง ๆ เปนการเฉพาะตัวเสมอไป เมื่อการที่ทําไปทําให
หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมีการฟองไลเบี้ยเอาจากเจาหนาที่เต็มจํานวนน้ัน 
 ขอเสนอแนะการใชดุลยพินิจ อาจไมตองแตงต้ังกรรมการสอบสวน กรณีที่มีเหตุความเสียหายแกราชการ
อยางรายแรงแตไมถึงที่สุด ควรท่ีจะกําหนดเปนความผิดวินัยในระดับมาก ทั้งลักษณะของการกระทําผิด ผลแหงการ
กระทําผิด การรูหรือไมรูวาการกระทําน้ันเปนความผิด เหตุเบื้องหลังการกระทําผิด และสภาพของผูกระทําผิดไวให
ชัดเจน การกําหนดโทษใหเหมาะสมกับกรณีความผิด และควรจะกําหนดโทษใหไลออก และปลดออกหรือไลออก 
ในกรณีที่มีเจตนาที่จะไมปฏิบัติตามคําสั่งน้ัน หรือหลีกเลี่ยง ไมทําตามคําสั่ง เจตนาการละท้ิงหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ความผิดประเภทของความเสียหายเกี่ยวกับประมาทเลินเลอ ควรจะกําหนดโทษที่ทางราชการ
จะไดรับที่สามารถคํานวณเปนราคาได และความรับผิดทางละเมิดใหแบงแยกความรับผิดชอบของแตละคนมิใหนํา
หลักลูกหน้ีรวมมาใชบังคับ ทั้งน้ี เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ  

คําสําคัญ: วินัย 
 
ABSTRACT  
 The objectives of this research were consideration of the offences and the disciplinary of the breach of 
regulations causing gross damages to the public service and history, background, concept, theory, and the offences 
and the disciplinary. Including, the law about consideration of the offences and the disciplinary for analyze 
problem consideration of the offences and the disciplinary. The conclusion and the suggestion come to use for the 
law adjustment of the breach of regulations causing gross damages to the public service. Regulation teachers and 
education personnel, B.E. 2547 into 3 articles such as the offences don't follow regulation law of the official and 
education institute, cabinet conclusion or government policy, carelessness or don’t the interest is careful the 
advantage of the official, disobeys or avoid don't follow the order of superior which order in government service 
duty legally and the regulations of the official, the offences of abandonment of government duty by appropriate 
reason. Including, liabilities of the public service causing gross damages. 
 From research result that the committee public servant and education personnel in each area or the 
subcommittee public servant and education personnel are influential discretion cause mistake discipline until user 
cause the damage to the public service seriously both in inquiry and appeal. For the character of the one offence 
are different from that behavior is the mistake or the cause behind the disciplinary of the breach such as offense 
character, the consequence of the commission, to know that the consequence of the commission was offense, 
cause of the consequence of the commission and condition of misdemeanor. The sentence to fit a case of wrong by 
consideration nature of the offense, type of damage, offenders will be punished or dismissed from public service 
was must be considered in conjunction with the intent of the offender is subject to any gang. Worth of damage can 
be calculated as a person by indeed, the law does not apply. Discretion regarding the abuse liability of public 
servant, which causes serious damage to the public. Allowing the responsibility of the authorities to violate the 
laws under the Civil and Commercial Code. 
 The suggestion, might must not have appointed committeeman examines, in case of, there is damage 
cause to the government service seriously but not to the last the mistake of the same kind. It should also be defined 
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as an offense in a whole too much including nature of the offense, effects of maltreatment, knowledge or know 
that action is wrong, reason the offense. And the penalty should be discharged or dismissed in the case of intent 
not to comply with that order or avoid do not follow ruling and intent to abandon or neglect official duties without 
valid reasons. The wrong type of damage associated with negligence should impose that will be able to calculate a 
price. And liabilities of each shall be the main debtor's interest in the use of force for ensure fairness and enhance 
efficiency in the performance of the state. 
Keyword: discipline. 
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ปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ของเจาพนักงานทองถิ่น 
PROBLEMS AND OBSTRUCTIONS ON THE ENFORCEMENTS OF  
THE BUILDING CONTROL ACT B.E. 2522 OF LOCAL OFFICERS 

 
มะลิวัลย  โกสุมภ 

Maliwan  Kosum 
นักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 
บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีมุงศึกษาปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นซึ่งถือวาเปนเจาพนักงาน
ฝายปกครองตามกฎหมายมหาชน  เก่ียวกับอํานาจหนาที่ในการออกคําสั่งอนุมัติ อนุญาต ใหดําเนินการเก่ียวกับอาคาร 
ตลอดจนอํานาจหนาที่ในการควบคุม ดูแล และบังคับใหการกอสรางอาคารมีมาตรฐานตามท่ีพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร  พ.ศ. 2522  กฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่นและกฎหมายอื่น ๆ กําหนดไว เพราะกฎหมายควบคุมอาคารเปน
กฎหมายมหาชนที่มุงรักษาประโยชน ความสงบสุข และความเปนระเบียบเรียบรอยของประชาชนในสังคมโดยเนน
เรื่องที่เก่ียวกับการปลูกสรางอาคาร การขออนุญาต การใชงานอาคาร เจาพนักงาน อํานาจหนาที่  คําสั่ง โทษ บทลงโทษ 
ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ แตดวยสภาพของสังคมในปจจุบันมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตโดยเฉพาะการ
ปลูกสรางอาคารเพ่ือเปนที่อยูอาศัยหรือเพ่ือประกอบกิจการน้ันมีการกอสรางขึ้นอยางรวดเร็ว เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของประชาชน   เมื่อประชาชนมีความตองการใชอาคารมากขึ้นในทางปฏิบัติจึงเกิดปญหาเก่ียวกับขั้นตอน
ตาง ๆ ของการดําเนินการขอรับอนุญาตกอสรางของประชาชนตอเจาพนักงาน และการปฏิบัติงานของเจาพนักงาน
ทองถิ่นยังคงมีปญหาและอุปสรรคในการใชอํานาจหนาที่ที่กฎหมายไดใหอํานาจไวนั้นเพื่อบังคับกับอาคารที่ได
กอสรางขึ้น ใหอาคารดังกลาวมีลักษณะที่เปนไปตามวัตถุประสงคและเจตนารมณของกฎหมายควบคุมอาคาร เน่ืองจาก
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารไมเอื้ออํานวยแกการทําคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน เพราะบทบัญญัติน้ันมีความไมชัดเจน 
และไมทันตอสภาพสังคมและเทคโนโลยีที่ไดนํามาใชกับการกอสรางอาคารในปจจุบัน  ปญหาที่เกี่ยวกับตัวเจา
พนักงานที่กระทําการทุจริตตอหนาที่ ปญหาประชาชนผูเปนเจาของอาคารที่คํานึงถึงผลประโยชนสวนตัวมากกวา
ประโยชนสาธารณะและความม่ันคงของอาคาร อีกทั้งพระราชบัญญัติดังกลาวน้ีเปนกฎหมายที่มีการออกกฎหมาย
ลําดับรองมาบังคับใชเปนจํานวนมากและในแตละทองถ่ินก็บังคับใชแตกตางกันออกไป ถึงแมวาจะมีวัตถุประสงค
หลักคือการคุมครองประโยชนและความปลอดภัยของประชาชนเปนหลัก แตก็ยากแกการที่เจาพนักงานทองถิ่นจะ
นําไปปฏิบัติดวยความเขาใจอยางถองแท ซึ่งแทนที่กฎหมายดังกลาวจะเปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานของเจาพนักงาน
และประชาชน แตกลับเปนอุปสรรคในการบังคับใช  
 ดังน้ัน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปรับปรุงแกไขบทบัญญัติพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ใหสามารถรองรับปญหาตาง ๆ เหลาน้ี และเพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และสมตามเจตนารมณของกฎหมายท่ีไดกําหนดไว   
คําสําคัญ: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
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ABSTRACT 
 This research focuses the point of study on legal problems in respect of powers and duties of local 
officers who are held to be the administrative officers under the public law. Such powers and duties include the 
powers in issuing approval orders, granting permissions to carry out operations relating to the buildings as well as 
the powers and duties in monitoring controls over, providing supervisions on and enforcing operations over 
various buildings to meet the standards set forth under Building Control Act B.E. 2522, ministerial regulations, 
local regulations as well as other related laws; for instance, the law on building controls which is the public law 
decisively determined to maintain the benefits, peace and happiness and order of the people in the society by 
placing the emphasis on building constructions, applications for permissions, building utilizations, officers, 
powers and duties, orders, punishments, penalty provisions and other details. However, due to the present social 
condition which has been attributively changed from the past, particularly, on the aspect of building constructions; 
such as, the residences or business establishments where the constructions are complete in a rapid manner in order 
to meet the people’s demands. Practically, when people’s demands are highly increasing, problems with the steps 
of the actions have therefore arisen, particularly, on the aspects of the applications for the construction permissions 
of the people with the local officers and the performances of such local officers who have still been facing with the 
problems and obstructions on the exercises of their powers and duties given by law in enforcing the buildings 
having been constructed in a manner likely to be in conformity with the objective and intentions of the law on 
building control. Such occurring problems and obstructions are caused by the building control act which is not 
facilitative on the making of the orders of the local officers because the provision of the act is not clear and, 
moreover, cannot catch up with the social condition and technology adopted for use in the present building 
constructions; the problems relating to the corruptive officers; the problems in relation to the people who own the 
buildings and only think of their own benefits more than the public interests and, furthermore, such act is the law 
legislating many secondary laws for enforcements and that the law enforcements in each locality are variedly 
different. Even though, the main objectives which are the protections of the benefits and security of the people is 
the key principle, however, it is somewhat difficult for the local officials to adopt them for practical 
implementations with thorough understanding or even the people to be able grasp the understanding in this act. 
The reasons cited above are, therefore, the roots originating the problems and obstructions that hinder duty 
performances of the local officials on law enforcements in issuing orders on the executions in compliance with 
Building Control Act B.E. 2522. 
 It is, therefore, extremely necessary to amend the provisions of Building Control Act B.E. 2522 to the 
extent of being able to back up actions in solving variously occurring problems and to enable the local officers to 
perform their duties effectively and in accordance with the intentions as prescribed by law. 
Keyword: building control act. 
 
 
 



 71 
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบริหารงานบุคคลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
เก่ียวกับกรณีการแตงต้ังโยกยายขาราชการตํารวจตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 กอปรดวยหลักเกณฑ
การแตงต้ังโยกยายขาราชการตํารวจ ความเปนมา หลักการ แนวคิด ในประเด็นและแงมุมตาง ๆ เน่ืองจากพระราชบัญญัติ
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 น้ันมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 กฎหมายฉบับน้ีไดถูกตราขึ้นภายใต
คําแนะนําและยินยอมจากรัฐสภาเปนการปฏิรูประบบการบริหารงานตํารวจใหมีความทันสมัยทันตอเหตุการณบานเมือง
ในปจจุบันเพ่ือใหกิจการบริหารงานตํารวจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ระบบการบริหารราชการของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติจึงมีสวนสําคัญยิ่งในการเปล่ียนแปลงระบบราชการไทย ที่ผานมาการปรับปรุงเปล่ียนแปลงมุงไปท่ีการปรับ
โครงสรางขององคกรเปนหลักมิไดมีการเปลี่ยนแปลงในดานของการบริหารบุคคลมากนัก โดยเฉพาะในเรื่องการแตงต้ัง
โยกยายขาราชการตํารวจซึ่งเปนหัวใจสําคัญในดานการบริหารงานบุคคลของสํานักงานตํารวจแหงชาติจึงตองสราง
ระบบการจัดการและการบริหารท่ีดี กิจการบริหารตํารวจถือวาเปนตนทางแหงกระบวนการยุติธรรม บุคคลากรตํารวจ
จึงมีความสําคัญทุกคน และในขณะเดียวกันงานของตํารวจเปนกิจกรรมดานบริการสาธารณะ ดานการรักษาความสงบ
เรียบรอยของสังคมเพ่ือบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย เปนองคกรในช้ันตนที่มีความสําคัญในกระบวนการยุติธรรม
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โครงสรางและอํานาจหนาที่ขององคกรกลางในการบริหารงานบุคคลไมเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพสังคมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไมเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนด
นโยบาย ควบคุม และตรวจสอบการบริหารในกิจการตํารวจอยางแทจริง อีกทั้งยังมีประธานคณะกรรมการขาราชการ
ตํารวจที่มาจากฝายการเมือง การดําเนินการพิจารณาการใชอํานาจดุลพินิจในการแตงต้ังโยกยายตองผานขั้นตอนและ
ความเห็นชอบของกฎหมาย จะเห็นไดวาหากมีการแตงต้ังโยกยายในวาระประจําป หรือนอกวาระประจําปทุกครั้ง จะตอง
ถูกสื่อมวลชนวิพากษวิจารณถึงการใชอํานาจทางการเมืองแทรกแซง สงผลกระทบตอเน่ืองไปยังประชาชนไมไดรับ
ความสะดวกและการบริการไดอยางรวดเร็ว การท่ีผูมีอํานาจไมวางตัวเปนกลาง มีการใชระบบอุปถัมภ (patronage system) 
มากกวาระบบคุณธรรม (merit system)  

ดังจะเห็นไดจากการท่ีขาราชการตํารวจมีความสัมพันธกับผูมีอํานาจจะไดรับการพิจารณาความดีความชอบ
ในการแตงต้ังมากกวาขาราชการตํารวจทั่วไป ซึ่งปจจุบันสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนสวนราชการหน่ึงของระบบ
ราชการไทยมีฐานะเปนนิติบุคคล มีการดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมายตํารวจมาโดยตลอด โดยหาไดมุงเนนใน
ดานการบริหารบุคคลโดยเฉพาะเรื่องการแตงต้ังโยกยาย ดังน้ันหากจะพิจารณาปรับปรุงการบริหารงานของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ เพ่ือใหสอดคลองกับสภาวการณทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สวนที่
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ควรจะไดรับการพิจารณาแกไขเปนอันดับแรก คือ เรื่องการบริหารบุคคลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยเฉพาะเรื่อง 
การแตงต้ังโยกยายขาราชการตํารวจ เพราะหากมีการแตงต้ังโยกยายที่ไมชอบดวยกฎหมายตามหลักเกณฑการแตงต้ัง
โยกยายแลวปญหาที่ตามมาคือ การรองทุกขเพ่ิมมากขึ้นจนนําไปสูการฟองรองตอศาลปกครองและนับวันจะมีการดําเนิน 
การพิจารณาคดีในศาลปกครองเพ่ิมมากขึ้น และความรับผิดทางกฎหมายในการเยียวยาแกไขใหแกผูที่ไมไดรับความ
เปนธรรมในการแตงต้ังโยกยายที่เกิดขึ้นใครจะเปนผูรับผิดชอบ  
 จากการศึกษาพบวามีปญหาและอุปสรรคหลายประการที่ทําใหการบังคับใชพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ 
พ.ศ. 2547  น้ันไมถูกตองตรงตามเจตนารมณของกฎหมาย ผูวิจัยตองการใหสํานักงานตํารวจแหงชาติไดรับการยอมรับ
วามีมาตรฐานสากลในการบริหารราชการดานการบริหารบุคคลเปนอยางดี จึงไดศึกษาถึงปญหานี้และไดนําเสนอไว
เพ่ือเปนแนวทางในการที่จะปรับปรุง แกไขกฎหมายฉบับน้ีใหมีความสมบูรณ ถูกตองตรงตามเจตนารมณของกฎหมาย 
เพ่ือใหการบังคับใชเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
คําสําคัญ: การบริหารงานบุคคล, การแตงต้ังโยกยาย 
 
ABSTRACT 
 This research tends to focally study legal problems and obstacles in relating to Personnel Administration 
in Royal Thai Police Office with case study in respect of the appointments and transfers of police officials in 
accordance with Royal Thai Police Act, B.E. 2547 as well as the rules on the appointments and transfers of police 
officials, background, principle, concept in various issues and angles because of the reason that Royal Thai Police 
Act, B.E. 2547 has come into force since 15 February B.E. 2547. This Law was enacted under the advice and 
consent of the National Assembly. It is the police administrative work system reform to catch up with the present 
situation in order that the police administrative work can be carry out in an efficient manner. The official police 
administrative work system of Royal Thai Police, therefore, plays the important part in changing the Thai 
bureaucrat system. In the past, the improvements and changes were focused on the organizational restructures as 
the main purpose and that the change and consideration on Personnel Administration were obviously seldom, 
particularly, on the matter of the appointments and transfers of police officials which is the key requisite on the 
Personnel Administration. Royal Thai Police Office shall, therefore, be required to create good management and 
administrative system. As the police administrative business is deemed to be the root of the administration of 
justice, all police officials are, therefore, considered to be important personnel. 
 Police activities are public service activities on the aspect of maintaining social peace and order with the 
enforcements in accordance with the law and also the primary organization vital in the administration of justice 
under the Constitution of the Kingdom of Thailand. The structure and the power and duty of the Central 
Organization on Personnel Administration is not proper and not in concordance with the condition of political 
society in democratic ruling system because it does not give any opportunity to the people to truly take part in 
stipulating policy, controlling and checking over the administration in the police business. Moreover, the Police 
Official Commission Chairman is from political faction and that the proceeding on the consideration, the exercise 
of power and discretion either on the regularly annual or out-of-season appointments and transfers every time is 
yet criticized by mass medias for using political power for intervention into such appointments and transfers, 
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causing continuingly adverse effects to the people on the matter of not receiving facilitations and quick services. 
The powerful person has not exercised his power neutrally and there has been the use of the Patronage System 
more than the Merit System which can be witnessed by the fact that the performances of police officials having 
the relationships with the powerful politicians will usually be considered for appointments more than the police 
officials in general. 
 Presently, Royal Thai Police Office is an official organization of Thai bureaucrat having the status of a 
juristic person; however, the actions on the amendments of the police laws which have been continuously carried 
on have not placed the emphasis on Personnel Administration, particularly, on the matter of the appointments and 
transfers. Therefore, if a consideration should be made to improve work administrations of Royal Thai Police 
Office to be in concordance with the abruptly economic, social and political situation change, the first priority 
would be the matter of Personnel Administration of Royal Thai Police Office, particularly, on the matter of the 
appointments and transfers of the police officials. If there still should be an illegal appointment and transfer which 
is not in accordance with the rules on the appointment and transfer, the problem that would follow, will be the 
increasingly more complaints to the extent of entering more actions in the Administrative Court. The question is 
that who shall be the person taking the responsibility and liability in remedying the unfairly treated persons on the 
aspect of damage resultant from the appointments and transfers. 
 However, following the research on the evolution, concept and principle of the law in accordance with 
Royal Thai Police Act, B.E. 2547, as well as the rules on the appointments and transfers, it is found that there are 
many problems and obstacles that make the enforcements of Royal Thai Police Act, B. E. 2547 not to be properly 
in line with the intention of the law. The Researcher indeed wants Royal Thai Police Office to be recognized that 
it has a good international standard on Personnel Administration, therefore, this study is conducted in order to find 
the problems and, at the same time, propose the guidelines on the improvement of this law for perfection and 
accuracy in accordance with the intention of the law in order that the enforcements of such law can be 
continuously carried out with efficiency. 
Keywords: administrative personnel.  appointments and transfers. 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือตรวจสอบคําถามที่วา “ศอ.บต. นํานโยบายสันติวิธีมาใชในการแกไขปญหาความ
ไมสงบอยางไร” กําหนดตัวแปรอิสระ 4 ปจจัยคือ 1) การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  2) การพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม 
3) การพัฒนาดานการศึกษา และ 4) การเยียวยาชวยเหลือผูเคราะหรายจากเหตุการณความไมสงบ ตัวแปรเหลาน้ีไดมา
จากยุทธศาสตรการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตของ ศอ.บต. เพ่ือคนหาคาความเปนไปไดที่สอดคลองกับนโยบาย
ที่ ศอ.บต. นํามาใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยรวบรวมขอมูลจากสื่อตาง  ๆ
และสัมภาษณกลุมตัวอยาง 2 กลุม คือ กลุมผูนําชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน17 คน และบุคลากรจากศูนย
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) จํานวน 15 คน ประกอบดวย บุคลากรจากสํานักนโยบายเศรษฐกิจและ
สังคม สํานักนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สํานักสารสนเทศและประชาสัมพันธ กองการตางประเทศ เปนตน 
รวมทั้งสิ้นจํานวน  32  คน  ผลจากการวิจัยพบวา การพัฒนาดานการศึกษาเปนปจจัยที่มีความเปนไปไดสูงสุด และปจจัย
ที่มีความเปนไปไดรองลงมาคือการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
คําสําคัญ: สันติวิธี, การแกไขปญหาความไมสงบ 
 
ABSTRACT 

This article was aimed to examine “how Southern Border Provinces Administration Center (SBPAC)   
implement a peace policy to dissolve unrests?”   It is processed in a qualitative form and provided 4 independent 
factors: 1) economic development, 2) social and cultural development, 3) education development, and 4) unrest 
victims treatment. This thesis has tried to find out a probability in line with the government policy which is 
looking forward to dissolve the problems in Thai southern border areas.  This research collected the data from 
both categories: secondary and primary.  The secondary data was received from documents and published 
materials, and the primary data from interviews with two sampling groups: 17 local community leaders and 15 
government staff who are working in SBPAC. The total number of sampling group is 32 people. It has found that 
the “education development” is the most probability In addition, the “economic development” is accounted as the 
second probability.  
Keywords: peace.  conflict resolution. 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงและต่ํา ของนิสิต 
โครงการปริญญาตรีการบัญชีภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยการวิเคราะหจําแนกประเภท 

FACTORS RELATED TO LEARNING OF HIGHT AND LOW ACHIEVERS IN 
BACHELOR OF ACCOUNTANCY SPECIAL PROGRAM  

KASETSART UNIVERSITY STUDENTS: A DISCRIMINANT ANALYSIS 
 

วรลักษณ  นวลพลับ 
Woraluk  Nunaplub 

นิสิตมหาบัณฑิต  สาขาบัญชีการเงิน  คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รศ.อุษณา ภัทรมนตรี 
Usana Patramontree , Assoc.Prof. 

อาจารยประจําภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาและวิเคราะหจําแนกปจจัยที่เก่ียวกับการเรียนของนิสิตปริญญาตรีการบัญชี
ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่มีผลการเรียนสูงและตํ่า ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นิสิตปริญญาตรี  การ
บัญชีภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่มีผลการเรียนเฉล่ียในภาคตน ปการศึกษา 2553  สูงกวาหรือเทากับ 3.25 
และตํ่ากวาหรือเทากับ 2.30 ของนิสิตนักศึกษาช้ันปที่ 1 ถึง 4 จําแนกเปนนิสิตปริญญาตรี การบัญชีภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ที่มีผลการเรียนสูงและตํ่าคิดเปนรอยละ 10  ของแตละช้ันป (Hampton, 2007)  จํานวน 112  คน  โดย
เก็บขอมูลแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหจําแนกประเภท
แบบมีขั้นตอน ผลการวิจัยพบวา มีตัวแปร 29 ตัวแปร ที่มีอิทธิพลในการจําแนกกลุมนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงและตํ่าไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งรวมกันจําแนกกลุมนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและตํ่าได 
สามารถรวมกันคาดคะเนความสามารถในการจําแนกกลุมไดถูกตองรอยละ 89.1  เมื่อพิจารณาจากตัวแปรทั้ง 29  ตัวแปร 
มี 8  ตัวแปร ที่มีอิทธิพลสําคัญในการจําแนกประเภทนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและตํ่า ตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปรน้ี  
ไดแก 1) นิสิตเขาหองสมุดเพ่ือศึกษาคนควาเสมอ 2) นิสิตมีการเขารวมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยเปนประจํา 3) ผลการเรียน
วิชาบัญชีเบื้องตน  4) หัวหนาภาค/อาจารยประจําโครงการใหคําแนะนําที่เปนประโยชนดานการเรียน  5) เมื่อนิสิตหยุดเรียน
หรือลาปวยเพ่ือนมักนําบทเรียนมาอธิบายใหฟง  6) นิสิตเขาเรียนทุกวิชาอยางสม่ําเสมอ  7) สถานภาพสมรสของบิดา
มารดา   8) สภาพแวดลอมดานสวัสดิการตาง ๆ ของคณะมีไมเพียงพอ 
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, โครงการปริญญาตรีการบัญชี 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to study and analyses factors related to learning that discriminated 

between high and low Achievers of Bachelor of Accountancy Special Program Kasetsart University Students.The 
populations were first year to fourth year teacher students from universities: 112 students with cumulative grade 
point average Greater than or equal to 3.50 and with cumulative grade point average lower than or equal to 2.30. 
Questionnaires were used as research in strument. The percentage, mean, standard deviation, t-test and 
discriminant analysis technique with stepwise method were used for data analysis. The findings were as follows: 
The findings were as followed:  29 variables that influence the identification of the students with academic 
achievement high and low with a significant level of  .05 This has been selected  by the factors and compares 
weight of each variable in the classification Variable and 29 were the prediction ability of discriminating correct 
percentage 89.1, based on variables. From 29 variables there are 8 variables that influence on the classification 
students with academic achievement high and low. These 8 variables are as followed; (1) Students always visit the 
library to study, (2) Students always participate the University’s activities, (3) Results of basic accounting, (4) 
Adviser Advise useful education suggestions, (5) When students don’t understand the lesson friends often explain 
for them, (6) Students always present in class, (7) Marriage status of parents and (8) The facilities provided by the 
university are not enough. 
Keywords: learning of achievers.  Bachelor of Accountancy. 
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มาตรการทางกฎหมายของสิทธิประชาชนในการฟองคดีอาญาแกหนวยงานของรัฐท่ีไมปฏิบตัิหนาท่ี
ตามพระราชบญัญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

LEGAL MEASURES ON THE PEOPLE’S RIGHT TO CRIMINAL PROSECUTION 
AGAINST GOVERNMENTAL ORGANIZATION FAILING TO PERFORM  

THEIR DUTIES AS PROSCRIBED BY THE LAW 
 

วรัญญา บานชื่นวิจิตร 
Waranya Banchuenwijit  

นักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี   

 
บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาปญหาสิทธิของประชาชนในการฟองคดีอาญาแกหนวยงานของรัฐซึ่งเปน 
ไปตามอํานาจที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 28 วรรค 3 ประกอบ มาตรา 67 
วรรค 2 แตปรากฏวาไมมีกฎหมายลําดับรองใหบุคคลดังกลาวใชสิทธิฟองรัฐได ไมวาจะเปนพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  ซึ่งถือวาเปนกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดลอมก็มิได
เปดชองใหฟองรัฐได แมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา  55  ก็จํากัดสิทธิเพียงบุคคลที่ถูกโตแยงสิทธิ
เทาน้ันที่จะฟองได แตกรณีความเสียหายจากผลกระทบดานสิ่งแวดลอมไมอาจจะเห็นความเสียหายหรือเกิดความเสียหายได 
ดังน้ันจากการศึกษาดังกลาวพบวากฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  ใหสิทธิบุคคลในการฟอง
รัฐไดแตปรากฏวาไมมีกฎหมายใดเปดชองใหทําการดังกลาวไดเลย จึงทําใหกรณีการใหสิทธิบุคคลฟองรัฐน้ันไมมี
มาตรการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ เทากับวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไมมีสภาพบังคับทางกฎหมาย
แตอยางใด      

ดังน้ันจึงขอเสนอแนะวา ใหมีการบัญญัติกฎหมายลําดับรองรองรับบทบัญญัติที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  ไดแก กําหนดใหพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
เพ่ิมบทบัญญัติวาดวยการใหสิทธิบุคคลในการฟองรัฐกรณีที่หนวยงานของรัฐไมปฏิบัติตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนด 
เพราะการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 55 คงเปนการยาก เน่ืองจากเปนกฎหมายท่ีเช่ือมโยง
หลายบทบัญญัติจึงอาจจะทําใหระบบกฎหมายเปล่ียนแปลงไป 
คําสําคัญ: สิทธขิองประชาชนในการฟองคดีอาญา 
 
ABSTRACT 
 This research has the objective of studying the right of the people in filing a criminal lawsuit against the 
state agencies, which is in compliance with the power as prescribed in the constitution of the Kingdom of Thailand 
2007, Section 28, paragraph 3, consisted of Section 67, paragraph 2. However, there is no secondary law to 
support such people to exercise that right, regardless of being the National Promotion and Conservation of the 
Environment Act 1992, that is considered to be a law specifically on the management of the environment does not 
open a channel to do it. Even the Civil Code Procedure, Section 55, still restricts the right to the people whose 
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right is disputed only. However, the damage from impact on the environment is subtle on the damage, so in the 
study found the constitution law of the Kingdom of Thailand 2007 grants the individual’s right to file a lawsuit 
against the state, but no law supports it. So granting the individual’s right to file a lawsuit against the state has no 
legal procedure that is effective is equivalent to the constitution of Thailand has no legal effects whatsoever. 
 Therefore, the researcher would like to recommend enacting a secondary law to support the provision as 
prescribes by the constitution of 2007, such as requiring the National Promotion and Conservation of the 
Environment Act 1992 to add a provision on granting the individual’s right to file a lawsuit against the state for 
not performing the Duties as prescribed by the law. Because an amendment of the Civil Code Procedure, Section 
55, is difficult, as it is the law that links to several other provisions that may alter the legal system.  
Keyword: the people’s right to criminal. 
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THE RANKING OF IMPACT FACTORS AFFECTING THAI RURAL DEVELOPMENT 
USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 

 
         Wittaya Pornpatcharapong 

Pacapol Anurit 
School of Management 
Shinawatra University 

 
ABSTRACT 

This study was to rank impact factors which affected Thai rural development.  The latest basic village-
levelled information database (NRD-2C) of the Community Development Department (CDD), Ministry of 
Interior, Thailand, was applied for an analysis with Artificial Neural Networks (ANNs).  As results, in general, the 
5 most impact factors were “Land Possession”, “Electricity”, “Communication”, “Educational Level”, and 
“Household Industry” with 17.88, 15.35, 14.02, 12.06, and 10.57 score of impact respectively with 95.60 percent 
of estimated accuracy. 
Keywords:  ranking factor.  Rural Development.  community development.  artificial neural networks. 
                     data mining. 
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ปญหาในการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรนุแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
PROBLEMS IN ENFORCING THE DOMESTIC VIOLENCE  

VICTIM PROTECTION ACT B.E. 2550 
ศราวุธ ศิลปวิทยา 

Sarawut Sinlapavittaya 
นักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 
บทคัดยอ 
 ปญหาความรุนแรงในครอบครัวเปนปญหาที่ทุกประเทศใหความสําคัญ เน่ืองจากปญหาอื่น ๆ มักจะมีภูมิ
หลังจากปญหาครอบครัว ซึ่งแตเดิมน้ัน การแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัวจะใชมาตรการทางอาญาเปนหลัก
แตก็ไมสามารถแกไขปญหาได เน่ืองจากปญหาความรุนแรงในครอบครัวมีลักษณะพิเศษแตกตางจากปญหาความรุนแรง
ทั่วไป ดังน้ี รัฐจึงไดตรากฎหมายขึ้นมาใชกับคดีความรุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะ ช่ือพระราชบัญญัติคุมครองผู 
ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
 หลังจากที่พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  มีผลบังคับใช ปรากฏ
วาแทบจะไมมีการนํากฎหมายน้ีมาใชบังคับกับคดีความรุนแรงในครอบครัวเลย เมื่อศึกษาก็พบวากฎหมายฉบับน้ีมี
บทบัญญัติที่เปนปญหาในการบังคับใชอยูหลายประการกลาวคือ ปญหาการกําหนดใหเจาพนักงานหรือศาลสามารถ
ออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกขเปนการช่ัวคราวในระหวางสอบสวนหรือพิจารณาคดีไดตอเมื่อตอง 
มีการรองทุกขกอน ทั้งที่ความเปนจริงแลวแทบไมมีผูเสียหายคนใดประสงคที่จะรองทุกข เน่ืองจากผูกระทําความรุนแรง
สวนใหญเปนหัวหนาครอบครัว ดังน้ี ควรจะมีการแกกฎหมายใหอํานาจเจาพนักงานหรือศาลมีอํานาจออกคําสั่งได
โดยไมจําเปนตองมีการรองทุกขกอน ปญหาที่กําหนดใหเพียงเฉพาะความผิดฐานทํารายรางกายตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 295  เทาน้ันที่เปนความผิดอันยอมความได ซึ่งขัดตอสภาพความเปนจริงวา การกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัวมิไดมีเพียงการทํารายรางกายเทาน้ัน แตยังมีการกระทํารูปแบบอื่นอันถือไดวาเปนการกระทําความรุนแรง
ในครอบครัวเชนเดียวกัน อาทิ การหนวงเหน่ียวกักขัง การขูกรรโชก เปนตน ดังน้ี หากใหความผิดฐานอื่นที่มิใชความผิด
อุกฉกรรจสามารถยอมความไดดวย  ยอมสงผลดีตอการรักษาสถานภาพครอบครัวอันเปนวัตถุประสงคหลักในการ
ตรากฎหมายฉบับน้ี หรือจะเปนปญหาระยะเวลาในการสอบสวนคดีความรุนแรงในครอบครัวที่กําหนดไวเพียง 48 ช่ัวโมง 
หากไมพอใหผัดฟองไดครั้งละ 6 วัน และขอไดไมเกิน 3 ครั้ง ซึ่งเปนระยะเวลาที่คอนขางนอย ไมสามารถสอบสวน
ไดทันในทางปฏิบัติ เน่ืองจากลักษณะการสอบสวนคดีความรุนแรงในครอบครัวนอกจากจะตองรวบรวมขอเท็จจริง
เก่ียวกับการกระทําผิดของผูตองหาแลว ยังจะตองรวบรวมขอเท็จจริงเก่ียวกับประวัติ ฐานะ สภาพครอบครัวผูตองหา 
และสาเหตุของการกระทํารุนแรงของผูตองหาอีกดวย ดังน้ี เพ่ือใหพนักงานสอบสวนสามารถสอบสวนคดีความรุนแรงใน
ครอบครัวไดในทางปฏิบัติ จึงสมควรจะมีการแกไขกฎหมายใหเพ่ิมระยะเวลาในการสอบสวนใหมากกวาที่เปนอยู หรือ
ปญหาในการไกลเกลี่ยคดีความรุนแรงในครอบครัว เน่ืองจากกฎหมายฉบับน้ีมีเจตนารมณในการรักษาสถานภาพของ
ครอบครัวไว ดังน้ี จึงเห็นควรใหนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชดวย หากมีคูมือในการนํากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใช จะชวยแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัวไดดียิ่งขึ้น และปญหาอํานาจศาลในการ
ออกคําสั่งกําหนดมาตรการแกไข ฟนฟู พฤติกรรมผูกระทําผิดแทนการลงโทษ ที่ความจริงแลว ตนเหตุของความรุนแรงใน
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ครอบครัวน้ันผูเสียหายสวนใหญมักจะมีสวนผิดอยูดวย ดังน้ี หากศาลมีคําสั่งแกไขพฤติกรรมผูกระทําผิดฝายเดียวยอม
ไมอาจแกไขปญหาได สมควรที่จะใหศาลมีคําสั่งแกไขพฤติกรรมของผูเสียหายในกรณีที่ผูเสียหายมีสวนผิดไดดวย 
 จากปญหาดังกลาวขางตน สมควรท่ีจะมีการแกไขพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 บางมาตรา เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นอยูในปจจุบัน ทั้งน้ี เพ่ือใหกฎหมายฉบับ
น้ีสามารถนํามาใชอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
คําสําคัญ: ความรุนแรงในครอบครัว 
 
ABSTRACT 
 Problem on family violence is the problem on which all countries have given importance because of the 
reason that the other problems have usually arisen with the family problem as the origin. The family problem was 
originally solved by using the criminal measure as the principle, however, such problem could not be resolved 
because of the reason that the family has special characteristic differing from the problem of the general violence. 
For this reason, the State has legislated the law specifically for use against violence case in the family named act 
on The Domestic Violence Victim Protection Acts, B. E. 2550 (2007). 
 After the act on the protection of a The Domestic Violence Victim Protection Acts, B. E. 2550 (2007), 
has taken effect, it is obvious that there has been almost no use of this law against violence case in the family. 
Result of the study finds that this law contains several provisions with problem on the enforcement: that is to say; 
the problem in respect of the stipulation on the requirement that a competent official or court shall be able to issue 
an order to prescribe a temporary measure or mitigation procedure during the course of inquiry/investigation only 
when there has been a complaint first despite in reality that almost any of the injured party would wish to lodge a 
compliant because of the reason that the person committing the violence are mostly the heads of the families. For 
this reason, the law should be amended to give power to the competent officials or court to be able to issue the 
order without any requirement to have a complaint lodged first. Only the problem which provides specifically on 
the offence of a bodily harm under section 295 of criminal law is the compoundable offence which is 
contradictory to the condition of reality on the point that the commission of a violence in the family is not just 
only a bodily harm, but, there are other forms of the commissions which can be considered the commissions of the 
violence, as well, such as, confinement, threatening, etc. For this reason, if an offence under the other count not 
being a serious offence should be let go as a compoundable offence, as well, it will definitely result in a good 
outcome in maintaining the family status which is the main objective in legislating this law. The problem on the 
duration of the inquiries/investigations on violence case in the family set out for 48 hours, if not adequate, could 
be extended for 6 days at a time with the total requests not exceeding 3 times is the duration somewhat rather short 
which, practically, is inadequate to complete the inquiries/investigations due to the reason that the 
inquires/investigations on the violence case in the family which not only the gatherings of the facts relating to the 
commission of the offence of the alleged offender are required, but also, the gatherings of the facts relating to the 
personal background, condition, family status of the alleged offender and the cause for committing the violence of 
the alleged offender are required, as well. Practically, in order to enable the Police Investigator to carry out the 
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investigations on violence case in the family, it is expedient that amendments be made on the law by extending the 
duration of the investigation to be longer than the existing duration or amendments on the problem on the 
reconciliation of the violence case in the family because this law has the intention in maintaining the family status. 
It is, therefore, reasonably recommended that the consensual administration of justice be applied for use, as well. 
If a handbook on the application of the consensual administration of justice should have been adopted for use, it 
will help reduce problem of the family violence better as well as the problem on the court jurisdiction in issuing an 
order prescribing measures on remedying, rehabilitating the behaviors of the offenders instead of inflicting the 
punishment. In reality, the original cause of the family violence lies partly on the mistakes of the most of the 
injured parties. Therefore, if the court’s order should have been issued solely to remedy the behaviors of the 
offenders, it would not solve the problem. It is expedient that the Court should issue an order to remedy the 
behaviors of the injured party, as well, in the case the injured party is partly guilty. 
 Based on the above described problems, it is expedient to amend some sections of the act on the 
protection of The Domestic Violence Victim Protection Acts, B. E. 2550 (2007) in order to conform with the 
presently arising problems in order that this law can be adopted for use more concretely and efficiently. 
Keyword: domestic violence. 
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นักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาความเสียหายจากการถูกจํากัดสิทธิ
การใชประโยชนจากที่ดินตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ที่เหมาะสมมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
และแกไขกฎหมายผังเมืองเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกประชาชน ตามสภาพปญหาดังกลาวพบวาเมื่อมีการประกาศ
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม  ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ในทองที่ใดแลวจะ
มีผลหามประชาชนใชประโยชนจากที่ดินผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งขัดกับขอ 
กําหนดของผังเมืองรวมน้ัน ทั้งน้ีตามบทบัญญัติมาตรา 27 วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่ง
กฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายดังกลาวใหใชบังคับผังเมืองรวมน้ีประกอบไปดวยขอกําหนดตาง ๆ ที่มีรายละเอียด
มากมายอันประกอบไปดวยกิจกรรมท่ีอนุญาตและไมอนุญาตใหมีการใชประโยชนจากที่ดินในพ้ืนที่ดังกลาว ซึ่งมีผลตอ
การใชประโยชนในทรัพยสินทําใหเจาของที่ดินหรือผูครอบครองที่ดินไมอาจใชประโยชนจากท่ีดินน้ันตามความประสงค
ของตนไดอีกตอไป ทั้งตองเสียสิทธิบางประการเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิน หรือตองรับภาระที่ตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดอันเก่ียวกับที่ดินน้ันซึ่งเปนการจํากัดสิทธิการใชประโยชนในทรัพยสินโดยที่เจาของที่ดินหรือผูครอบครอง
ที่ดินไมไดรับคาทดแทน อันเปนสิทธิในทรัพยสินตามรัฐธรรมนูญที่รัฐจะตองใหการรับรองและคุมครองสิทธิแก
ประชาชน นอกจากน้ันเมื่อรัฐมีการจัดทําภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะและการใชอํานาจของรัฐในการดําเนินภารกิจ
ตาง ๆ ที่มีมากมายเชนน้ี มีผลตอการแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและเพ่ือเปนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนมิใหถูกกระทบกระเทือนจากการใชอํานาจของรัฐที่เหนือกวาเอกชน รัฐจะตองมีการคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนไปพรอมกับการดําเนินภารกิจของรัฐ อันเปนการประสานประโยชนสาธารณะและประโยชน
ของเอกชนเพ่ือใหเกิดความสมดุลของผลประโยชนทั้งสองฝาย 
 ดังน้ันจึงเปนการสมควรท่ีปญหาเหลาน้ีจะตองไดรับการแกไขและเยียวยาความเสียหาย เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม
แกประชาชน ทั้งน้ีเพ่ือจะเปนประโยชนแหงรัฐในการจัดทําภารกิจการผังเมืองใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและ
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
คําสําคัญ: พระราชบัญญัติการผังเมือง, การใชประโยชนที่ดิน 
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ABSTRACT 
 This research aims at studying the legal measures on damage remedy due to the land use restriction 
under the Zoning Act B.E. 2518 as the guidelines in improving and amending the zoning law for the public justice. 
According to such problem condition, the ministerial regulations has been proclaimed requiring that in any areas 
where the overall zoning, issued in accordance with the statements in Zoning Act B.E. 2518, is promulgated for 
the enforcement, the public is barred from using the land differently from as required in the overall zoning or 
acting anything else against the requirement of that zoning. According to the provision in section 27, paragraph 
one of the Zoning Act B.E. 2518, in which the ministerial regulations, issued in accordance with the statements in 
that law requiring such overall zoning to be enforced consisting of requirements with lots of details, including the 
permitted and non-permitted activities for the use of land in those areas. As the result, the land owners or tenants 
are no longer utilize such lands as they wish to do and they may have to lose some rights in their land or must 
comply to the requirement relating to such lands which would be the restriction of land use as the owners or 
tenants are not paid for the compensation which is the basic right according to the constitution provided by the 
government for the public right recognition and protection. In addition, when the mission is organized by the 
government for the public benefit and the government’s exercise of power for such mission shall have the effects 
against the public’s right and freedom interference and to protect such right and freedom from being influenced by 
the government’s exercise of power, the government must provide the public the right and freedom protection 
simultaneously with the government’s mission operation for the integration of public benefit and the private 
benefit to produce the balance of interest for both sectors. 
 It is deemed expedient for these problems to be solved and remedied to be fair to the public and for the 
government’s interest in achieving such zoning acting according to the objectives and spirit of the Zoning Act 
B.E. 2518. 
Keyword: Zoning Act.  land use. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 85 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีเปนการศึกษาถึงปญหาการจัดต้ังองคกรอิสระดานสิ่งแวดลอมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรคสอง ใหมีการจัดต้ังองคกรอิสระดานสิ่งแวดลอม โดยองคกรอิสระดังกลาวมี
ตัวแทนที่เขามาเปนคณะกรรมการองคกรอิสระท่ีจะทําหนาที่ใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
ทางสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนการจัดทําผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assess (EIA)) การจัดทํา
ผลกระทบสุขภาพ (Health Impact Assess (HIA)) ตามบทบัญญัติกฎหมายดังกลาวไดกําหนดใหมีการจัดต้ังองคกร
อิสระทางสิ่งแวดลอม แตปรากฏวายังไมมีการดําเนินการจากภาครัฐใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาว  ดังน้ันผูวิจัยเห็นวา
จากปญหาการจัดต้ังองคกรอิสระทางสิ่งแวดลอมยังพบปญหาและอุปสรรคไมวาจะเปนอํานาจของคณะกรรมการ 
งบประมาณ โดยเฉพาะการสรรหาคณะกรรมการองคกรอิสระดานสิ่งแวดลอมที่ยังพบวาไมมีกฎหมายรองรับทั้ง ๆ 
ที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรคสอง ไดกําหนดใหมีการจัดต้ังไว จากปญหา
ดังกลาวผูวิจัยขอเสนอแนะวา หากรัฐใหความสําคัญกับความเปนอยูของประชาชนอยางแทจริง ปจจัยหลายประการที่รัฐ
ควรปรับปรุงเรงดวน คือการพิจารณารางกฎหมายเพ่ือดําเนินการจัดต้ังองคกรอิสระดานสิ่งแวดลอม พิจารณางบประมาณ
ที่จําเปนมาใชจายในการดําเนินการดังกลาว ใหความรูความเขาใจแกประชาชนผูประสบปญหาและประชาชนโดยทั่วไป
ใหไดรับรูและตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นกันอยางทั่วถึง   
คําสําคัญ: องคกรอิสระดานสิ่งแวดลอม  
 
ABSTRACT 
 This thesis study aims at studying the problem of the establishment of environmental independent 
organization according to the constitution of the Kingdom of Thailand promulgated in 2007, section 67, paragraph 
two, requiring the environmental independent organization to be established under the independent organization 
committee whose representatives are serving to provide their opinions before the environmental projects or 
activities would be carried out, either on the Environmental Impact Assess (EIA) or Health Impact Assess (HIA).  
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According to such statutory provision, the environmental independent organization is required to be established, 
however, it was appeared that such requirement has not been carried out by the Government sector in conformance 
with the said law.  The author considered that the environmental independent organization establishment still has 
the problems and obstacles, either on the committee’s authority, budget, particularly on the matter of  law that 
there is no any law having been enacted in support of the committee’s authority, although the constitution of the 
Kingdom of Thailand issued in 2007, Section 67, paragraph two, requires that the environmental independent 
organization be established.  The author would like to recommend that if the Government truly realizes of the 
public’s requirement and living existence, what would be urgently improved by the Government is the 
consideration of the public bill for the establishment of the environmental independent organization, the budget 
necessary for use in that matter, providing knowledge to the public who came up against the said problem and to 
let the general public to know and realize of the impact that might have been occurred to them. 
Keyword: Environmental Independent Organization.   
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการตายโดยสงบดวยการปฏิเสธการรักษา 
โดยศึกษาต้ังแตแนวคิด ทฤษฎี ประวัติ ความเปนมา และความสําคัญของการตายโดยสงบดวยการปฏิเสธการรักษา 
ตลอดจนกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวกับการตายโดยสงบดวยการปฏิเสธการรักษา ทั้งน้ีเพราะเมื่อ พ.ศ. 2550  ประเทศไทย
ไดมีการออกกฎหมายเก่ียวกับการตายโดยสงบดวยการปฏิเสธการรักษามาบังคับใช โดยบัญญัติไวในมาตรา 12 แหง
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550  พบวา เจตนารมณของมาตรา  12  แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ. 2550  คือ เพ่ือคุมครองสิทธิของบุคคลและคงไวซึ่งคุณคาและศักด์ิศรีความเปนมนุษย การปฏิเสธการรักษาพยาบาล
โดยการทําหนังสือแสดงเจตนาไวลวงหนาเปนเพียงเพ่ือแสดงสิทธิในฐานะเจาของชีวิตเพ่ือแจงแกญาติในชวงสุดทายของ
ชีวิตที่ไรสติสัมปชัญญะวาไมประสงคจะรับบริการทางการแพทย ซึ่งไมใชกรณีการอนุญาตใหผูอื่นมาทําลายชีวิต เปนการ
ใหสิทธิประชาชน 2 ประการ คือ สิทธิที่จะแสดงความจํานงเก่ียวกับวิธีการรกัษาพยาบาลและสิทธิที่จะปฏิเสธการรับ
การรักษาพยาบาล โดยมีเจตนารมณเพ่ือคุมครองสิทธิของบุคคล และคงไวซึ่งคุณคาและศักด์ิศรีความเปนมนุษย เปด
โอกาสใหทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกที่จะจากไปโดยวิถีธรรมชาติ ไมถูกแทรกแซงการตายเกินกวาจําเปน อันนํามาซึ่งความ
ทุกขทรมาน และภาระคาใชจาย โดยกําหนดใหผูปวยแสดงเจตนาไวลวงหนาวาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุข
ที่เปนไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวยน้ัน จากกรณีดังกลาวมี
ปญหากฎหมายเก่ียวกับการตายโดยสงบท่ีกลาวมาน้ีไมสามารถที่จะใชบังคับได ถาผูปวยที่ไมรูสึกตัวไมไดมีการแสดง
เจตนาไวลวงหนาวาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือ
เพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บปวย (การปฏิเสธการรักษา) กฎหมายเก่ียวกับการตายโดยสงบดวยการปฏิเสธการรักษา
ก็จะไมสามารถนํามาบังคับใชได แพทยผูทําการรักษาจึงตองใชเครื่องมือเพ่ือยื้อชีวิตตอไปทั้ง ๆ  ที่ผูปวยไมมีทางจะรักษา
ใหหายไดแลว รอเพียงวันตายเทาน้ัน โดยงานวิจัยน้ีจะกลาวถึงเฉพาะกรณีผูปวยที่ไมรูสึกตัวอันเน่ืองจากอุบัติเหตุซึ่ง
มีอยูจํานวนไมนอย  

ผูวิจัยจึงเห็นวา ใหมีการแกไขเพิ่มเติม มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 และ
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่
เปนไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บปวย พ.ศ. 2553 ในสวนที่บกพรอง
อยู เพ่ือใหกฎหมายดังกลาวสามารถนํามาบังคับใชในกรณีผูปวยที่ไมรูสึกตัวอันเน่ืองจากอุบัติเหตุได โดยเพ่ิมเติมใน
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มาตรา 12  ให สามี ภริยา หรือญาติของผูปวย หรือบุคคลอื่นใด เพ่ือประโยชนของผูปวยสามารถย่ืนคํารองตอศาลเพ่ือให
ต้ังตนเองเปนผูแทนในการแสดงเจตนาในการปฏิเสธการรักษาแทนผูปวยที่ไมรูสึกตัวอันเน่ืองจากอุบัติเหตุได 
คําสําคัญ: การตายโดยสงบ, การปฏิเสธการรักษา 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this thesis is to study about the legal measures on peaceful death through the medical 
treatment refused by the patient. The study was made starting from concept, theory, history, background and the 
importance of peaceful death through the treatment refusal. The study was also made about international laws 
relating to peaceful death through the treatment refusal; as in 2007, the Thai law relating to peaceful death through 
the treatment refusal was promulgated as provided in Section 12 of the National Health Act of 2007.  
 From the study, it was found that the intent of Section 12 of the National Health Act of 2007 is to protect 
individuals’ rights and to maintain the human value and dignity. Refusal of treatment by having a letter made to 
express his/her intention in advance is only to show the ownership right of his/her life, in order to notify relatives 
during the final stage of his/her unconscious life that he/she has no desire to receive the medical treatment which 
is not the case of permitting other people to destroy his/her life. The law provides the public the two articles of 
right, namely, the right to express his/her intention on how the treatment would be performed and the right in 
refusing to receive the treatment with the intent to protect individuals’ rights and to protect human value and 
dignity, providing everyone the opportunity to leave this world peacefully by way of nature, not to be interfered 
beyond the necessity which shall lead to the unnecessary suffering, requiring the patient to express his/her intent in 
advance that he/she does not wish to receive the public health service only to extend his/her life, or just to end the 
suffering of his/her illness. One problem causing the law relating to peaceful death to be ineffective is that, if an 
unconscious patient fails to express his/her intent in advance that he/she does not wish to receive the public health 
service only to extend his/her life at the final state, or just to end the suffering of illness (with treatment refusal), 
so the law relating to peaceful death shall not be enforced. Physician, who provided medical treatment must use 
tools to extend life further, even though the patient could not be cured for the full recovery, only to wait for his/her 
death to come. This thesis mentioned only about the case that a patient was unconscious due to accident. Accident, 
in this particular case, means the unforeseen event and lots of patients are unconscious due to accident. 
 With the reasons as mentioned above, the author recommended that Section 12 of the National Health 
Act of 2007 and the ministerial regulations determining the criteria and method of operation under the letter of 
intent refusing to receive the public health service giving only to extend his/her life at the final state of death, or to 
end the suffering of illness issued in 2010, in part of defective, be amended to enable such law to be enforced in 
case of unconscious patient due to the accident by adding the paragraph in Section 12 to enable husband, wife or 
relatives of the patient or any other persons to submit the motion to the courts of justice to appoint such person to 
be the patient’s representative in expressing his/her intent for the treatment refusal on behalf of the patient who is 
unconscious due to accident, for the benefit of the patient. 
Keywords: peaceful death.  treatment refusal.  
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ปญหาและอุปสรรคกรณีความเปนผูเสียหายในความผดิเก่ียวกับคดีทุจริตตอหนาท่ีราชการ 
PROBLEMS AND OBSTACLES IN CASES OF VICTIMS IN 

OFFENCE REGARDING CORRUPTION AGAINST GOVERNMENT DUTY 
 

สถาพร พลายเถื่อน 
Sathaporn Plythuean 

นักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 
บทคัดยอ 
 ปญหาการทุจริตในสังคมไทยน้ันมีมาชานาน ไมวาจะเปนการทุจริตในภาครัฐ หรือภาคเอกชนลวนแตกอใหเกิด
ความเสียหายแกเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม อยางรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งการทุจริตในภาครัฐทําให
เกิดความเสียหายแกประเทศชาติเปนอยางมาก ซึ่งการตรวจสอบการใชอํานาจน้ันมีเพียงหนวยงานของรัฐที่จัดต้ังขึ้นมา
เพื่อตรวจสอบการใชอํานาจเทานั้น แตในสวนของประชาชนเองกลับไมมีอํานาจในการตรวจสอบการทํางานของ
ภาครัฐแตอยางใด ทั้ง ๆ ที่เปนผูเสียภาษีใหกับประเทศชาติเพ่ือนําไปบริหารจัดการและบริการสาธารณะแกสวนรวม 
แตเปดชองเพียงใหประชาชนทําการรองเรียนเทาน้ันมิไดเปดโอกาสใหดําเนินคดี หรือรวมสอบสวน รวมทั้งมีสวนรวมใน
การดําเนินคดีแตอยางใด ดังน้ันเมื่อประชาชนถือวาเปนผูเสียหายในความผิดเก่ียวกับคดีทุจริตตอหนาที่ราชการแลว 
ก็ควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ และดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของหนวยรัฐตาง ๆ ที่มี
การกระทําทุจริตขึ้น ดังน้ันการเปนผูเสียหายของประชาชนในคดีทุจริตตอหนาที่ราชการ ประชาชนผูไดรับผลกระทบ
จากการทุจริตตอหนาที่ราชการจะสามารถดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐผูกระทําทุจริตไดเพียงใดน้ันยังเปนปญหาใน
ระบบกฎหมายอยู ทั้งน้ีเน่ืองจากในปจจุบันประเทศมีเพียงหนวยงานรัฐเทานั้นที่ทําการตรวจสอบ และปราบปราม
การทุจริตในหนวยงานรัฐ อาจกลาวไดวาเปนการตรวจสอบระหวางหนวยงานรัฐกับหนวยงานรัฐเทาน้ัน เอกชนหรือ
ประชาชนไมสามารถดําเนินคดีในฐานะเปนผูเสียหายอยางแทจริงได คงเพียงทําไดแตรองเรียนใหหนวยงานรัฐที่ทํา
หนาที่ตรวจสอบ เขาตรวจสอบเทาน้ัน การปราบปรามและดําเนินคดีกับเจาหนาที่รัฐจึงไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
ปญหาการปราบปราม และดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐ จึงเปนปญหาที่ควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน และขอเสนอแนะ
ในสวนกรณีการใหประชาชนซึ่งเปนผูเสียหายในคดีทุจริต สามารถดําเนินการรองทุกข ดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของ
รัฐผูกระทําการทุจริตได โดยอาจเทียบเคียงกับการดําเนินคดีอาญา กลาวคือใหประชาชนผูไดรับความเสียหายในคดี
ทุจริตของเจาหนาที่รัฐ มีฐานะเชนเดียวกับ ผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันจะทําใหเกิด
สิทธิในการดําเนินคดีอาญาได ซึ่งหากประชาชนสามารถเขารองทุกขตอพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินคดีกับเจาหนาที่   
รัฐผูกระทําทุจริตไดแลว ก็อาจทําใหเจาหนาที่รัฐเกิดความเกรงกลัว และยับยั้งช่ังใจไมกระทําการทุจริต อันสงผลให
ปญหาการทุจริตในประเทศลดลงได คดีเก่ียวกับการทุจริตถือเปนคดีพิเศษ และอาจมีปริมาณคดีเปนจํานวนมากซึ่งผู
ศึกษาเห็นวาหากจะมีการดําเนินคดีก็อาจแบงออกเปนการดําเนินคดีกับกลุมขาราชการประจํา กับ กลุมขาราชการการเมือง 
เน่ืองจากมีความแตกตางกัน กลาวคือ นักการเมืองซึ่งมาจากการเลือกต้ังของประชาชน ประชาชนใหความไววางใจ
เลือกเขามาบริหารบานเมือง หากกระทําการทุจริตก็ควรไดการพิจารณาคดีที่รวดเร็ว และการนําคดีขึ้นสูการพิจารณา
ของศาลน้ัน เน่ืองจากศาลยุติธรรมมีคดีที่จะตองพิจารณาเปนจํานวนมากก็อาจพัฒนาจัดต้ังศาลคดีเก่ียวกับการทุจริต
ขึ้น เพ่ือพิจารณาคดีเก่ียวกับการทุจริตโดยเฉพาะเปนศาลชํานัญพิเศษ และอาจใหมีการตรากฎหมายวิธีพิจารณาคดี
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ทุจริตขึ้นได  ดังน้ันผูศึกษาเห็นวาหากมีการแกไขโดยใหประชาชนเขาเปนผูเสียหาย และดําเนินคดีทุจริตกับ
เจาหนาที่รัฐไดแลวก็อาจทําใหปญหาการทุจริตลดลงไดอยางมาก หรืออาจไมมีการทุจริตเกิดขึ้นเลยก็เปนได 
คําสําคัญ: คอรรัปชัน 
 
ABSTRACT 
 Corruption in Thai society has been a long time problem. There are corruptions in the public sector and 
private sector, all of which cause damage to the economy, politics, society and culture seriously; especially 
corruption in public sector causes damage to the country a lot. Monitoring of power exercising is made only by 
government agency that is established to monitor the use of power only; but the people themselves do not have 
power to monitor the actions of the public sector in any way even though people are taxpayers to the country for 
bringing the budget to manage public administration and public services; the only way that the government opens 
is to have public complaints. The government does not allow joint investigations or prosecutions and participation 
in filing lawsuits against government officers who commit fraud. Therefore, when the people consider that they 
are victims in offence regarding corruption in government duty, there should be opportunity for people to 
participate in inspection and prosecution against officers of government agencies who commit corruption, so how 
much people in the malpractice cases, people who have been affected by corruption in government duty can file 
lawsuit against government officers who commit fraud, is a problem in legal system; as presently, in the country, 
there are only government agencies that audit and suppress corruption in government agencies. It could be said 
that the audit is made between government agency and government agency only. Private agency or general people 
cannot file lawsuits in the status of real victims. People can only complain for government agency who does the 
duty of audit to audit. Suppression and filing lawsuits against government officers are not effective as much as it 
should be. Problems of suppression and prosecution against government officers should be solved quickly. 
Recommendations about the fact that people who are victims in corruption cases, can complain and file lawsuits 
against government officers who commit corruption. This can be compared with filing criminal cases; people who 
are victims in corruption cases caused by government officers, can have same status as victims in the criminal 
procedural code, to create right in criminal prosecution. If people complain to investigators to file lawsuits against 
government officers who commit corruption, government officers may fear and suspend doing fraud, so problems 
of corruption in the country will reduce. Cases regarding corruption are special cases and there may be a lot of 
cases. The researcher considered that if there would be filing of lawsuits , filing should be divided into filing of 
lawsuits against permanent government officers and political government officers, as it has difference, namely, 
politicians coming from election of people; so people should provide reliability to select politicians to manage the 
country; if politicians commit corruption, they should be in trial quickly and the case should be brought to the 
court hearing, as courts of justice have a lot of cases for hearing. There should be development and establishment 
of courts for hearing of corruption specially to have trial on corruption in the status of special expertise courts and 
there should be promulgation of procedural law on corruption cases; therefore, the researcher considered that if 
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there is any modification so that people who are victims can file lawsuit against corruption with government 
officers, problems on corruption may reduce a lot, or there may not be any occurred corruption. 
Keyword: corruption. 
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มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 
บทคัดยอ 
 ปญหายาเสพติดนับเปนปญหาที่สงผลกระทบตอความปลอดภัยของสังคมและความมั่นคงของชาติ ทุกรัฐบาล
ไดใหความสําคัญและตระหนักในปญหาอยางจริงจังและตอเน่ือง   ดังน้ันจึงไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519  และภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายน้ีไดบัญญัติใหเลขาธิการสํานักงานปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดพิจารณาแตงต้ังเจาพนักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด  จากขาราชการท่ีไดรับมอบหมาย
ภารกิจในการปราบปรามยาเสพติดและพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  
พ.ศ. 2534  ในเรื่องการยึดและอายัดทรัพยสินผูเก่ียวของคดียาเสพติด โดยเจาพนักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด  
ใชอํานาจภายใตบทบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 14 (1) มาตรา 15 ในการปราบปราม 
จับกุม ผูผลิต ผูคาและทําลายเครือขายขบวนการคายาเสพติด แมจะสามารถดําเนินภารกิจสําเร็จลุลวงไปดวยดี แตการใช
อํานาจของเจาพนักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดก็ยังประสบปญหาอุปสรรคทางกฎหมายในการปฏิบัติหนาที่
เก่ียวกับปญหาการใชอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายในการเขาตรวจคนเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ โดยไมมี
หมายคนที่ตองเขาขอยกเวนของกฎหมายที่เจาพนักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดตองมีบัตรเจาพนักงาน
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด  และตองแสดงบัตรประจําตัวซึ่งมีขอจํากัดในการเขาตรวจคนเคหสถานโดยให
อํานาจคุมครองเฉพาะ  ผูที่มีบัตรเจาพนักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดเทาน้ัน  ซึ่งผูรวมตรวจคนดวยน้ันไมมี
บัตรพนักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด กฎหมายมิไดใหอํานาจ จึงไมอาจคุมครองจึงทําใหประสบปญหา
ขาดความม่ันใจในการปฏิบัติหนาที่ในการเขาตรวจคน และยังมีปญหาในกฎหมายท่ีไมอาจทําใหการปราบปราบ
ยาเสพติดประสบความสําเร็จ คืออํานาจในการควบคุมตัวผูถูกจับตาม  มาตรา 15  ที่กฎหมายไดใหอํานาจในการ
สอบสวนขยายผลไวเพียง  3  วัน ไมเพียงพอตอการขยายผลเพราะในการขยายผลจับกุมตองใชระยะเวลาพอสมควร
จึงจะสามารถทําลายเครือขายยาเสพติดใหหมดไป  และเมื่อจับกุมผูคายาเสพติดแลวก็จะมีการยึดและอายัดทรัพย
ผูเก่ียวของคดียาเสพติดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534   
ที่บัญญัติถึงการยึดและอายัดทรัพยสินผูเก่ียวของคดียาเสพติด แตไมอาจนํามาบังคับใชไดทุกกรณี เน่ืองจากผูคายาเสพติด
มักจะหาหนทางในการปกปดทรัพยสินที่ไดมาจากการคายาเสพติดและในการยึดทรัพยผูเก่ียวของคดียาเสพติดมี
ขั้นตอนยุงยากและหลายขั้นตอนไมทันตอการยึดและอายัดทรัพยสินไดทันเวลา สงผลใหการบังคับใชกฎหมายหรือ
มาตรการตาง ๆ น้ัน ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ จากปญหาดังกลาวผูศึกษาขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาการใช
อํานาจของเจาพนักงานในการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
สัมพันธในการปฏิบัติหนาที่ โดยควรมีการแกไข เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด  พ.ศ. 2519   
ในสวนของอํานาจของเจาพนักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดในการเขาคนเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ ตาม
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มาตรา 14 (1) ซึ่งใหอํานาจเจาพนักงานผูซึ่งเลขาธิการแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี และผูรวม
ปฏิบัติงานมีอํานาจที่สามารถเขาไปในเคหสถานหรือสถานที่เพ่ือตรวจคนโดยไมตองมีหมายคนของศาล มาตรา 15 
ที่ใหอํานาจเจาพนักงานจับกุมขยายผลการจับกุมได 3 วัน ตามพระราชบัญญัติ  ในทํานองเดียวกับอํานาจในการตรวจ
คนจับกุมขยายผลของเจาหนาที่ปราบปรามยาเสพติดของประเทศสิงคโปร  (Central Narcotic Bureau-CNB)  ที่ให
อํานาจเจาหนาที่ปราบปรามยาเสพติดของประเทศสิงคโปรมีอํานาจเขาคนโดยไมตองมีหมายคนและมีมาตรการ
ควบคุมบุคคลผูเปนตัวการโดยไมตองผานการพิจารณาของศาลคือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยดวยความ
เห็นชอบของอัยการ มีอํานาจสั่งควบคุมนายทุนหรือตัวการคายาเสพติดไวไมเกิน 2 ป และประธานาธิบดีมีอํานาจที่
จะขยายระยะเวลาการควบคุมไดอีกครั้งละไมเกิน  1  ป  และควรมีการแกไข เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ในเรื่องการยึดและอายัดทรัพยผูเก่ียวของคดียาเสพติดเพ่ือ
ตัดวงจรในการนําทุนมาเปนปจจัยในการคายาเสพติดเพ่ือที่จะไดทําลายเครือขายยาเสพติดใหหมดไป 
คําสําคัญ: การปองกันยาเสพติด  
 
ABSTRACT 
 Problems of drug are the problems affecting safety of the society and security of the nation. Every 
government emphasizes the importance and realizes the drug problems seriously and continuously. Therefore, 
there were promulgations of the Drug Prevention and Suppression Act of 1976 which under the provisions of this 
law, it was determined that Secretary General of Office of Narcotics Control Board would consider and appoint 
drug prevention and suppression officers from government officers authorized to have task in suppression of drug 
and the Act for Measures in Suppression of Offenders related with Drug Offenders of 1991 on seizure and 
confiscation of properties of related people in drug cases. Drug prevention and suppression officers exercised 
power under the provisions of the Drug Prevention and Suppression Act of 1976, Section 14 (1) and Section 15 in 
suppressing and arresting of producers, traders and in destroying drug smuggling process network. Even if officers 
could achieve the task well, exercising of power of drug prevention and suppression officers still had legal 
problems and obstruction in performing duties related with problems of exercising power under the provisions of 
the law to access and search residences or any places without any search warrant. There was no exception of the 
law for drug prevention and suppression officers to search residences. Drug prevention and suppression officers 
would present their drug prevention and suppression officer cards. So there was limitation in searching residences. 
The law determined that there would be protection power for only persons who had drug prevention and 
suppression officer cards. Officers who joined in searching in residences did not have such drug prevention and 
suppression officer cards. The law did not grant power to them so there was no protection for such persons. There 
was problem as there was no confidence in performing duties in searching residences. There was problem in the 
law causing unsuccessful drug suppression, as power to control arrested people under Section 15, the law granted 
power to investigate and expand the result for only three days. The number of days was not enough for expanding 
the result because in expanding of the result to arrest, considerable time was needed for destroying all drug 
network. In arresting drug smugglers, there would be seizure and confiscation of properties of related of people in 
drug cases under the Act for Measures in Suppression of Offenders related with Drug Offenders of 1991 on 
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seizure and confiscation of properties of related people in drug cases. However, the law could not be enforced in 
all cases, as drug smugglers searched for ways to conceal properties earned from trafficking of drug. Seizure and 
confiscation of properties of related people in drug cases had difficult and several steps. It could not catch up with 
seizure and confiscation of properties in time. So enforcement of laws and measures had no sufficient efficiency. 
From such problems, the researcher recommended that there should be guidelines for effective problem solving of 
power exercising in officers’ suppression of offence on drug and such problem solving had relation with duty 
performance. There should be amendment of the Drug Prevention and Suppression Act of 1976 relating with 
power of drug prevention and suppression officers in searching residences or any places under Section 14 (1). 
There should be granting of power to officers who are appointed by Secretary General of Office of Narcotics 
Control Board to work according to this Act. Officers who join in searching in residences should have power to 
enter into and search residence or any places without such search warrant issued by court of justice under Section 
15 granting power to officers to arrest and expand the result for arresting for three days, under the Act, in the same 
way as power for searching, arresting and expanding of result to arrest of officers of Singaporean Central 
Narcotics Bureau-CNB giving power to CNB officers who search in residences to have power to enter into and 
search residence or any places without search warrant. CNB has measures for controlling principals without 
hearing in court of justice. Minister of Interior with approval of public prosecutor, has power to order controlling 
investors or principals of drug smuggling for not more than two years. The President has power to expand the 
period of controlling investors or principals again for not more than one year per one time. There should be 
amendment of the Act of Measures to suppress offenders related with drug offenders of 1991 on confiscation and 
seizure of properties of related people in drug cases to cut the cycle in bringing capital to be the factor for trading 
of drug in order to destroy drug network. 
Keyword: drug prevention.  
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ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับคุณสมบัตขิองผูสมัครรับเลือกตั้งเปน 
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

LEGAL PROBLEMS ON THE QUALIFICATIONS OF CANDIDATES TO BE MEMBERS 
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สัมฤทธ์ิ กองอน 

Samrit Kong-on 
นักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
 
บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีมุงศึกษาปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถิ่นตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545 มาตรา 44 (3) 
ไดกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกต้ังตองเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินหรือภาษีบํารุงทองที่ใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนระยะเวลาติดตอกัน  3  ป  นับถึงปที่สมัครรับเลือกต้ัง จึงจะมีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกต้ัง  จากปญหา
ดังกลาวพบวาผูที่ไดเสียภาษีตามสัญญาเชาหรือเชาซื้อไดเสียภาษีไปแลวแตอาจจะไมมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง เน่ืองจาก  
วาไมครบหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545 
มาตรา 44  (3)  เชน  กรณี ชําระภาษีไมครบกําหนด 3  ป  ก็ไมมีสิทธิตามกฎหมาย ดังน้ันการกําหนดคุณสมบัติไวใน
กรณีดังกลาวจึงเปนปญหาของการจํากัดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของประชาชนเปนอยางมาก เพราะไมควรนํา
หลักเกณฑการเสียภาษีบํารุงทองที่มาเปนเกณฑในกําหนดคุณสมบัติของผูสมัคร แตควรใหมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด
ไวในรัฐธรรมนูญ เชน คุณสมบัติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาเปนเกณฑก็ได เน่ืองจากคุณสมบัติของบุคคลดังกลาว
มิไดแตกตางกัน กรณีดังกลาวผูวิจัยจึงเสนอแนะวา สมควรใหมีการแกไขและปรับปรุงพระราชบัญญัติการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545 มาตรา 44 (3) หรือยกเลิกอนุมาตรานี้ เพ่ือใหบุคคลดังกลาวได
สิทธิรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน   
คําสําคัญ: สมาชิกสภาทองถ่ิน, ผูบริหารทองถ่ิน 
 
ABSTRACT 
 This research has the purpose to study about Legal Problem on the Qualifications of Candidates to be 
members of Local council or Local Administrators under the Erection of Local Council member or Local 
Administrators Act of 2002, Section 44(3). The Act determined the qualification of candidates that they should 
pay building and land tax to Local Administration Organization for consecutive three years, till the Erection year. 
Then they would be entitled to be candidate. From such problem, it was found that persons who pay tax under 
lease contract or hire-purchase contract; have already paid tax; but they might not have right to be candidates in 
the erection, as the qualifications were not full according to the criteria specified in the Erection of Local Council 
member or Local Administrator Act of 2002,section 44(3),for example, such persons paid tax not in full three 
years, they would not be entitled under the law. Therefore determination of qualifications in such case was the 
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proplem of restriction of political right and freedom of people a lot. As there should not be criteria of paying local 
maintenance tax to be the criteria in determining the qualifications of candidates. There should be qualifications as 
determined in the Constitution; for example, qualifications of members of House of Representatives should be 
used as criteria as the qualifications of such persons were not different. In such case, the researcher recommended 
that there should be modification and improvement of the Erection of Local Council Member or Local 
Administrator Act of 2002 Section 44(3) or cancellation of this sub-section, so that such individuals were entitled 
to be elected as Local Council Members or Local Administrators. 
Keywords: members of local council.  local administrators. 
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บทคัดยอ 
 พระภิกษุและสามเณรเปนพลเมืองไทยกลุมหน่ึงที่ถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพในดานการศึกษามากที่สุดทั้ง
ทางกฎหมายและทางสังคม ในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติ การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 บัญญัติให “บุคคล” มีสิทธิในการเขารับการพ้ืนฐานขั้นพ้ืนฐานและมีเสรีภาพในการศึกษา
อบรม และไดกําหนดสถานภาพของบุคคลทั่วไปไวโดยรวมวา คือชาย หญิง คนพิการ และกําหนดสถานภาพของบุคคล
พิเศษไววา คือทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจางขององคกรของรัฐ ซึ่งเน้ือหา
สาระโดยรวมของกฎหมายท้ังสามฉบับดังกลาวมา ไมมีการกลาวถึงบุคคลที่เปนพระภิกษุและสามเณรไวเลย หาก
ปราศจากรัฐธรรมนูญมาตรา 100 มาตรา 102 และมาตรา 115 ที่หามพระภิกษุและสามเณรใชสิทธิเลือกต้ัง สมัครรับ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา จะไมมีมีทางทราบเลยวาประเทศไทยมีพระภิกษุและสามเณร
เปนพลเมืองของประเทศดวย การท่ีไมไดมีการบัญญัติสถานภาพของพระภิกษุและสามเณรไวเชนน้ีทําใหการใชสิทธิ
และเสรีภาพในดานการศึกษาไมสามารถใชหลักของความเสมอภาคเฉพาะเรื่องมาอางได ดังน้ัน เมื่อการใชสิทธิและ
เสรีภาพในดานการศึกษาไมสามารถใชหลักของความเสมอภาคเฉพาะเรื่องได จึงตองขึ้นอยูกับการตีความของผูใช
กฎหมายตามหลักความเสมอภาคทั่วไป ซึ่งยังไมมีความชัดเจนวาพระภิกษุและสามเณรมีสิทธิและเสรีภาพในดาน
การศึกษาตามรัฐธรรมนูญหรือไม และที่ยิ่งกวาน้ัน รัฐธรรมนูญมาตรา 73 บัญญัติใหบุคคลมีหนาที่รับการศึกษาอบรม
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯบัญญัติใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป โดยให
เด็กซึ่งมีอายุเจ็ดปจนถึงอายุสิบหกป เขาเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับฯ
บัญญัติใหผูปกครองสงเด็กที่มีอายุเจ็ดปจนถึงอายุสิบหกปเขาเรียนในสถานศึกษา ผูปกครองที่ไมปฏิบัติตามยอมมี
ความผิด ที่กลาวมาน้ีแสดงใหเห็นไดวาประเทศไทยบังคับใหเด็กไทยทุกคนท่ีมีอายุเจ็ดปจนถึงอายุสิบหกปตองเขา
เรียนในสถานศึกษา ผลจากการบัญญัติกฎหมายไวเชนน้ี ทําใหเด็กที่มีอายุระหวางน้ีไมสามารถเขาบวชเปนสามเณร
ได เพราะวาเมื่อบวชแลวไมสามารถเขารับการศึกษาภาคบังคับได ยอมสงผลใหไนพระพุทธศาสนาไมมีสามเณรที่มี
อายุระหวางน้ี สวนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่รัฐธรรมนูญถือวาเปนเสรีภาพในการศึกษาตามมาตรา 50 ก็ไมมี
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยใดที่บัญญัติใหสิทธิและเสรีภาพในการเขารับการศึกษาของพระภิกษุและสามเณรไวเปน
การเฉพาะ จึงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานศึกษานั้น ๆ วาจะใหพระภิกษุและสามเณรเขารับศึกษาไดหรือไม 
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 กฎหมายที่ใหกับสิทธิและเสรีภาพในการเขารับการศึกษาของพระภิกษุและสามเณรโดยเฉพาะมีกําหนดไว
ในกฎหมาย 3 ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. 2540  และระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ วาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2546 โดยกําหนดใหคฤหัสถสามารถเรียนรวมชั้นเรียนกับพระภิกษุและสามเณรได แตใน
ขณะเดียวกันกลับมีคําสั่งของมหาเถรสมาคม หามพระภิกษุและสามเณรเรียนในโรงเรียนหรือสถานที่ตาง ๆ ปะปน
กับชายหญิงอันเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการเขารับการศึกษาของพระภิกษุและสามเณร ซึ่งปจจุบันในโรงเรียน
หรือสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั่วประเทศจึงไมมีพระภิกษุและสามเณรเขารับศึกษา
เลยแมแตรูปเดียว เวนแตในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาบางแหง เชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัย
รามคําแหง เปนตน จึงทําใหพระภิกษุและสามเณรเปนผูที่ไมมีความรูความสามารถพอท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตนเอง
และชวยเหลือสังคมได 
 ดังน้ัน เพ่ือใหสถาบันพระพุทธศาสนาใชประโยชนจากบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ไดแก พระภิกษุและ
สามเณรผูทําหนาที่สอนดานศาสนา สามารถเปนผูสอนและเผยแผศาสนธรรมอยางมีศักยภาพและถูกตอง เหมาะสม 
และสอดคลองกลมกลืนกับวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนในภาวะปจจุบันจึงควรที่จะสงเสริม สนับสนุนการศึกษาของ
พระภิกษุและสามเณรใหมีความเขมแข็ง มีความรูในวิชาการทุก ๆ ดาน เพ่ือสืบทอดศาสนธรรมและศาสนทายาทและ
จรรโลงพระพุทธศาสนาในประเทศไทยใหมีความเจริญรุงเรืองยิ่ง ขึ้น แตการท่ีจะกระทําอยางน้ันไดจําเปนที่จะตอง
แกไขกฎหมายใหการกําหนดสถานภาพของบุคคลที่เปนการเฉพาะครอบคลุมถึงพระภิกษุและสามเณรดวย และแกไข
สิทธิและเสรีภาพในการเขารับการศึกษาของพระภิกษุและสามเณรใหมีความชัดเจนตามหลักความเสมอภาคเฉพาะ
เรื่อง เพ่ือปองกันการใชหลักความเสมอภาคท่ัวไปมาตีความกฎหมายซึ่งไมมีความแนนอน พระภิกษุและสามเณรอาจ
ถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการเขารับการศึกษาได และใหยกเลิกคําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องหามพระภิกษุและสามเณร
เรียนวิชาชีพ หรือสอบแขงขันอยางคฤหัสถ พ.ศ. 2538 ที่ขัดตอสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน ขัดตอรัฐธรรมนูญ 
คําสําคัญ: สิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา, ภิกษุและสามเณร 
 
ABSTRACT 
 Buddhist monks and novices as a group of Thai citizens, the rights and freedoms are restricted in terms 
of most. Both legal and social, legal constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 National Education Act, 
B.E. 2542 and Amendment (No. 2) B.E. 2545 as amended (No. 3) B.E. 2553 and the Compulsory Education Act, 
B.E. 2545 decreed that "the party" has the right to receive the basic and fundamental freedom of education and 
training. And the status of a person as a whole that is common to man woman to define the status of persons with 
disabilities and special police and military officials that the other officers of the state. Employees or employees of 
government agencies. The overall contents of the three revised law, no person is said to monks and novices into it. 
Without the Constitution, Section 100, Section 102 and Section 115 which prohibits Buddhist monks and novices 
to use the ballot. Candidate member of the house and senate. There is no way to know how much Thai monks and 
novices as a citizen of the country. That has not been provided the status of monks and novices, such as this makes 
use of the rights and freedom of education can not use the principle of equality, particularly on heavy, so when the 
rights and freedom in education is not, the principle of equality can only be story. It depends on the interpretation 
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of the law equality generally. This is not clear that the monks and novices have the right to education and freedom 
under the constitution or not.  
 And furthermore constitution article 73 states that individuals are responsible for the education and 
training as provided by law. The national education act and the constitution of the compulsory education of nine 
years. By children aged seven years until the age of sixteen years. Enrolled in basic education. And the 
Compulsory Education Act states that parents send children aged seven years to sixteen years of age enrolled in 
school. Parents who fail to comply shall be guilty. The foregoing shows that Thailand has forced all Thai children 
aged seven years to sixteen years of age must attend school. The result of this legislation to allow children 
between the ages of this can not be ordained as a novice. Because when ordained, can not attend school are 
compulsory. Would result in no novice night buddhism between the ages of this. The tertiary education in the 
constitution considered the freedom of the university act, Section 50 is not subject to any rights and freedom to 
attend school for the monks and novices are specific. It depends on the discretion of the school that will give the 
monks and novices into the study or not.  
 Law to the right and freedom to attend school for the monks and novices, especially with the law in such 
Act No. 3 Mahamakutrajavidyalaya University Act, B.E. 2540, Mahachulalongkorn rajavidyalaya university Act, 
B.E. 2540 and Regulation Office of National Buddhism With Scripture School Department of General Education 
B.E. 2546 which require the students to layman can share class with the monks and novices. At the same time to 
the order of Mahathera Association. Buddhist monks and novices do not learn in school or places. Women along 
with men, which limit the rights and freedom to take the education of monks and novices. Currently, the school or 
schools of both the public and private basic education around the country has no monks and novices to the study 
of even a single image. Except in the higher education institutions such as universities, some of these open to the 
royal works. Ramkhamhaeng university etc., so the monks and novices who were not knowledgeable enough to 
develop their own potential and help society.  
 Therefore, for the Institute of Buddhism to take advantage of people in Buddhism, including Buddhist 
monks and novices who worked as teaching religion can be taught and spread religions as a viable and appropriate 
and in harmony with the life of Buddhists in the state today, should be promoted. Support the education of monks 
and novices to be strengthened. Knowledge of the academic all in succession religions and religious heirs and 
sustain Buddhism in Thailand, the prosperity, even greater, but that is done it is necessary to modify the law to 
determine the status of a person, that specifically covers with Buddhist monks and novices. And modify the rights 
and freedom to take the education of monks and novices to clear the equality specific to prevent equality general 
interpretation of the law which is uncertain and the monks and novices may be limited rights. and freedom of 
access to education. And to cancel orders Mahathera Association. Re: Do monks and novices learn professional or 
a competitive examination layman B.E. 2538 contrary to basic human rights. Contrary to the Constitution.  
Keywords: rights and freedoms in education.  monks and novices. 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ตอการเรียนระดับเกียรตินิยมของนิสิตโครงการ

ปริญญาตรีการบัญชี ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือนิสิตที่มีเกรดเฉล่ีย
สะสมสูงสุด 10%  ของแตละช้ันป ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 91 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  รอยละ, คาเฉล่ีย, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสันและการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลการวิจัยพบวา 1.  ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับเกียรตินิยมของนิสิต อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ไดแก  เกรดเฉล่ียสะสมในระดับมัธยมปลาย  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  นิสัยในการเรียน  
ความสัมพันธระหวางเพ่ือน เกรดวิชาบัญชีเบื้องตน และสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย  2.  ผลการศึกษาดวยการ 
วิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณพบวา ปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับเกียรตินิยมของนิสิต ไดแก เกรดเฉล่ีย
สะสม (GPA) ในระดับมัธยมตอนปลาย, ความสัมพันธระหวางเพ่ือน ,ผลการเรียนวิชาบัญชีเบื้องตน และนิสัยในการเรียน 
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
ABSTRACT 
 This research was conducted with the following objectives, to study factors affecting the learning 
achievement of students at Honors  Bachelor  of  Accountancy  Special  Program  Kasetsart University. 

The sample used in this research were ninety-one students  selected from the top 10% of each their class, 
In  the first  semester, 2010 . The questionnaire was  used  to  collect the data. Statistical analysis used were frequency, 
means, percentage, standard deviation, Pearson’s correlation coefficient and multiple regression at the significant 
level of  .05. 
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The result of this study indicated:  1. The results of relationship between factors affecting the learning 
achievement of Honors students showed significant at .05 level  were GPA from high school, achievement motivation, 
study habits, relationship among  friend, grades in the course of Principles of Accounting Introductory and college 
environment. 2. The results of the multiple regression analysis uncovered factors affecting the learning achievement of  
Honors students: GPA from high school,  relationship among  friend, grades in the course of Principles of Accounting 
Introductory and study habits. 
Keyword: learning achievement. 
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มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 
บทคัดยอ 
     งานวิจัยน้ีมุงศึกษาแนวคิด มาตรการทางกฎหมาย กฎระเบียบอํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวนโดย
เปรียบเทียบกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ พระราชบัญญัติสํานักงานตํารวจแหงชาติ และกฎหมายที่เก่ียวของกับการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานสอบสวนในเรื่องความไมเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ พบวา คาตอบแทนของพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษน้ันแตกตางจากพนักงานสอบสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนอยางมาก เชน คาตอบแทนประจําตําแหนง 
เบี้ยเล้ียง ก็มีมากกวาพนักงานสอบสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ จากปญหาดังกลาวความไมเสมอภาคเกี่ยวกับ
ความกาวหนาของพนักงานสอบสวนตามมาตรา 44 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ. 2547  ในสวน
ความไมเสมอภาคเก่ียวกับความกาวหนาของพนักงานสอบสวนดานคาตอบแทนน้ัน พบวา ถึงแมวาพนักงานสอบสวน
จะเปนหนวยงานหนึ่งที่อยูในกระบวนการยุติธรรม เชน ศาล อัยการ หรือแมกระทั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ แตสิทธิ
ในเร่ืองคาตอบแทนกับไมไดรับความเปนธรรม ดังน้ัน ควรกําหนดงบประมาณ คาตอบแทน มีการกําหนดหลักเกณฑ
และอัตราเงินเพ่ิมเปนกรณีพิเศษแกพนักงานสอบสวน ไวในมาตรา 44 (6) (7) (8) (9) (10) และ (11) ตามมาตรา 46, 47 
แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 โดยยึดหลักเกณฑเชนเดียวกับพระราชบัญญัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
อัยการ หรือศาล เพ่ือใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ือสังคมตอไป  
คําสําคัญ: สํานักงานตํารวจแหงชาติ, พนักงานสอบสวน 
 
ABSTRACT 
 This research is aimed to study the concept on legal measures and regulation on the power and duty of 
the investigators by comparing with the Department of Special Investigation (DSI), the Royal Thai Police 
Headquarters Act and the relevant laws on the performance of duty by the investigators on inequity in accordance 
with the constitution. It found the compensation of the DSI investigators is different from the investigators of the 
Royal Thai Police Headquarters (RTPH) very much, regardless of being the fringe benefits, e.g. compensation for 
the title or allowance is more than the investigator s of the RTPH. In the problem of inequity on the advancement 
of the investigators pursuant to section 44, second paragraph, of the National Royal Thai Police Act 2004, or the 
inequity on the advancement of the investigators on compensation, found the investigators in an agency in the 
judicial process, e.g. courts, prosecutors or even the DSI, the compensation was not fair. Therefore, it should set 
the compensation budget with guidelines and increase special compensation to the investigators in accordance 
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with sections 44 (6), (7), (8), (9), (10) and (11), pursuant to sections 46 and 47 of the National Position Act 2004, 
based on the same criteria with the Department of Special Investigation, Prosecution or Court Act to boost the 
morale and spirit on the operations for the society further.  
keywords: Thai police headquarters.  investigators. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 104 

การศึกษาพฤติกรรมการขายแบบมุงเนนลูกคาของ 
พนักงานขายของบริษัทการคาระหวางประเทศในประเทศไทย 

A STUDY OF CUSTOMER ORIENTED SELLING BEHAVIOR OF SALESPERSON 
OF INTERNATIONAL TRADING COMPANIES IN THAILAND 

 
ดร.สุนันทา ไชยสระแกว 

Sunanta Chaisrakeo, Ph.D. 
หัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีกและแฟรนไชส คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคหลักคือ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการขายแบบมุงเนนลูกคาของ
พนักงานขาย จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร และปจจัยที่สงผลตอรูปแบบพฤติกรรมการขายแบบมุงเนน
ลูกคาของพนักงานขาย กลุมตัวอยางคือ พนักงานขายท่ีทํางานในบริษัทการคาระหวางประเทศ จํานวน 500 คน ใน
กลุมอุตสาหกรรมที่สําคัญของไทย  5  ประเภท  ไดแก  เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินคาอุปโภคบริโภค ทรัพยากร
และพลังงาน ยานยนต และเทคโนโลยี ผลการทดสอบสมมติฐานพบความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตร
กับพฤติกรรมการขาย อยางไรก็ตามเม่ือทําการทดสอบสมมติฐานแยกตามอุตสาหกรรมพบผลลัพธที่นาสนใจ 
คําสําคัญ: การขายแบบมุงเนนลูกคา, พนักงานขาย, วัฒนธรรมองคกรแบบไมยืดหยุน, วัฒนธรรมองคกรแบยืดหยุน,   
                 การเจรจาตอรอง, บริษัทการคาระหวางประเทศ 
 
ABSTRACT 
 This research was a survey research. The main objectives were to study salesperson's customer oriented 
selling behavior classified by demographic factor, and factor influencing on salesperson's customer oriented 
selling behavior. The sample is 500 salespeople working in international trading companies from 5 leading 
industries such as agricultural and food industry, consumer product, resource and energy, automobile, and 
technology. The testing result showed that there is relationship between demographic factor and selling behavior. 
When hypothesis testing was conducted for each industry, however, the interesting results were found. 
Keywords: customer-oriented selling.  Salespeople.  bureaucratic culture.  supportive culture.  Negotiation.  
                    international trading companies. 
 
 
 
 
 

การสรางสรรคองคความรูและการเผยแพรแหลงความรูของหองสมดุ 



 105 

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 
KNOWLEDGE  CREATION  AND DISTRIBUTION OF 

ACADEMIC LIBRARY IN THAILAND 
 

ผศ. สุมน  ถนอมเกียรติ 
Sumon  Thanomkiat, Asst.Prof. 

รองผูอํานวยการฝายบริการ สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่องการสรางสรรคองคความรูและการเผยแพรแหลงความรูของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
ไทย  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการสรางสรรคองคความรูดานการแสวงหาความรู  การแบงปนความรู การนําความรูที่
ไดไปประยุกตใช  การเผยแพรทรัพยากรสารสนเทศในแหลงความรูและเปรียบเทียบการสรางสรรคองคความรูดาน
การแบงปนความรูกับการเผยแพรแหลงความรูของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย  โดยใชแบบสอบถามใน
การรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร หัวหนางาน บรรณารักษและอื่น ๆ ของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
จํานวน  4  กลุม  ไดแก มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล รวมจํานวนทั้งสิ้น 119 หองสมุด จัดสงจํานวน  327  ชุด ไดรับแบบสอบถามคืนมา  284  ชุด  คิดเปนรอย
ละ 86.85  การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ คารอยละ คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One – way analysis of variance)  คาสัมประสิทธิ์แอลฟา คาการเปรียบเทียบพหุคูณโดยวิธีการของเชฟเฟ 
 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 284 คน สวนใหญเปนเพศหญิง เมื่อจําแนกตามตําแหนงสวน
ใหญเปนบรรณารักษ มีประสบการณการทํางาน 10 ป สถาบันที่สังกัดพบวา สวนใหญสังกัดมหาวิทยาลัยเอกชน  สวน
หนาที่ความรับผิดชอบพบวามีหนาที่ในงานบริการ อีกทั้งหองสมุดมีการจัดทํา KM ของหองสมุด เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู
ซึ่งกันและกันโดยมีชองทางเผยแพรทรัพยากรสารสนเทศในแหลงความรูของหองสมุดมากกวา  2  ชองทาง 
 สําหรับการสรางสรรคองคความรูและการเผยแพรแหลงความรูของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
ไทยโดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงจากคาเฉล่ียจากมากไปหา
นอยคือ ดานการนําความรูที่ไดไปประยุกตใชของบุคลากรหองสมุด ดานการเผยแพรทรัพยากรสารสนเทศ  ดานการแบงปน
ความรูของบุคลากรหองสมุด และดานการแสวงหาความรูของบุคลากรหองสมุดตามลําดับ   
 สวนการเปรียบเทียบการสรางองคความรูดานการแบงปนความรูกับการเผยแพรแหลงความรูของหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยพบวา กลุมตัวอยางมีการแบงปนความรูและมีการเผยแพรแหลงความรูโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง  
คําสําคัญ: การสรางสรรคองคความรู, การเผยแพรแหลงความรู  
 
ABSTRACT 
 The research on   knowledge creation and distribution of academic library in Thailand has five  purposes 
folds.  Firstly, it aims to study  knowledge acquisition. Secondly, it aims  to   study  knowledge sharing. Thirdly, it 
aims to study  knowledge utilization. Fourthly, it aims to study knowledge distribution  and finally, it aims to 
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compare the knowledge creation between  knowledge sharing  and knowledge distribution of Academic Library in 
Thailand. 
 The sampling used were academic library staff  in Thailand in totaling 327, data collection tools 
consisted of 327 questionnaires for directors, heads, librarians and others  of  327 for 119 academic libraries  in 
Thailand.  There were  four  groups of Public University, Private University, Rajabhat  University and  
Rajamangala  Universty of Technology. The questionnaires  of 284 (86.85%) were responded. The statistics 
employed for data analysis were percentage, means, standard deviation, One –way analysis of  variance, least 
significant difference (LSD), multiple comparison and sheffe ’s test. Research results were as  following : 
 The study found that all  284 of the sample were  persons,  have all most  woman and  have position  as 
librarian  responsible for  Services,  have been working  for 10 years in Private  University library.  Also  found 
that academic library in Thailand have organized  KM  for sharing to learn  among each other, More than that , 
they have two communication channels  distribute information resources of library.  
 Regarding  the knowledge  creation and distribution of  academic library in Thailand , it is  found that  
they were in high level. When analyze   in each aspect, found that   they  were  in high level  respectively:  the 
knowledge creation with knowledge utilization, knowledge distribution, knowledge sharing, knowledge 
acquisition. For  comparison  of  knowledge creation between knowledge sharing  and knowledge distribution 
,found that they were  shared and distributed   in   middle  level. 
Keywords: knowledge creation.  distributes of  information resources  
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ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูการจัดการความปลอดภัยของพนักงาน 
โรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัดนครราชสีมา 

FACTORS AFFECTING EMPLOYEES’ PERCEPTIONS OF SAFETY MANAGEMENT IN 
THE PLASTIC MANUFACTURING INDUSTRY IN NAKHON RATCHASIMA 

 
สุรชัย  ตรัยศิลานันท  

Surachai  Traisilanan 
นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วรพจน สุทธิสัย 
Worapote  Suthisai 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการรับรูการจัดการความปลอดภัยของพนักงาน และศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการรับรูการจัดการความปลอดภัยของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัดนครราชสีมา กลุมตัวอยาง 
ที่ใชในการศึกษาคือ ผูบริหารของโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 58 คน  เจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ  จํานวน  58  คน  และพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน  400  คน 
วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี่เปนรอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสัน  และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน 

ผลการศึกษาพบวา 1) การรับรูของพนักงานตอการจัดการความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอยูในระดับสูง
โดยมีการรับรูดานการปองกันความปลอดภัยมากที่สุด รองลงมาเปนการรับรูดานการสํารวจความปลอดภัย  2) ปจจัย
ดานการจัดการเรื่องความปลอดภัย  ดานการสํารวจเรื่องความปลอดภัย และดานการปองกันดานความปลอดภัย เปน
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการรับรูการจัดการความปลอดภัยของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัด
นครราชสีมา  3) ปจจัยดานการจัดการเรื่องความปลอดภัยมีอิทธิพลตอการรับรูการจัดการความปลอดภัยของพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัดนครราชสีมาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และสามารถอธิบายการ
รับรูการจัดการความปลอดภัยของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในภาพรวมไดรอยละ 1.94   และ 4) ทัศนคติ
ของผูบริหารในเรื่องการจัดการความปลอดภัยมีอิทธิพลตอการจัดการความปลอดภัยของเจาหนาที่ความปลอดภัยโดย
สามารถอธิบายปจจัยดานการจัดการความปลอดภัยในภาพรวม ไดรอยละ 36.90 
คําสําคัญ: การจัดการความปลอดภัย, โรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก 
 
ABSTRACT 

The purpose of this research was to study employees’ perceptions and environmental factors affecting 
their perceptions of safety management in the plastic manufacturing industry in Nakhon Ratchasima. The 
sampling group included 58 management executives, 58 safety officers, and 400 employees. The statistical 
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analysis was done by using percentages, mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation 
coefficient, and Stepwise Multiple Regression Analysis. 

The results were as follows: 1) Employees’ perceptions of safety management were at a high level. The 
employees’ perceptions of safety prevention was the highest; 2) factors of safety management, safety survey, and 
safety prevention were the factors that had a relationship with employees’ perceptions of safety management at 
0.05 statistically significant level; 3) factors of safety management were sufficient to predict employees’ 
perceptions of safety management at 0.05 statistically significant level with cooperative prediction at 1.94 percent; 
4) management executives’ attitudes were sufficient to predict safety management at 0.05 statistically significant 
level with cooperative prediction at 36.90 percent. 
Keywords: safety management.  plastic manufacturing industry. 
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ระบบรับรองรายงานการประชุมออนไลน จังหวัดสระบุรี 
APPROVE REPORT MEETING ONLINE SYSTEM: SARABURI PROVINCE 

 
หยาดพิรุณ  ออนเม็ก 
Yadpiroon Onmek 

นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาระบบรับรองรายงานการประชุมออนไลน จังหวัดสระบุรี  เพ่ือพัฒนา
เครื่องมือสําหรับการรับรองรายงานการประชุมแบบออนไลน จัดเก็บขอมูลการประชุมในรูปแบบฐานขอมูล  และเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส  สามารถรับรองรายงานการประชุมโดยไมใชกระดาษ หรือการรับรองรายงานการประชุมไรกระดาษ 
(paperless approve)  การพัฒนาระบบเริ่มจากการศึกษาความตองการ รวบรวมขอมูล วิเคราะห ออกแบบระบบ พัฒนา
ระบบ และทดสอบระบบ  โดยพัฒนาระบบเปนลักษณะเว็บแอพพลิเคชัน (web application) เพ่ือใชติดตอกับผูใช เครื่องมือ
ที่ใชในการพัฒนาระบบ  ไดแก  ระบบจัดการฐานขอมูล SQL Server 2005 โปรแกรมภาษา ASP.NET  
        ระบบไดรับการประเมินโดยจากผูเช่ียวชาญดานคอมพิวเตอร  ผลการประเมินไดคาเฉล่ียเทากับ 4.12   คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .42 และผลการประเมินจากผูใชงานระบบ ไดคาเฉล่ียเทากับ 4.01 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ .44  สรุปผลไดวา ระบบที่พัฒนาขึ้นมีระดับความพึงพอใจในการใชงานในระดับดี สามารถนําไปใชงานไดจริง 
คําสําคัญ: เว็บแอพพลิเคชัน, ระบบรายงานการประชุมออนไลน  
 
ABSTRACT 
         The purpose of this project was to develop Approve Report Meeting Online System. To develop tools 
for Approve Report Meeting, collect Approval Report meeting document electronics , and paperless approve. The 
system was developed by using SQL Server 2005 database, ASP.NET programming language and Crystal Report. 
For evaluation of the developed system a questionnaire was used. The questionnaire was assessed by expert on 
programming, general users. The mean scored were found to be 4.12 and 4.01, by expert on programming, general 
users, respectively. The standard deviation scores were found to be 0.41 and 0.44, expert on programming, and 
general users, respectively. The results indicated that the developed system has efficiency at a good level. In 
addition, the develop system Can be used practically. 
Keywords:  web application.  report meeting online system.  
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มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการแสวงหาประโยชนของลูกจางแฝง 
ลูกจางเทียม และผูเก่ียวของตามพระราชบญัญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

THE LEGAL MEASURES FOR CONTROLLING OF SEEKING FOR BENEFIT MADE 
BY DISGUISED EMPLOYEES, ARTIFICIAL EMPLOYEES AND RELATED PERSONS 

UNDER THE SOCIAL SECURITY ACT OF 1990 
 

หัฏฐริภิม ณมงคลบุญวงษ 
Hatthartpim  Namongkolboonvong 

นักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 
บทคัดยอ 
 การที่สภาพเศรษฐกิจและสถานการณสังคมปจจุบันเปล่ียนแปลงไป มีการแสวงหาผลประโยชนในดาน
ตางๆ แมแตจากภาครัฐเองก็มีการแสวงหาผลประโยชนในสวนของเงินกองทุนประกันสังคมท่ีลูกจาง นายจาง และ
รัฐไดรวมกันสมทบเขากองทุนเพ่ือเปนหลักประกันที่สรางความมั่นคงในการดํารงชีวิตของลูกจางและครอบครัว แต
มาตรการบังคับที่สํานักงานประกันสังคมมีอยูไมเพียงพอ โดยเฉพาะการที่ลูกจางแฝง ลูกจางเทียมและผูเก่ียวของได
ยื่นแบบขึ้นทะเบียนผูประกันตนนําสงเงินเขากองทุนประกันสังคมอันเปนเท็จ โดยขอเท็จจริงแลวปรากฏวามิไดเปน
นายจาง ลูกจางกันแตอยางใด จึงทําใหเปนการแสวงหาประโยชนจากกองทุนประกันสังคมอันมิชอบดวยกฎหมาย 
และผลประโยชนของนายจาง ลูกจาง และรัฐเปนอยางมาก 
 ดังน้ันในปญหานี้ผูศึกษาเห็นวาควรมีการแกไขกฎหมายใหลงโทษบุคคลดังกลาวในสถานหนักและควรนํา
หลักความรับผิดโดยเด็ดขาดมาใช โดยเฉพาะพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ยังมีจุดบกพรองบางประการท่ี
ตองการใหมีการแกไขโดยเร็วในประเด็นมาตรา 97 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่ไมมีบัญญัติลงโทษ
ลูกจางแฝง ลูกจางเทียม และผูเก่ียวของ และเพ่ิมบทลงโทษกรณีฉอโกงตามหลักประมวลกฎหมายอาญา อันเปนความผิด
เฉพาะในกฎหมายประกันสังคม รวมท้ังแยกความผิดออกตางหากจากความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และเพ่ิม
บทลงโทษในกรณีที่มีความผิดเพ่ือการละเมิด ตามหลักประมวลแพงและพาณิชย ตองรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทน
เพ่ือการกระทําละเมิดอันเกิดจากกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ไวในกฎหมายประกันสังคมเปนกรณีพิเศษเพ่ือเปน
การลงโทษบุคคลดังกลาว 
คําสําคัญ: การควบคุมการแสวงหาประโยชน, กองทุนประกันสังคม  
 
ABSTRACT  
 The present economic condition and social situation change; there is searching of benefit in several 
aspects even in public sector, there is seeking of benefit in social security fund that employees, employer and the 
government jointly contribute to pay to the fund to be security creating security in living of employees and their 
families but measures to enforce that the social security office uses are not sufficient, especially disguised 
employees, artificial employees and related persons submit form for registering as self insured persons 
contributing money into the social security fund which is false. In fact, it appears that there is no relationship of 
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employer and employee; so this is seeking for benefit from the social security fund and it is unlawful and against 
the benefit of employer, employees and the government a lot. 
 Therefore, in this problem, the researcher had the opinion that there should be amendment of the law to 
punish such individuals heavily and the principle of absolute liability should be put for use; especially in the 
Social Security Act of 1990, there were some flaws that need to resolve quickly in the issues in section 97 of the 
Social Security Act of 1990, with no penalty provisions for disguised employees, artificial employees and related 
persons; and there should be adding of punishment in case of fraud according to the penal code which is the 
violation against the law on social security and there should be splitting off of a separate offense from the offense 
according to the penal code and there should be adding of punishment in case there is offense because of violation, 
under the principles of the civil and commercial code, offender should be responsible for compensating for 
indemnity for any violation occurring from illegal action in the social security law in special cases in order to 
punish such individuals.  
Keywords: illegal seeking for benefit.  social security fund. 
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อนันต ชวยนึก 

Anan Chaunuk 
อาจารยประจําหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี   

 
บทคัดยอ 
 การบริหารจัดการในเร่ืองบุคลากรภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันเปนเรื่องที่สําคัญและจะตองให
ความสําคัญเปนพิเศษนอกจากการบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐในหนวยงานอื่น เมื่อรัฐไดกระจายอํานาจในการ
บริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปแลวตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
น้ัน  ดังน้ันรัฐในฐานะผูดูแลการบริหารจัดการภายในประเทศยอมมีเพียงอํานาจกํากับดูแลการบริหารจัดการเทาน้ัน 
ไมมีอํานาจเขาไปสั่งการ หรือควบคุมบังคับบัญชาในเรื่องดังกลาวได รัฐจึงตองวางมาตรการใหอยางรัดกุมและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดเทาที่จะทําได และในขณะเดียวกันจะทําใหองคการปกครองสวนทองถิ่นเขมแข็งในการบริหาร
จัดการในเรื่องบุคลากรของตนเอง  และสามารถเดินไปเองไดโดยไมจําตองพ่ึงพางบประมาณหรือบุคลากรจากภาครัฐ 
ดังน้ันผูวิจัยเห็นวาการบริหารจัดการบุคลากรภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันจะตองมีสายการบังคับบัญชาที่
มีสายการบังคับบัญชาเดียว หมายความวา ถาสายการบังคับบัญชาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  
บุคลากรภายในพ้ืนที่ก็ตองมาจากการเลือกต้ังหรือแตงต้ังจากนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหการทํางานมี
เอกภาพและสามารถสั่งการไดเชนเดียวกับระบบการปกครองจากสวนกลางและสวนภูมิภาค 
 นอกจากนั้นการบริหารจัดการบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองไมมีการบังคับบัญชาจากสาย
ขาราชการจากสวนกลาง  โดยอาจจะตองมีการยกเลิกระบบการทํางานของปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เรียกวา  
“ปลัด อบต.”  ซึ่งมีสายการบังคับบัญชาจากกระทรวงมหาดไทยน่ันก็คือสวนกลางน่ันเอง   แตถาสวนกลางจะตรวจสอบใน
เรื่องการวาจางบุคลากรภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็อาจจะวางมาตรการในการตรวจสอบไวก็สามารถทําได  โดย
อาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานผลการดําเนินงานในแตละปหรืออาจจะรายงานผลการดําเนินงานสองครั้งตอ
ปหรือนําระบบการประเมินประกันคุณภาพเชนเดียวกับบริหารจัดการของสํานักงานตํารวจแหงชาติก็ได  ดังน้ันการ
บริหารจัดการบุคลากรภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีการเปลี่ยนแปลง  นอกจากที่กลาวมาแลวยังจะตอง
มีการแกไขในกรณีปญหาโครงสรางทางกฎหมายขัดตอทฤษฎีการกระจายอํานาจการปกครองตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเก่ียวกับการกระจายอํานาจการปกครองที่เก่ียวของกับการจางบุคลากรภายในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน   ซึ่งผูวิจัยเห็นวาประชาชนภายในประเทศน้ันมีคุณภาพเพียงพอที่จะสามารถบริหารจัดการองคกร
ภายในทองที่ของตนอยางมีประสิทธิภาพได ถาสวนกลางและสวนภูมิภาคของรัฐเขาไปจัดสรรในทุก ๆ เรื่องยอมทํา
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ใหภาครัฐตองมีการจัดสรรงบประมาณ บุคลากรลงไปดวย ทําใหเกิดภาระแกภาครัฐเอง แทนที่จะทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารจัดการงานของตนได  แตกลับเปนการทําลายการบริหารจัดการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในทางออมก็เปนได แทนที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขมแข็งตามเจตนารมณ และ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญกลับทําใหการบริหารจัดการโดยเฉพาะในเรื่องการวาจางบุคลากรภายใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินออนแอลง  ยอมเห็นวาก็คงเปนการปกครองจากสวนราชการหรือภาครัฐอยูน่ันเอง ซึ่ง
เทากับวามิไดมีการเปล่ียนแปลงระบบการปกครองแตอยางใด  แตสิ่งสําคัญยิ่งกวาน้ันงบประมาณที่เก็บไดจากทองที่
ใดก็ควรเปนงบประมาณในการบริหารพ้ืนที่น้ันมิใชสงกลับใหสวนกลางเปนผูจัดสรรมาให  ซึ่งกรณีน้ีเห็นวาไมเปน
ธรรมในการจัดสรรงบประมาณแผนดินเปนอยางมาก ในสวนของการวาจางบุคลากรภายในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นน่ันก็เชนเดียวกันที่ตองมีการแกไขปญหาน้ีใหมีความชัดเจนไมวาจะเปนเรื่องของการวางโครงสรางทาง
กฎหมายเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารจัดการบุคลากรของตนไดเองโดยไมตองพ่ึงพาการบริหารงาน
จากหนวยงานภาครัฐอยางเชนที่เปนอยูในปจจุบัน ซึ่งอาจจะมีการวางโครงสรางโดยภาครัฐหรือสวนกลางก็ไมมี
บทบัญญัติกฎหมายใดหามไว รัฐหรือหนวยงานภาครัฐก็อาจจะใชชองทางในกรณีน้ีวางโครงสรางองคกรใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถมีแนวทางในการบริหารจัดการองคกรของ
ตนได   ดังน้ันผูวิจัยขอเสนอแนะในแตละประเด็นโดยในปญหาโครงสรางทางกฎหมายขัดตอทฤษฎีการกระจาย
อํานาจการปกครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  ในปญหานี้ควรท่ีจะมีการปลอยให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารจัดการงานของตนไดเอง   โดยรัฐอาจจะเพียงวางโครงสรางไวก็นาจะเพียงพอ
แลวในการที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเองไดตามเจตนารมณที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว  สวน
ปญหาทางกฎหมายในการใชอํานาจควบคุมบังคับบัญชาจากสวนกลางในการวาจางบุคลากรภายในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ในปญหาน้ีก็เชนเดียวกันที่สวนกลางลงไปกาวกายจนทําใหระบบ  รวมท้ังโครงสรางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเสียไป  ปราศจากความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการ   นอกจากน้ันโครงสรางองคกรที่เปน
ลักษณะไตรภาคีน้ันควรเพิ่มสัดสวนของการมีสวนรวมใหมากกวาน้ี  ซึ่งอาจจะเพิ่มสัดสวนในสวนของบุคคลจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือใหมีสัดสวนและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้นสวนปญหา
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550  การท่ีพระราชบัญญัติดังกลาวไดออกแบบการบริหารจัดการรวมทั้งการจัดสรรบุคลากรใหปฏิบัติหนาที่น่ัน
เปนการดําเนินการที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ เน่ืองจากมิไดกระจายอํานาจตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดอยางแทจริงซึ่งปญหา
น้ีก็เปนปญหาอีกตอไปท่ีจะตองรอการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในอนาคต และอีกปญหาหน่ึงที่สําคัญไมแพกัน
คือปญหาการใหสิทธิชุมชนที่เปนองคกรปกครองทองถ่ินที่จะเลือกบุคลากรในการบริหารทองถ่ินของตัวเอง ใน
ปญหานี้กฎหมายไมเปดชองใหเลย ซึ่งขอเสนอแนะในปญหานี้ก็ควรท่ีจะมีสัดสวนการวาจางบุคลากรภายในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินของบุคคลภายในพ้ืนที่เขาไปดวย   ซึ่งจะมีประโยชนอยางมากในดานการรักถ่ินฐานบานเกิดทํา
ใหมีจิตสาธารณะที่จะพัฒนาบานเกิดของตนเองมากกวาที่จะมาจากบุคคลในทองที่อื่น 
คําสําคัญ: การวางจางบุคลากร, องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
ABSTRACT 
 Personnel management in a local administrative organization is significant legal problem .  It must be 
specially focused on the management of governmental personnel in various work units in order to enable the 
government to decentralize local administrative organization in accordance with the constitution of  the Kingdom 
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of Thailand, 1997. Therefore, the government, as the administrator of the country, has the authority for 
administration only and does not have the authority to make commandments on such matters so that the 
government has to lay down efficient and concise measures as far as possible. At the same time, the local 
administrative organization will be strengthened in terms of managing its personnel. Well-organized measures will 
make the local administrative organization able to carry on by itself without central  budgets and personnel of the 
governmental sector. Consequently,  We believe that the efficient management  in the local administrative 
organization must have a single line of command. That’s to say when the line of command comes from the direct 
election by the public,  the local personnel must also be appointed or elected by the chairman of the local 
administrative organization.  This will make the operation become unified and can be directed as the central and 
regional commanding system can. In addition, the management of  personnel in the local administrative 
organization must not have the commandment from central bureaucratic agency. It may have to cancel the 
working system of the deputy of the local administrative organization (“Deputy of Tambon Administrative 
Organization (TAO)”) wherein the commanding line is from the Ministry of  the Interior which is a type of central 
commandment. However, if the central bureaucratic unit needs to inspect the  personnel employment within the 
local administrative organization,  the inspecting measures may be able to be made by allowing the local 
administrative organization to report the result of operation yearly or to make such reports twice a year or by using 
the quality assurance and evaluation system the management system that the Royal Thai Police has used. 
Consequently, the personnel management in the local administrative organization has to be changed for the 
foresaid matters and the problem of law structure, which was contradictory to the theory of decentralization in 
accordance with the constitution of the Kingdom of Thailand, 1997, must also be resolved.  
 This research studied the administrative decentralization in terms of personnel employment within the 
local administrative organization. We thought that the Thai people are of sufficient quality of the organization a 
administration the organization in their owe local areas efficiently. When the central and regional government 
agencies administered every single matter, the government sector allocated the budget for personnel as well, 
which finally resulted in a burden on the government sector. This would be much more difficult for the local 
administrative organization to manage the operation on its own and it might cause the indirect ruin of the 
effectiveness of the internal administration organization, according to the spirit of the constitution of the Kingdom 
of Thailand, 1997, especially, the personnel employment management within the local administrative organization 
would also be weakened because it would still be under the administration by to central government agencies, 
that’s to say there was inconsistent with the fairness of the administration. More importantly, the that was 
collected from local area should contribute to the budget for that local area’s administration and would not have to 
remit such budget to the central sector for reallocation back to that local area. Demonstrated that there was 
imperfect allocation of the budget, Including the personnel employment within the local administrative 
organization, such existing legal and managerial problems and all relevant rows must be retreated must be solved 
and in order to allow the local administrative organization to manage its personnel without the central government 
administration assistance. At present, the local administrative organization refills relies on the central government 
administration. Such proposed reconstruction may be done by the central government sector because there is no 
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legal restriction for such recon structuring the organization therefore, the central government agencies in charge 
may use this opportunity to determine an organizational structure for the local administrative organization in order 
to let the local administrative organization be able to have the right methods for its management. Hence, we would 
support each issue as follows; for the legal problems regarding the law structure, which was contradictory to the 
theory of decentralization accordance with the constitution of the Kingdom of Thailand 1997, the local 
administrative organization would independently manage the operation on its own. The central government sector 
may create a clear structure enable the local administrative organization to self administration based on the 
intention and purpose of the Constitution. More specifically the legal problem of the commanding authority of the 
central government sector for the personnel employment within the local administrative organization, the central 
government has intervened in local government operation, that causes damage to the local administrative 
organization’s structure Thus, the trilateral organization structure should be used so as to urge the personnel from 
the local administrative organization to participate more actively in local management. As for the problem 
regarding The Local Personnel Administration Act, 1999, we observed such legislation is also contradictory to the 
constitution of Kingdom of Thailand, 1997, particularly in terms of administrating and allotting the personnel to 
perform their duty, Which is not consistent with the that constitutional conceptualization such obstacle should be 
settled or removed the constitutional court in the future. Another important obstacle is the rights of community and 
local administrative organizations to select the personnel in charge of administration in local areas. There was no 
opportunity by law for this issue. This research suggested that the law should increase the proportion of employing 
more local people to work in the local administrative organization which would be more beneficial for the local 
community because they will have their own public service mind to develop their own homeland more than those 
who come from the other areas or reigns. 
Keywords: personnel employment.  local administrative organization. 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีไดนําหลักการของการทําเหมืองขอมูลมาใชในการสรางโมเดลการเลือกวิชาเลือกเสรีของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเลือกใชวิธีการวิเคราะหขอมูลดวย Logistic Regression เพ่ือใหไดโมเดลสําหรับการ
เลือกวิชาเลือกเสรีของคณะตาง ๆ 5 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร คณะบัญชี คณะศิลปศาสตร และ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมูลที่นํามาใชในการทําเหมืองขอมูลประกอบดวย 1) ขอมูลรายวิชาเลือกเสรีที่
ลงทะเบียนเรียนและเกรด 2) ขอมูลประวัติสวนตัวนักศึกษา 3) ขอมูลผลการเรียน (GPA) เทอมแรก 4) ขอมูลผลการ
เรียน (GPA) ปแรก ซึ่งเปนขอมูลของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี การวัดประสิทธิภาพในการ
ทํานายของโมเดลการเลือกวิชาเลือกเสรีดวยคาความถูกตอง (accuracy) พบวาคาความถูกตองในการทํานายอยูใน
เกณฑที่ดีมาก คือ 85.50% สําหรับคณะบริหารธุรกิจ 77.10% สําหรับคณะนิติศาสตร 96.00% สําหรับคณะบัญชี 
92.00% สําหรับคณะศิลปศาสตร และ 75.40% สําหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับความสัมพันธของตัวแปร
การเลือกวิชาเลือกเสรีดวย Logistic Regression พบวา ขอมูลสาขา ขอมูลผลการเรียนเทอมแรก ขอมูลผลการเรียนป
แรก ขอมูลอายุ และขอมูลเพศ เปนตัวแปรที่สงผลตอการเลือกวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญที่ .05 
คําสําคัญ: การทําเหมืองขอมูล, การเลือกวิชาเลือกเสรี, โลจิสติกสรีเกรสช่ัน 
 
ABSTRACT 

This research applied of data mining technique in generate model of selection of elective subjects for 
undergraduate students by using  a Logistic Regression analysis. Datasets were obtained from the Faculty of 
Business Administration, Faculty of Law, Faculty of Accounting, Faculty of Liberal Arts and Faculty of 
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Information Technology. Data used in data mining include 1) elective course enrollments and grade 2) personal 
history of students 3) student grade of the first term 4) student grade of the first year. These data were under take 
from students in Sripatum University, Chonburi Campus. Performance measurement in the prediction of the model 
to choose electives with accuracy found that accuracy of prediction is very good is 85.50% for Faculty of Business 
Administration, 77.10% for Faculty of Law, 96.00% for Faculty of Accounting, 92.00% for Faculty of Liberal 
Arts and 75.40% for Faculty of Information Technology. For the relationship of the variables selected as electives 
with the Logistic Regression showed that the data information field of the first school term, the results of the first 
year of study data, age and gender are variables that affect the selection of electives students significant at 0.05. 
Keywords: data  mining. elective subjects selection. Logistic Regression. 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบชาญฉลาดที่สรางโดยโปรแกรมแมโคร
มีเดียแฟลช  เปนโปรแกรมท่ีมีความยืดหยุนและเหมาะสมในการสรางบทเรียนปฏิสัมพันธ ผูวิจัยไดพัฒนาโดยใช
ภาษาสคริปที่มีในโปรแกรมแมโครมีเดียแฟลช เพ่ือวางองคประกอบของขอความ รูปภาพ แอนิเมชัน  เสียง และ
มัลติมีเดียตาง ๆ ในบทเรียน  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความกาวหนาทางการเรียนในการเรียนรูในการเรียน
ดวยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบชาญฉลาดกับการสอนในหองเรียนแบบปกติ  กลุมตัวอยางใชวิธีการ
สุมอยางงาย (simple random sampling) จํานวน 120 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคา (t-test) ผลการวิจัยปรากฏวา  
 1.  นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบชาญฉลาดมีความกาวหนาในการเรียนรูสูงกวา
นักเรียนที่เรียนในหองเรียนปกติ   
 2.  นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบชาญฉลาดมีความพึงพอใจสูงกวานักเรียนที่เรียน
ในหองเรียนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบชาญฉลาด, โปรแกรมแมโครมีเดียแฟลช 
 
ABSTRACT 

The objective of this study was to developed an intelligent Computer Assisted Instruction (iCAI) which 
is crated by the Macromedia Flash. It is program fixable will assist to developed for lesson interactions. The 
researcher developed the iCAI by using the script language in the Macromedia Flash in order to manage the 
components such as massages, pictures, animations, sound, voice, multimedia, etc. However the objective of this 
study is to comparison the learning effectiveness, learning progression between iCAI  and normal learning 
program. The sampling group was 120 of students learning quality evaluation by rating scale, and statistic 
analyzed by using average, standard deviation, and t-test. The research result a indicated that: 
 1.   Students who studied by using iCAI had higher learning effectiveness than the students who studied 
in normal learning program at 0.1 of statistical significance 
 2.  The learning progression of students who studied by using the lesson of iCAI would had higher 
learning progression than the students who studied in normal learning program. 
Keywords: intelligent computer assistance-instruction (iCAI).  Macromedia Flash. 
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1.  หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ไดตระหนกัถึงความสําคัญของบทบาทในการสงเสริมสนับสนุนการวิจยั 
 ไมวาจะเปนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูและการประดิษฐคิดคน ท้ังในดานสารสนเทศศาสตร  สังคมศาสตร  และ 
มนุษยศาสตร และไดเล็งเหน็ถึงความสําคัญของการสรางเวทใีนการแลกเปล่ียนความคิดเหน็ ประสบการณเชิงวิชาการ 
ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน  ซ่ึงจะนําไปสูการศึกษา คนควา วจิัย และพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ   มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี  จึงกําหนดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพ่ือการนําเสนอผลงานการวิจัยและส่ิงประดิษฐข้ึน เพ่ือ 
ใชเปนเวทีในการแลกเปล่ียนความคิดประสบการณดานวิชาการของ อาจารย นักวชิาการ นักวิจัย นิสิต  นักศึกษา 
และเผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณะ  อีกท้ังการประชุมยังเปนไปตามตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.) 
 
2.  วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อเปนเวทีทางวิชาการในการแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็น ประสบการณ จากอาจารย  นักวิจัย  
นิสิต นักศึกษา นักประดษิฐ  ในระดบัการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 2.2  เพื่อเปนการเสนอผลงานวิจยัประจําปในสาขาสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และงาน 
วิจัยในช้ันเรียน 
 2.3  เพื่อเปนการดําเนินการตามตัวบงช้ีการประกันคณุภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)   



  ตัวบงช้ีท่ี 4.2 : มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย และงานสรางสรรค 
   เกณฑมาตรฐานขอท่ี 1 : มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจยัและงาน 
สรางสรรคในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน 
   เกณฑมาตรฐานขอท่ี 3 : มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจยัและงานสรางสรรค 
ไปยังผูเกีย่วของในระดับระดับอุดมศึกษา 
 
 3.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 
4.  วิธีการดําเนินงาน 
 การประชุมวิชาการในคร้ังนี้ กําหนดวิธีดําเนินงาน ดังตอไปนี ้
 4.1  การปาฐกถาและการอภปิรายโดยผูทรงคุณวุฒ ิ
 4.2  การนาํเสนอผลงานวิจยัของ อาจารย นกัวจิยั นิสิต นกัศึกษา นกัประดิษฐ ในระดบัอุดมศึกษา 
 4.3  การแสดงนิทรรศการ ผลงาน และนวตักรรมส่ิงประดิษฐคิดคนใหม ๆ  
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  ณ หองศรีสุข  อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ 
 
6.  ผูเขารวมประชุม 
 นักวิชาการ อาจารย  นักวิจยั  นิสิต  นักศึกษา  นักประดษิฐ  จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
ท่ัวประเทศ และผูสนใจท่ัวไป จํานวน 250 คน 
 
7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 ผูเขารวมประชุมไดมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเหน็ ขอมูล และประสบการณซ่ึงกันและกัน อันจะ
นําไปสูการพฒันาองคความรูตอไป 
 7.2 นักวิชาการ อาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นกัประดิษฐ ไดเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม การคิดคน
ส่ิงประดิษฐใหม ๆ สูสาธารณชน 



 7.3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จดักิจกรรมท่ีสอดคลองกับตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา 
 7.4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี ไดใหบริการวชิาการแกสังคม 
 7.5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี ไดเผยแพรผลงานวิจยั 
 
 8.  คาลงทะเบียน 
 ผูนําเสนอบทความและผูเขารวมประชุมวชิาการคนละ 1,000 บาท 
 



 

คําส่ังมหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี 
ท่ี  293/2553 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 1 
---------------------------------- 

 เพื่อใหการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 1  ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  ท่ีจะจัดข้ึน 
ในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2554  ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 43 
(1) แหงพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และคําส่ังท่ี 47/2543 เร่ืองการมอบอํานาจให รองอธิการบดี 
วิทยาเขตชลบุรี จึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 1 ดังตอไปนี้ 
1.  คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
 1.1 รองอธิการบดีวิทยาเขตชลบุรี     ประธานกรรมการ 
 1.2 รองอธิการบดีฝายบริหาร                               กรรมการ 
 1.3 รองอธิการบดีฝายวิชาการ     กรรมการ 
 1.4 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
 1.5 ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี   กรรมการ        
 1.6 ผูชวยอธิการบดี      กรรมการ    
 1.7 ผูชวยอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ อุสาหะ)  กรรมการและเลขานุการ 
 1.8 หัวหนาสํานักงานวิชาการ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ     
มีหนาท่ี   กําหนดนโยบายและแนวทางในการจดังาน 
2.  คณะกรรมการฝายอํานวยการจัดการประชุม 
 2.1 รองอธิการบดีฝายวิชาการ     ท่ีปรึกษา 
 2.2 ผูชวยอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ อุสาหะ)  ประธานกรรมการ 
 2.3 รองคณบด ี       กรรมการ 
 2.4 ประธานคณะกรรมการทุกฝาย     กรรมการ 
 2.5 หัวหนาสาขาวชิา      กรรมการ 
 2.6 หัวหนาสํานักงานรองอธิการบดี    กรรมการ 
 2.7 บุคลากรสํานักงานวิชาการ     กรรมการ 
 2.8 หัวหนาสํานักงานวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 
 2.9 นางภาริดา   เทพอวยชัย   กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
มีหนาท่ี   1.   ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตาง  ๆใหการจัดงานดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
           2.  จัดประชุม… 
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 2.  จัดประชุมใหเปนไปอยางเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
 3.   ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานทางวิชาการ 
3.  คณะกรรมการฝายพิจารณาผลงาน 
 3.1 รองศาสตราจารยวาณี    ฐาปนวงศศานติ  ประธานกรรมการ 
 3.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ  อุสาหะ   รองประธานกรรมการ 
 3.3 ดร.ธ.ธง    พวงสุวรรณ  กรรมการ 
 3.4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ อุสาหะ   กรรมการ 
 3.5 ผูชวยศาสตราจารยพูนทรัพย  วัจนสุนทร  กรรมการ 
 3.6 ดร.สอาด    หอมมณ ี  กรรมการ 
 3.7 ดร.ปาริชาติ    คุณปล้ืม   กรรมการ 
 3.8 นายจิรพงษ      จันทรงาม  กรรมการ 
 3.9 ดร.จิราพร    ระโหฐาน  กรรมการและเลขานุการ 
 3.10 นางจิราวรรณ    เนียมสกุล  กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
มีหนาท่ี  1.  พิจารณากล่ันกรองผลงานวิจยัเบ้ืองตนเพื่อเสนอผูทรงคุณวุฒิพจิารณา 
 2.  พิจารณาผลงานสรางสรรค เพื่อรวมแสดงในงานประชุมวิชาการ 
 3.  ประสานงานกับผูเสนอผลงานใหสงผลงานตามรูปแบบอางอิงของมหาวิทยาลัย เพือ่เสนอให
ผูทรงคุณวุฒิพจิารณากอนตีพิมพ 
4.  คณะกรรมการฝายพิธีการ 
 4.1 นายฐิติศักดิ ์    ศักดิ์ศรีวัฒนา  ประธานกรรมการ 
 4.2 นางวันทนีย      จาริยศิลป  กรรมการ 
 4.3 นางสาวนิ่มนวล   โสดา   กรรมการ 
 4.4 นางสาวทศพร   โหตรภวานนท  กรรมการ 
 4.5 นางภาริดา    เทพอวยชัย  กรรมการ 
 4.6 นางวภิา    เอมบํารุง  กรรมการ 
 4.7 นางสาวนวรัตน               กังวาลเนาวรัตน  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี   1.  จัดทํากําหนดการ คํากลาว หนังสือเชิญประธานและแขกผูรวมงานในพิธีเปด ฯ 
 2.   ดําเนินการพิธีเปดงานประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังท่ี 1 ตามกําหนดการใหเรียบรอย 
5.  คณะกรรมการฝายผลงานและนวัตกรรม 
 5.1 ดร.ธ.ธง    พวงสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
 5.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ อุสาหะ   กรรมการ 
         5.3  ผูชวยศาสตราจารย… 
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 5.3 ผูชวยศาสตราจารยพูนทรัพย  วัจนสุนทร  กรรมการ 
 5.4 ดร.สอาด    หอมมณ ี  กรรมการ 
 5.5 ดร.ปาริชาติ    คุณปล้ืม   กรรมการ 
 5.6 ดร.จิราพร    ระโหฐาน  กรรมการ 
 5.7 นายจิรพงษ      จันทรงาม  กรรมการ 
 5.8 นางสาววนัด ี    บุญเด็ด   กรรมการ 
 5.9 นายมนตรี    พลเยี่ยม   กรรมการ 
 5.10 นางณัฐพร    อิฐสุวรรณ  กัง  กรรมการ 
 5.11 นางสาวธนาพร   ปาลกะวงศ ณ อยธุยา กรรมการ 
 5.12 นางพนารัตน    อุปพงศ   กรรมการ 
 5.13 นายพลกฤษณ   ไพรสานฑวณชิกุล กรรมการ 
 5.14 นางอริสรา    เสริมแกว  กรรมการ 
 5.15 นายวีรวิชญ    เลิศไทยตระกลู  กรรมการ 
 5.16 นางเยาวนารถ    พันธุเพ็ง  กรรมการ 
 5.17 นางปนปนัทธ   สัทธรรมนุวงศ  กรรมการ 
 5.18 นายชัชทพงษ    เช้ือดี   กรรมการ 
 5.19 นางสาวอุทัยรัตน   เพงผล   กรรมการ 
 5.20 นายธนิต    สงวนเนตร  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี   1.  จัดนิทรรศการทางวิชาการเพื่อแนะนํากจิกรรมของคณะใหมีประสิทธิภาพ 
 2.  กําหนดตารางการจัดกจิกรรมของคณะใหดําเนนิไปดวยความเรียบรอย 
 3.  ดําเนินการจัดนิทรรศการและกิจกรรมตามกําหนดการอยางมีประสิทธิภาพ 
6.  คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 
 6.1 นางวรพรรณ    วงศพิศาล      ประธานกรรมการ 
 6.2 นายธีระ      แสงศิริสายันหกุล กรรมการ 
 6.3 นายวราวุธ    กล่ินออน  กรรมการ 
 6.4 นายพงศศักดิ ์    มวงวงษ   กรรมการ 
 6.5 นางอรพรรณ     คําสวัสดิ์  กรรมการ 
 6.6 นางสาวพรพรรณ     พิมพะกรรณ  กรรมการ 
 6.7 นางสาวนันทิศา   ผายสูงเนิน  กรรมการ 
 6.8 นางสาวอังคณา   อ่ิมใจ   กรรมการ 
          6.9  นางสาวนดิา...   
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 6.9 นางสาวนิดา      ชัยลังกา     กรรมการ 
 6.10 นางสาวศศิลดา     ตรึกหากจิ                        กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี   1.  จัดทําสูจิบัตร แผนพับ โปสเตอร เพื่อประชาสัมพันธงาน 
 2.  ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 3.  ออกเสียงตามสาย วิทยกุระจายเสียง และประกาศในส่ือส่ิงพิมพและทางเว็บไซต 
 4.  ใหบริการขอมูลแกผูสอบถามทางโทรศัพท 
 5.  บันทึกภาพนิ่งตลอดงาน 
7.  คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ 
 7.1 นายสมภพ    แอลล   ประธานกรรมการ 
 7.2 นายวรพล    รักเจียม   กรรมการ 
 7.3 นายนิรวัตร    สีดํา   กรรมการ 
 7.4 นายวินัย    สารวรรณ  กรรมการ 
 7.5 นายธีรพงษ    พิมพจันทร  กรรมการ 
 7.6 นายสุริยันต    จักไม   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี   อํานวยความสะดวกดานการจัดเตรียมวัสดอุุปกรณโสตทัศนูปกรณ เคร่ืองเสียง ใหกับวิทยากรและ
ผูเขารวมประชุม และบันทึกภาพวีดิทัศนกิจกรรมในการอบรมท้ังหมด 
8.  คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ี สาธารณปูโภค รักษาความปลอดภยัและการจราจร 
 8.1 พันเอก (พิเศษ) สุชีพ   สินจิตร        ประธานกรรมการ 
 8.2 นาย ณ นองศักดิ ์   วงศพิศาล  กรรมการ 
 8.3 นางศิลาพร    เกตุสละ   กรรมการ 
 8.4 นางหทัยทิพย    บุญหลา   กรรมการ 
 8.5 นางสาวขนิษฐา   บุญจี๊ด   กรรมการ 
 8.6 นางสาวมณพีรรณ   ธํารงกิตติกุล  กรรมการ 
 8.7 นายณัฐพล    คชวงษ    กรรมการ 
 8.8 นายจิระศักดิ ์    รุงฉาย   กรรมการ 
 8.9 นายชมเชย    อรรคอุดม  กรรมการ 
 8.10 นาย ณฤทธ์ิ    ช่ืนใจ   กรรมการ 
 8.11 นายบรรจง    แกวดอนรี  กรรมการ 

8.12 นายกฤต    ปล่ังบัวแกว  กรรมการ 
 8.13 นายสมนึก    หมีเพชร  กรรมการ 
          8.14  นายศุภกร… 
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 8.14 นายศุภกร    ภูบึงพราว  กรรมการ 
 8.15 พนักงานสํานกังานอาคารสถานท่ี    กรรมการ 
 8.16 นางสุนันทา    รักบรรจง  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี   1.  วางแผนกําหนดสถานทีภ่ายในบริเวณงานรวมกับคณะกรรมการฝายท่ีเกีย่วของใหเรียบรอย 
 2.  ทําปายเพื่อการประชาสัมพันธงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดตกแตงบริเวณภายใน
อาคาร และบริเวณโดยรอบ เพื่อใหเกิดความสวยงาม และอํานวยความสะดวกแกผูรวมงาน 
                3.  ดูแลระบบสาธารณูปโภคใหอยูในสภาพเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
 4.  ดูแลความปลอดภัยภายในบริเวณสถานท่ีจัดงาน และดูแลความปลอดภัยของผูรวมงาน 
 5.  จัดการจราจรและบริเวณจอดรถ 
9.  คณะกรรมการฝายจัดเล้ียง 
 9.1 นายภวูกร    ยิ้มแยม   ประธานกรรมการ 
 9.2 บุคลากรสํานักงานบริการและสวัสดิการ   กรรมการ 
 9.3 บุคลากรสํานักงานทะเบียน       กรรมการ 
 9.4 นางอรุณเลิศ    วรรณยศ      กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี   1.  จัดเตรียมอาหารวาง และเคร่ืองดื่ม สําหรับบริการใหแกผูทรงคุณวุฒิ ผูเขารวมรับฟง 
 2.  ดําเนินการตอนรับแขกและผูรวมงานในพิธีเปด 
10.  คณะกรรมการฝายเอกสารการจัดพิมพ 
 10.1 นางสาวนพวรรณ   ยุติธรรม   ประธานกรรมการ 
 10.2 บุคลากรสํานักงานหองสมุด     กรรมการ 
 10.3 นางสาวจันทรจิรา   นกงาม   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี   รวบรวมเอกสาร ผลงานวิจัย และจัดพิมพ Proceedings เพื่อแจกผูเขารวมประชุมวิชาการ 
11.  คณะกรรมการฝายยานพาหนะ 
 11.1 นางสาวธิดา    มุตธิกุล   ประธานกรรมการ 
 11.2 นายอดิเรก    โพธ์ิสุวรรณ  กรรมการ 
 11.3 นางวาสนา    สิริทวีบุญ  กรรมการ 
 11.4 นายนิมิตร    แสงประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี   จัดเตรียมรถตูใหพรอมใชงานสําหรับ รับ-สง ผูเขารวมสัมมนา 
12.  คณะกรรมการฝายรับจัดจองท่ีพัก 
 12.1 นายสมพล    เข็มกําเหนิด  ประธานกรรมการ 
 12.2 บุคลากรสํานักงานพัฒนาทรัพยากรมนษุย   กรรมการ 
          12.3 นางสาวศุภมงคล... 
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 12.3 นางสาวศุภมงคล   โคตรถา   กรรมการ 
 12.4 นางสาวนวรัตน   กังวาลเนาวรัตน  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี   1.  หาขอมูลราคาท่ีพัก ภายในเขตจังหวัดชลบุรี และบริเวณใกลเคียงมหาวิทยาลัย 
 2.  ประสานงานการจองท่ีพกัสําหรับผูเขาประชุม 
13.  คณะกรรมการฝายสารสนเทศ 
 13.1 นายอดิศักดิ ์    ภิญญาคง  ประธานกรรมการ 
 13.2 นายสุรศักดิ ์    เข็มลาย   กรรมการ 
 13.3 นายศุภชัย    ภิรมยร่ืน  กรรมการ 
 13.4 นายศรทัศน    อินทรบุตร  กรรมการ 
 13.5 บุคลากรสํานักงานบริการคอมพิวเตอร    กรรมการ 
 13.6 นางสาววรรษมน   ศรีเจริญ   กรรมการและเลขานุการ  
มีหนาท่ี 1.  จัดทําเว็บไซตของงานประชุมวิชาการระดับชาติของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 2.  จัดทําเว็บเพจโปรแกรมลงทะเบียนผานเว็บไซต 
14.   คณะกรรมการฝายรับลงทะเบียน 
 14.1 นางสมพิศ    แสงแกว  ประธานกรรมการ 
 14.2 บุคลากรสํานักงานทะเบียน     กรรมการ 
 14.3 นางสาวสิริเพญ็   สุวรรณ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี 1.  รับลงทะเบียน 
 2.  แจกเอกสารในการประชุมใหผูเขารวมประชุม 
15.  คณะกรรมการฝายหาผูสนับสนุนการจัดงาน 
 15.1  นายนรินทร    พนาวาส  ประธานกรรมการ 
 15.2 นายปรีชา    ธีระวิทย   กรรมการ 
 15.3 นายสิทธิชัย    อ่ิมออง   กรรมการ 
 15.4 นายบรรพต    ปานจันทร  กรรมการ 
 15.5 ดร.จิราพร    ระโหฐาน  กรรมการ 
 15.6 ดร.สอาด    หอมมณ ี  กรรมการ 
 15.7 ดร.ธ. ธง    พวงสุวรรณ  กรรมการ 
 15.8 ดร.ปาริชาติ    คุณปล้ืม   กรรมการ 
 15.9 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ อุสาหะ   กรรมการ 
 15.10 ผูชวยศาสตราจารยพูนทรัพย  วัจนสุนทร  กรรมการ 
         15.11 นายจิรพงษ… 
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 15.11 นายจิรพงษ    จันทรงาม  กรรมการ 
 15.12 นายอดิศักดิ ์    ภิญญาคง  กรรมการ 
 15.13 นางสมพร    แกวสงค  กรรมการ 
 15.14 นายศรทัศน    อินทรบุตร  กรรมการ 
  15.15 นางสาวพรพิมล   โลหะการก  กรรมการและเลขานุการ 
  15.16 นางสาวนวรัตน   กังวาลเนาวรัตน  กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
มีหนาท่ี จัดหาผูสนบัสนุนการจัดงาน 
16.  คณะกรรมการฝายการเงิน 
 16.1 นายปรีชา    ธีระวิทย   ประธานกรรมการ 
 16.2 บุคลากรสํานักงานการคลัง     กรรมการ 
 16.3 นางฉวีวรรณ   โสรัสสะ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี 1.  จัดเก็บคาลงทะเบียน 
 2.  ดูแลการเบิกจายเงินและการชําระบัญชีใหเปนไปตามระเบียบ 
17.  คณะกรรมการฝายประเมินผล 
 17.1 รองศาสตราจารย กาญจนา  มณีแสง   ประธานกรรมการ 
 17.2 นางยุพาพร            ฉัตรวุฒิชัย  กรรมการ 
 17.3 นางสาวพีรญา   สูงเนิน   กรรมการ 
 17.4 นางวภิา    เอมบํารุง  กรรมการ 
 17.5 นางสาวศรัณยา   หนูเงิน   กรรมการ 
 17.6 นางสาวสมศิริ   ชมจินดา  กรรมการ 
 17.7 นางสาวพริมลักษณ   สุนันตา   กรรมการ 
 17.8 นายพิชญา    ทองอยูเยน็  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี   1.  จัดทําแบบประเมินผล แจกและรวบรวมแบบประเมินผล 
 2.  สรุปแบบประเมินผล 

 

                        ท้ังนี้   ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

                                                      ส่ัง   ณ   วันท่ี   17   กนัยายน  พ.ศ. 2553 
 

                                                                                                           
                                                                                     (ผูชวยศาสตราจารย  ดร.เฉลิมวงศ  วัจนสุนทร) 
                                                                                                  รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี 



 
คําส่ังมหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี 

ท่ี  481/2553 
เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 1 (เพิ่มเติม) 

----------------------------------- 
 เพื่อใหการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 1 ของมหาวทิยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ท่ีจะจัดข้ึน
ในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2554  ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามคําส่ังมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม  ท่ี 47/2543 เร่ือง  การมอบอํานาจใหรองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี  จึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 1 (เพิ่มเติม) ดังตอไปนี ้
1.  คณะกรรมการฝายการเงนิ (เพิ่มเติม) 
 1.1 นางสาวอําภา   พุทธรักษา  กรรมการ 
 1.2 นางสาวอภิญญา  อานันทประภา  กรรมการ 
 1.3 นางสาวสายสุนีย  ฉายไธสง  กรรมการ 
 1.4 นางสาวปราณ ี  สุขแสน   กรรมการ 
 1.5 นางสาวณฐัพร  มัธยม   กรรมการ 
2.  คณะกรรมการฝายปฎคิม 
 2.1 นางณิชาภา   เทียมคลี   ประธานกรรมการ 
 2.2 นางสุกาญจนดา  งามชนะ   กรรมการ 
 2.3 นางขวัญเดือน   ช่ืนใจ   กรรมการ 
 2.4 นายอดุลย   จวงสอน  กรรมการ 
 2.5 นายชัยณรงค   ชัยจินดา   กรรมการ 
 2.6 นางสาวนรีกานต  อรรคอุดม  กรรมการ 
 2.7 นางสาวสุภาภรณ  พลสงคราม  กรรมการ 
 2.8 นางสาวทัศว ี   ม่ิงมงคล  กรรมการ 
 2.9 นักศึกษาชวยงาน     กรรมการ 
 2.10 นายยงยุทธ   แกวอุดม  กรรมการและเลขานุการ 
 2.11 นางสาวนิรชร   บุญชูกุศล  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาท่ี 1.  ตอนรับและอํานวยความสะดวก ประธาน ผูทรงคุณวุฒิ แขกผูมีเกยีรติและผูเขาประชุมวิชาการ 
 2.  ประสานงานกับฝายพิธีการ ฝายจัดสถานท่ี และฝายโสตทัศนูปกรณ 
  

  ท้ังนี้   ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

                   ส่ัง   ณ   วนัท่ี   17    ธันวาคม  พ.ศ. 2553 
 

                                                                                                            
                                                                                   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมวงศ  วัจนสุนทร) 
                                                                                                 รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี 



 
คําส่ังมหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี 

ท่ี  019/2554 
เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 1 ( เพิ่มเติมคร้ังท่ี 2 ) 

 
----------------------------------- 

 
 

 เพื่อใหการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 1 ของมหาวทิยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ท่ีจะจัดข้ึน
ในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2554 ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามคําส่ังมหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม ท่ี 47 / 2543  เร่ือง การมอบอํานาจใหรองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี จึงใหยกเลิกคําส่ังเลขท่ี  293 / 2553    
ลงวันท่ี 17 กันยายน 2553 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังท่ี 1 เฉพาะคณะกรรมการ   
ในลําดับท่ี 3 (คณะกรรมการฝายพิจารณาผลงาน) และแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติ
คร้ังที่ 1 (เพิ่มเติม) ดังตอไปนี้ 
1.  คณะกรรมการฝายผลงานและนวัตกรรม ( เพิ่มเติม ) 
 1.1 Prof.Dr. Zhiyun  Wang   กรรมการ  
 1.2 MS. Hope  Chirstina  Hilado Deita  กรรมการ  
 1.3 Mr. John  Norris  Stamper   กรรมการ 
2.  คณะกรรมการฝายจัดทํารายงานการประชุมวิชาการ 
 2.1 รองศาสตราจารยวาณี   ฐาปนวงศศานติ ประธานกรรมการและบรรณาธิการ 
 2.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ อุสาหะ  รองประธานกรรมการ 
 2.3 รองศาสตราจารย ดร.คุณวุฒิ คนฉลาด  กรรมการ 
 2.4 รองศาสตราจารย ดร.ประสาท อิศรปรีดา  กรรมการ 
 2.5 รองศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย สุขศรีงาม  กรรมการ 
 2.6 รองศาสตราจารย ดร.วด ี เขียวอุไร  กรรมการ 
 2.7 รองศาสตราจารย ม.ร.ว.ดร.วฒิุเลิศ เทวกุล  กรรมการ 
 2.8 รองศาสตราจารย ดร.เอ้ือน ปนเงิน  กรรมการ 
 2.9 รองศาสตราจารยกาญจนา มณีแสง  กรรมการ 
 2.10 รองศาสตราจารยชนนิทร ชุณหพนัธรักษ กรรมการ 
 2.11 รองศาสตราจารยทรงพร ทาเจริญศักดิ ์ กรรมการ 
 2.12 รองศาสตราจารยนิภา ศรีไพโรจน  กรรมการ 
 2.13 รองศาสตราจารยเนตรพณัณา ยาวิราช  กรรมการ 
 2.14 รองศาสตราจารยบํารุง สุขพรรณ  กรรมการ 
 2.15 รองศาสตราจารยประสงค ปราณีตพลกรัง กรรมการ 
 2.16 รองศาสตราจารยรัตนา จักกะพาก  กรรมการ 
 2.17 รองศาสตราจารยสุมน อยูสิน  กรรมการ 
      2.18  รองศาสตราจารย... 
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 2.18 รองศาสตราจารยสุวิทย นิ่มนอย  กรรมการ 
 2.19 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรหาญ ลิลา   กรรมการ 
 2.20 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พชรนนท สายัณหเกณะ กรรมการ 
 2.21 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาวิณ ี เพชรสวาง  กรรมการ 
 2.22 ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาลี นิสสัยสุข  กรรมการ 
 2.23 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ ภูพัฒนวิบูลย  กรรมการ 
 2.24 ผูชวยศาสตราจารยพูนทรัพย วัจนสุนทร  กรรมการ 
 2.25 ดร.จําเนยีร จวงตระกูล  กรรมการ 
 2.26 ดร.ธ.ธง พวงสุวรรณ  กรรมการ 
 2.27 ดร.ปาริชาติ คุณปล้ืม  กรรมการ 
 2.28 ดร.วิไลลักษณ สุวจิตตานนท กรรมการ 
 2.29 ดร.สฤษดิ์ ศรีขาว  กรรมการ 
 2.30 ดร.สอาด หอมมณ ี  กรรมการ 
 2.31 ดร.สารทิศ สกุลคู  กรรมการ 
 2.32 ดร.สุทิติ ขัตติยะ  กรรมการ  
 2.33 ดร.สุเทพ ทองประดิษฐ กรรมการ  
 2.34 ดร.สุธี อยูสถาพร  กรรมการ 
 2.35 ดร.จิราพร ระโหฐาน  กรรมการและเลขานุการ 
 2.36 นางจิราวรรณ เนียมสกุล  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาท่ี 1.  พิจารณากล่ันกรองผลงานวิจยัเพื่อเสนอผูทรงคุณวุฒิพิจารณา 
 2.  พิจารณาผลงานสรางสรรค เพื่อรวมแสดงในงานประชุมวิชาการ 
 3.  ประสานงานกับผูเสนอผลงานใหสงผลงานตามรูปแบบอางอิงของมหาวิทยาลัย เพือ่เสนอให
ผูทรงคุณวุฒิพจิารณากอนตีพิมพ 
 
  ท้ังนี้   ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 

             ส่ัง   ณ   วันท่ี   15    มกราคม  พ.ศ. 2554 
 

                                                                                                     
                                                                               (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมวงศ  วจันสุนทร) 
                                                                                             รองอธิการบดี  วิทยาเขตชลบุรี 
                   ปฏิบัติหนาท่ีแทนอธิการบดี 



 
 
 

 

คําส่ังมหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี 

ท่ี  148/2554 

เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 1 (เพิ่มเติมคร้ังท่ี 3) 
 ----------------------------------- 

 เพื่อใหการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 1 ของมหาวทิยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ท่ีจะจัดข้ึน
ในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2554  ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามคําส่ังมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม ท่ี 47 / 2543 เร่ือง การมอบอํานาจใหรองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี จึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 1 (เพิ่มเติม) ดังตอไปนี ้
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
 1.  รองศาสตราจารย ดร.ครรชิต มาลัยวงศ   ประธานกรรมการ 
 2.  ศาสตราจารย พล.ต.ต.หญิงนัยนา เกิดวิชัย   กรรมการ 
 3.  รองศาสตราจารย ดร.ศรัณย วรรธนัจฉริยา  กรรมการ 
 4.  รองศาสตราจารย ดร.คุณวุฒิ คนฉลาด   กรรมการ 
 5.  รองศาสตราจารย ดร.ภูมิ โชคเหมาะ   กรรมการ 
 6.  รองศาสตราจารย ดร.สุเมธ จานประดับ   กรรมการ 
 7.  รองศาสตราจารย ดร.ประสงค ประณีตพลกรัง  กรรมการ 
 8.  รองศาสตราจารย ดร.เอ้ือน ปนเงิน   กรรมการ 
 9.  รองศาสตราจารย ดร.ภูริชญา วัฒนรุง   กรรมการ 
 10.  รองศาสตราจารย ม.ร.ว.ดร.วุฒิเลิศ เทวกุล   กรรมการ 
 11.  รองศาสตราจารยกาญจนา มณีแสง   กรรมการ 
 12.  รองศาสตราจารยยืน ภูวรวรรณ   กรรมการ 
 13.  รองศาสตราจารยสุพล อิงประสาร   กรรมการ 
 14.  รองศาสตราจารยดลพร บุญพารอด   กรรมการ 
 15.  รองศาสตราจารยสุนา สิทธิเลิศประสิทธ์ิ  กรรมการ 
 16.  รองศาสตราจารยธนชัย ยมจินดา   กรรมการ 
 17.  รองศาสตราจารยชนินทร ชุณหพนัธรักษ  กรรมการ 
 18.  รองศาสตราจารยเนตรพณัณา ยาวิราช   กรรมการ 
 19.  รองศาสตราจารยสุวิทย นิ่มนอย   กรรมการ 
 20.  รองศาสตราจารยบํารุง สุขพรรณ   กรรมการ 
       21.  รองศาสตราจารย… 
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 21.  รองศาสตราจารยสุมน อยูสิน   กรรมการ 
 22.  รองศาสตราจารยรัตนา จักกะพาก   กรรมการ 
 23.  รองศาสตราจารยวาณ ี ฐาปนวงศศานติ  กรรมการ 
 24.  รองศาสตราจารยศิริโสภาคย บูรพาเดชะ   กรรมการ 
 25.  รองศาตราจารยยุทธนา ธรรมเจริญ   กรรมการ 
 26.  รองศาสตราจารย ดร.วไิลลักษณ สุวจิตตานนท  กรรมการ 
 27.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมวงศ วัจนสุนทร   กรรมการ 
 28.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาวณิ ี เพชรสวาง   กรรมการ 
 29.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระพีพร ศรีจําปา   กรรมการ 
 30.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกวิทย มณีธร     กรรมการ 
 31.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ ชัยกิจอุรา   กรรมการ  
 32.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรหาญ ลิลา    กรรมการ 
 33.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ ภูพัฒนวิบูลย  กรรมการ 
 34.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย มีคํา   กรรมการ 
 35.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ อุสาหะ   กรรมการ 
 36.  ผูชวยศาสตราจารยพูนทรัพย วัจนสุนทร   กรรมการ 
 37.  ผูชวยศาสตราจารยประทีป ทับอัตตานนท  กรรมการ 
 38.  ดร.สุทิติ ขัตติยะ   กรรมการ 
 39.  ดร.สอาด หอมมณ ี   กรรมการ 
 40.  ดร.สาวิตรี รตโนภาสสุวรรณลี  กรรมการ 
 41.  ดร.สารทิศ สกุลคู   กรรมการ 
 42.  ดร.อัศมเดช วานิชชินชัย   กรรมการ   
 43.  ดร.โชติสา ขาวสนิท   กรรมการ 
 44.  ดร.กมล จิราพงษ   กรรมการ 
 45.  ดร.บวรวทิย เปร่ืองวงศ   กรรมการ 
 46.  ดร.พูนผล เตวิทย   กรรมการ 
 47.  ดร.อัฏฐมา นิลนพคุณ   กรรมการ 
 48.  ดร.นิเวศน จิระวิชิตชัย   กรรมการ 
 49.  ดร.จําเนยีร จวงตระกูล   กรรมการ 
 50.  ดร.ธ.ธง พวงสุวรรณ   กรรมการ 
       51.  ดร.สุธี… 
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 51.  ดร.สุธี อยูสถาพร   กรรมการ 
 52.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ อุสาหะ   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี  พิจารณากล่ันกรองผลงานวิจยัท่ีฝายพจิารณาผลงานนาํเสนอเพือ่ใหเจาของผลงานนําเสนอ
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 1 
  

 ท้ังนี้   ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 

             ส่ัง   ณ   วันท่ี    26    เมษายน  พ.ศ. 2554 
 

                                                                                                        
                                                                                   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมวงศ  วัจนสุนทร) 
                                                                                                รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี 
         ปฏิบัติหนาท่ีแทนอธิการบดี 




