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 การบรรยายทางวิชาการ 
 ค.ศ. ๑๙๘๗ (๒๕๓๐) – ค.ศ. ๒๐๑๗ (๒๕๖๐) : ๓๐ ป แหงการจัดระบบใหม 

ของศาลปกครองฝร่ังเศส  
โดย M. Mattias GUYOMAR ตุลาการหัวหนาคณะ องคคณะที่ ๑๐  
แผนกคดีปกครอง สภาแหงรัฐฝรั่งเศส 

 

 บทความทางวิชาการ 
 รูปแบบของการอนุญาตการใชนํ้าตามกฎหมายไทยเทียบกับหลักกฎหมายปกครอง

เยอรมัน 
 การใหความชวยเหลือจากรฐัในการดําเนินคดีปกครองในประเทศฝรัง่เศส :  

ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองไทย 
 

 คําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจ 
 หนาที่ของคูกรณีและเจาหนาที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองตาม “หลักไตสวน” 
 “พฤติการณ” ที่มีเจตนาทุจริตชวยเหลือบุคคลที่ไมมีสทิธิทําบัตรประจําตัวประชาชน 
 การทําหนาที่ของภาคประชาชนที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตรวจการจาง 

ตาม “หลักตรวจสอบถวงดุล” 
 ผูมีอํานาจอนุมัติเงินงบประมาณปฏิบัติหนาที่ขัดตอระเบียบปฏบิัติ โดยไมเกิดความเสียหาย 

แตมีผลกระทบตอสถานภาพทางการคลังและระบบการเงิน 
 

 บทวเิคราะหคดีและคําวนิิจฉัยที่สําคญั 
 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๔๔/๒๕๕๖ 
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หน่วยงานทางปกครอง 

• กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 
(คาํวนิิจฉยัชี้ขาดอํานาจหน้าทีร่ะหวา่งศาล 
ที ่๖๔/๒๕๖๐) ......................................................... (๑๘๐) 

• กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
(คาํวนิิจฉยัชี้ขาดอํานาจหน้าทีร่ะหวา่งศาล 
ที ่๖๔/๒๕๖๐) ......................................................... (๑๘๐) 

 

อาํนาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครอง 
เขตอาํนาจศาล 

• การฟ้องขอรบัเงนิคา่ปรบั กรณีองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ดาํเนินคดอีาญาตามกฎหมายควบคุม
อาคาร และศาลยตุธิรรมมคีาํพพิากษาใหผู้ก้ระทาํ
ความผดิไดร้บัโทษจาํคุกและปรบั 

 (คาํสัง่ศาลปกครองสงูสดุที ่๔๕/๒๕๖๑) ................... (๑๖๒) 
• การฟ้องขอใหช้ดใชเ้งนิ กรณีกรมสง่เสรมิสหกรณ์

และกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ละเลยต่อหน้าที ่
ในการกาํกบัดแูลสหกรณ์ เป็นเหตุใหม้กีารทุจรติ
และสมาชกิไมไ่ดร้บัเงนิทีฝ่ากไวค้นื 
(คาํวนิิจฉยัชี้ขาดอํานาจหน้าทีร่ะหวา่งศาล 
ที ่๖๔/๒๕๖๐) ........................................................ (๑๗๙) 

 

คาํสัง่ทางปกครอง 
• คาํสัง่ลงโทษทางวนิยั 

(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อบ. ๔๕/๒๕๖๑) ................................................. (๑๒๗) 

• คาํสัง่อนุมตัใิหเ้บกิจา่ยบาํเหน็จดาํรงชพี 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๕๓๐/๒๕๖๑) .................................................. (๑๕๖) 

• ประกาศรายชื่อบุคคลผูส้อบแขง่ขนัไดเ้พือ่บรรจุ
และแต่งตัง้เป็นขา้ราชการตาํรวจชัน้สญัญาบตัร 
(ความเหน็ของคณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการ 
ทางปกครอง เรือ่งเสรจ็ที ่๑๕๖๙/๒๕๖๐) ................. (๑๘๖) 

 

เง่ือนไขการฟ้องคดี 
การอทุธรณ์ 

• การพจิารณาอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. กรณีหน่วยงาน
มคีาํสัง่ลงโทษทางวนิยัตามทีค่ณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติในภาครฐัมมีตชิีม้ลู 
(ความเหน็ทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎกีา 
เรือ่งเสรจ็ที ่๕๕๔/๒๕๖๑) ...................................... (๑๗๕) 

• คณะกรรมการพทิกัษ์ระบบคุณธรรมมคีาํวนิิจฉยั 
ไมร่บัอุทธรณ์ทีย่ืน่เกนิกาํหนดเวลาและหนงัสอื 
ทีย่ืน่ภายในกาํหนดเวลาไมใ่ชค่าํอุทธรณ์ เพราะไมม่ี
ขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้กฎหมายทีเ่ป็นขอ้คดัคา้นคาํสัง่ 
แต่ระบุชดัเจนวา่ขอขยายเวลายืน่อุทธรณ์ จงึเป็นเพยีง
หนงัสอืขอขยายเวลายืน่อุทธรณ์ 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อบ. ๔๕/๒๕๖๑) ................................................. (๑๒๗) 

 

 วิธีพิจารณาคดีปกครอง 
• การใหค้วามชว่ยเหลอืจากรฐัในการดาํเนิน 

คดปีกครองในประเทศฝรัง่เศส : ศกึษาเปรยีบเทยีบ
กบักฎหมายวธิพีจิารณาคดปีกครองไทย 
โดย เอกสทิธิ ์จนัต๊ะมา 
(บทความ) ................................................................ (๘๙) 

• คาํอุทธรณ์ไมส่มบรูณ์ครบถว้นและไมอ่าจแกไ้ข 
ใหถ้กูตอ้งได ้กรณีผูอุ้ทธรณ์ระบุเพยีงตอ้งการ
ผอ่นชาํระหน้ีตามคาํพพิากษาศาลปกครองชัน้ตน้ 
โดยมไิดโ้ตแ้ยง้คดัคา้นคาํพพิากษาดงักลา่ว 
(คาํสัง่ศาลปกครองสงูสดุที ่๙๙/๒๕๖๑) .................... (๑๖๔) 

ดชันีเรือ่ง 
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• พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณา
คดปีกครอง (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 (ขา่วกฎหมายไทย) ................................................ (๒๑๒) 

• ศาลปกครองและการดาํเนินคดใีนศาลปกครอง 
โดย ดร. ฤทยั หงสส์ริ ิ

 (แนะนําหนงัสอืไทย) .............................................. (๒๒๕) 
 

มาตรการหรือวิธีการชัว่คราว 
• ศาลปกครองสงูสดุของประเทศฝรัง่เศส 

มคีาํสัง่ฉุกเฉิน กรณีขอใหส้ง่เชือ้อสจุ ิ
ไปยงัประเทศสเปนเพือ่การผสมเทยีม 
ภายหลงัจากทีส่ามเีสยีชวีติไปแลว้ 
(เกรด็ขา่วต่างประเทศ) ........................................... (๒๓๐) 

 

ประวติัศาสตรแ์ละความเป็นมา 
ของศาลปกครอง 

• ค.ศ. ๑๙๘๗ (๒๕๓๐) – ค.ศ. ๒๐๑๗ (๒๕๖๐) : 
๓๐ ปี แหง่การจดัระบบใหมข่องศาลปกครองฝรัง่เศส 
บรรยายโดย M. Mattias GUYOMAR  
ตุลาการหวัหน้าคณะ องคค์ณะที ่๑๐  
แผนกคดปีกครอง สภาแห่งรฐัฝรัง่เศส 
ถอดความและเรยีบเรยีงโดย ปาลรีฐั ศรวีรรณพฤกษ์ 
เอกสทิธิ ์วนิิจกุล และเอกสทิธิ ์จนัต๊ะมา 
(บรรยายทางวชิาการ) ................................................. (๑) 

 

หลกัการใช้ดลุพินิจ 
• การใชดุ้ลพนิิจยกเลกิใบไต่สวนและไมอ่อก 

โฉนดทีด่นิใหแ้ก่ผูค้รอบครองทาํประโยชน์ในทีด่นิ 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๘๕๙/๒๕๖๑) .................................................. (๑๔๖) 

 
 

สิทธิเสรีภาพ 
• ศาลปกครองสงูสดุของประเทศฝรัง่เศส 

มคีาํสัง่ฉุกเฉิน กรณีขอใหส้ง่เชือ้อสจุ ิ
ไปยงัประเทศสเปนเพือ่การผสมเทยีม 
ภายหลงัจากทีส่ามเีสยีชวีติไปแลว้ 
(เกรด็ขา่วต่างประเทศ) ........................................... (๒๓๐) 

 

ส่ิงแวดล้อม 
• รปูแบบของการอนุญาตการใชน้ํ้าตามกฎหมายไทย

เทยีบกบัหลกักฎหมายปกครองเยอรมนั 
โดย วชิญพ์าส พมิพอ์กัษร 
(บทความ) ............................................................... (๗๒) 

 

ละเมิด 
• การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิ

ทางละเมดิ กรณีสง่เรือ่งใหค้ณะกรรมการพจิารณา
ชีข้าดการยตุใินการดาํเนินคดแีพง่ของสว่นราชการ
และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง พจิารณาตดัสนิชีข้าดแลว้ 
(ความเหน็ทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎกีา  
เรือ่งเสรจ็ที ่๙๗๖/๒๕๖๑) ....................................... (๑๗๖) 

• การหกัสว่นความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่
กรณีหน่วยงานแต่งตัง้ผูแ้ทนชุมชนเป็นคณะกรรมการ
ตรวจการจา้งโดยไมไ่ดแ้จง้วา่ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบ
ของทางราชการ 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๘๙๙/๒๕๖๑) ................................................. (๑๔๓) 

• การหกัสว่นความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่
กรณีหน่วยงานไมม่รีะบบการควบคุมและตรวจสอบ 
การจดัจาํหน่ายสนิคา้ทีร่ดักุม 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๘๔๕/๒๕๖๑) ................................................. (๑๓๕) 
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• ตวัแทนภาคประชาชนทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็น
คณะกรรมการตรวจการจา้ง ลงชื่อตรวจรบังาน 
กบักรรมการอื่น โดยมไิดต้รวจสอบเอกสาร 
ใบเสนอราคาและไมไ่ดร้ว่มตรวจรบังาน 
ทาํใหร้าชการเสยีหาย 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๘๙๙/๒๕๖๑) ................................................. (๑๔๓) 

• ปลดัเทศบาลในฐานะผูบ้งัคบับญัชาชัน้กลาง 
ละเลยไมค่วบคุมดแูลพนกังานเทศบาล เป็นเหตุใหม้ี
การเบกิจา่ยคา่ตอบแทนคณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้ง
เกนิสทิธแิละเบกิจา่ยขา้มปีโดยไมข่ออนุมตั ิ
ต่อผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๘๕๕/๒๕๖๑) ................................................. (๑๓๙) 

• ผูอ้าํนวยการสว่นรายไดล้ะเลยไมค่วบคุมดแูล
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและมไิดก้าํหนดขัน้ตอน 
ในการจดัจาํหน่ายสนิคา้ เป็นเหตุใหเ้จา้หน้าที ่
ผูจ้าํหน่ายสนิคา้ทุจรติยกัยอกและลกัทรพัย ์
ของทางราชการไป 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๘๔๕/๒๕๖๑) ................................................. (๑๓๕) 

• Claiming a Refund of Overpaid Port Dues 
(Supreme Administrative Court Judgment 
No. A. 568/2560) 

 (Administrative Court Decisions) .......................... (๑๖๖) 
 

ท่ีดิน 
• เจา้พนกังานทีด่นิยกเลกิใบไต่สวนและไมอ่อก

โฉนดทีด่นิใหแ้ก่ผูค้รอบครองทาํประโยชน์ 
กรณีทีด่นิเป็นทีท่ีแ่มน้ํ่าสาธารณะเคยไหลผา่น 
และมลีกัษณะเป็นทีช่ายตลิง่ แต่กลายสภาพ 
เป็นทีด่นิตืน้เขนิรมิตลิง่ 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๘๕๙/๒๕๖๑) ................................................. (๑๔๖) 

การเวนคืนอสงัหาริมทรพัย ์
• “ประโยชน์ทีค่วรจะพงึไดร้บัจากการประกอบการคา้” 

ศกึษาเปรยีบเทยีบคาํพพิากษาศาลปกครองไทย
กบัแนวคาํพพิากษาศาลปกครองฝรัง่เศส 
(บทวเิคราะห ์คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๗๔๔/๒๕๕๖) ................................................ (๑๘๗) 
 

การพสัด ุ
• การแต่งตัง้ใหต้วัแทนภาคประชาชนเขา้รว่มเป็น

คณะกรรมการตรวจการจา้งในการตรวจรบังานจา้ง
ก่อสรา้งของทางราชการ 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๘๙๙/๒๕๖๑) ................................................. (๑๔๓) 

• หน่วยงานผูว้า่จา้งไมจ่า่ยเงนิคา่จา้งตามสญัญา 
จา้งเหมาปรบัปรงุสนามกฬีา เน่ืองจากเอกชน 
ผูร้บัจา้งสง่มอบงานไมแ่ลว้เสรจ็พรอ้มกนั และ
หน่วยงานไมส่ามารถใชป้ระโยชน์จากงานดงักลา่วได ้
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๖๑๖/๒๕๖๑) .................................................. (๑๕๑) 
 

ข้อมลูข่าวสาร 
• การขอขอ้มลูบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

ทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน 
 (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผย 

ขอ้มลูขา่วสารที ่สค ๑๘/๒๕๖๑) .............................. (๑๗๐) 
• การขอขอ้มลูแฟ้มขอ้มลูภาพยนตรบ์นัทกึเหตุการณ์

วนัเกดิเหตุวสิามญัภายหลงัคณะพนกังานสอบสวน
มคีวามเหน็สัง่ไมฟ้่อง 

 (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผย 
ขอ้มลูขา่วสารที ่สค ๕๒/๒๕๖๑) ............................. (๑๗๑) 

• การขอขอ้มลูหนงัสอืเชญิประชุมและรายงาน 
การประชมุเกีย่วกบัการถอดถอนตาํแหน่งทางวชิาการ 

 (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผย 
ขอ้มลูขา่วสารที ่สค ๑๐๐/๒๕๖๑) ........................... (๑๗๓) 



     วารสารวชิาการศาลปกครอง ปีที ่๑๘ ฉบบัที ่๔ (ตุลาคม-ธนัวาคม) ๒๕๖๑ ง 

• การขอขอ้มลูเอกสารการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก พ.ศ. .... 

 (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผย 
ขอ้มลูขา่วสารที ่สค ๖๒/๒๕๖๑) ............................. (๑๗๒) 

• ผูร้อ้งเรยีนขอขอ้มลูคาํสัง่ของประธานศาลฎกีา 
ทีส่ ัง่ยตุเิรือ่งรอ้งเรยีนกลา่วหาขา้ราชการตุลาการ 

 (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผย 
ขอ้มลูขา่วสารที ่สค ๗๕/๒๕๖๑) ............................. (๑๗๒) 

 

การบริหารราชการแผน่ดิน 
• การมคีาํสัง่แต่งตัง้ผูใ้หญ่บา้นโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

กรณีผูส้นบัสนุนทมีเดยีวกนัตดิตัง้แผน่ป้ายหาเสยีง
คูก่บัป้ายหาเสยีงของผูไ้ดร้บัเลอืกเป็นผูใ้หญ่บา้น 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๙๐๕/๒๕๖๑) .................................................. (๑๕๓) 

 

การบริหารงานบคุคล 
• การประกาศรายชื่อผูส้อบแขง่ขนัเขา้รบัราชการตาํรวจ

โดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย กรณีผูส้มคัรสอบมปีานดาํ
บรเิวณสะดอื แต่ไมอ่าจถอืเป็นผูม้ลีกัษณะตอ้งหา้ม
ตามกฎหมาย 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อบ. ๓๐/๒๕๖๑) .................................................. (๑๒๐) 

• พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณา
คดปีกครอง (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 (ขา่วกฎหมายไทย) ................................................ (๒๑๒) 
 

วินัย 
• การมคีาํสัง่เพิม่โทษเป็นไลอ่อกจากราชการ 

กรณีจดัทาํบตัรประจาํตวัประชาชนใหแ้ก่บุคคล 
ทีแ่อบอา้งเป็นขา้ราชการซึง่ไมม่ตีวัตน โดยไมไ่ดเ้รยีก
และตรวจสอบหลกัฐานและสอบสวนผูท้ีน่่าเชื่อถอื 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่ฟ. ๒๑/๒๕๖๑) ................................................... (๑๒๒) 

• การมคีาํสัง่ลงโทษทางวนิยัรา้ยแรงซํ้าอกีครัง้ 
กรณีการกระทาํความผดิวนิยัเรื่องเดยีวกนั  
และเจา้หน้าทีไ่ดร้บัโทษทางวนิยัไมร่า้ยแรง 
ไปก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัลิา้งมลทนิฯ  
มผีลใชบ้งัคบั 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๗๘๘/๒๕๖๑) ................................................. (๑๓๑) 

• คณะกรรมการพทิกัษ์ระบบคุณธรรมมคีาํวนิิจฉยั 
ไมร่บัอุทธรณ์ทีย่ืน่เกนิกาํหนดเวลาและหนงัสอื 
ทีย่ืน่ภายในกาํหนดเวลาไมใ่ชค่าํอุทธรณ์ เพราะไมม่ี
ขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้กฎหมายทีเ่ป็นขอ้คดัคา้นคาํสัง่ 
แต่ระบุชดัเจนวา่ขอขยายเวลายืน่อุทธรณ์ จงึเป็นเพยีง
หนงัสอืขอขยายเวลาการยืน่อุทธรณ์ 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อบ. ๔๕/๒๕๖๑) ................................................. (๑๒๗) 

 

สิทธิประโยชน์และสวสัดิการ 
• การเพกิถอนคาํสัง่ใหเ้บกิจา่ยบาํเหน็จดาํรงชพี

ภายหลงัครบกาํหนด ๙๐ วนั นบัแต่วนัรูเ้หตุ 
ทีจ่ะเพกิถอนตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง กรณีผูย้ ื่น
คาํขอปกปิดขอ้เทจ็จรงิการเป็นผูก้ระทาํผดิวนิยั
หรอือาญาก่อนออกจากราชการ 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๕๓๐/๒๕๖๑) .................................................. (๑๕๖) 

• การเรยีกคนืเงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 
ทีพ่นกังานในสถาบนัอุดมศกึษาไดร้บัไป  
โดยใชว้ฒุกิารศกึษาปลอม 
(ความเหน็ของคณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการ 
ทางปกครอง เรือ่งเสรจ็ที ่๑๔๐๓/๒๕๖๐) ................. (๑๘๒) 

 

การเงินการคลงั 
• พระราชบญัญตัวิธิกีารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ขา่วกฎหมายไทย) ................................................ (๒๐๗) 
 



                                                            วารสารวชิาการศาลปกครอง ปีที ่๑๘ ฉบบัที ่๔ (ตุลาคม-ธนัวาคม) ๒๕๖๑  จ  

การสาธารณสขุ 
• ศาลปกครองสงูสดุของประเทศฝรัง่เศส 

มคีาํสัง่ฉุกเฉิน กรณีขอใหส้ง่เชือ้อสจุ ิ
ไปยงัประเทศสเปนเพือ่การผสมเทยีม 
ภายหลงัจากทีส่ามเีสยีชวีติไปแลว้ 
(เกรด็ขา่วต่างประเทศ) ........................................... (๒๓๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานทะเบียน 
• การจดัทาํบตัรประจาํตวัประชาชนใหแ้ก่บุคคล 

ทีแ่อบอา้งเป็นขา้ราชการซึง่ไมม่ตีวัตน โดยไมไ่ดเ้รยีก
และตรวจสอบหลกัฐานและสอบสวนผูท้ีน่่าเชื่อถอื 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่ฟ. ๒๑/๒๕๖๑) ................................................... (๑๒๒) 
 

 



                    วารสารวชิาการศาลปกครอง ปีที ่๑๘ ฉบบัที ่๔ (ตุลาคม-ธนัวาคม) ๒๕๖๑ (๑)  

บทบรรณาธิการ 
 
เม่ือวนัท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๖๑ ศาลปกครองไดเ้ปิดทาํการศาลปกครองในภูมภิาคเพิม่ขึน้อกี

สองแห่ง คอื ศาลปกครองสุพรรณบุรแีละศาลปกครองภูเกต็ ทาํให้มีศาลปกครองในภมิูภาค 
รวมทัง้ส้ิน ๑๔ ศาล ส่งผลให้ประชาชนทัว่ทุกภูมภิาคสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
ทางปกครองได้โดยสะดวก รวดเรว็สมตามเจตนารมณ์ของการจดัตัง้ “ศาลปกครอง” และ
แนวนโยบายแห่งรฐัตามทีม่าตรา ๖๘ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
บญัญตัริบัรองไว ้

สําหรบัเน้ือหาที่ปรากฏในวารสารวิชาการศาลปกครองฉบับน้ี มีการบรรยาย 
ทางวชิาการและบทความทางวชิาการของนานาประเทศที่ล้วนเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสรมิ 
และสนบัสนุนการพฒันากระบวนการยตุธิรรมทางปกครองของไทยใหม้ปีระสทิธภิาพเชน่เดมิ 

เริม่จาก การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง ค.ศ. ๑๙๘๗ (๒๕๓๐) – ค.ศ. ๒๐๑๗ 
(๒๕๖๐) : ๓๐ ปี แห่งการจดัระบบใหม่ของศาลปกครองฝรัง่เศส โดย M. Mattias GUYOMAR 
ตุลาการหวัหน้าคณะ องคค์ณะท่ี ๑๐ แผนกคดีปกครอง สภาแห่งรฐัฝรัง่เศส ไดใ้หเ้กยีรต ิ
บรรยายและเสวนาทางวิชาการ เน่ืองในโอกาสครบรอบ ๑๗ ปี ศาลปกครอง ระหว่างวนัที ่ 
๘ – ๙ มนีาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงานศาลปกครอง ซึ่งถอดความและเรยีบเรยีงโดย ทมีนักวชิาการ
จากสาํนกัวจิยัและวชิาการ สาํนักงานศาลปกครอง คอื ดร. ปาลีรฐั ศรีวรรณพฤกษ์ คณุเอกสิทธ์ิ 
วินิจกุล และคุณเอกสิทธ์ิ จนัต๊ะมา มีสาระความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความเป็นมา 
ของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของประเทศฝรัง่เศสทัง้ด้านกฎหมาย แนวคิด ความเห็น 
ของนักวชิาการ และปจัจยัสําคญัที่ทําใหก้ระบวนการยุติธรรมทางปกครองของประเทศฝรัง่เศส
ประสบความสาํเรจ็ การเปลีย่นแปลงและการฝา่ฟนัอุปสรรคในช่วงสามทศวรรษของศาลปกครอง
ฝรัง่เศสมผีลต่อการหยุดชะงกัและพฒันาการศาลปกครองอยา่งไร และมเีหตุปจัจยัสาํคญัใดทีท่าํให้
ประเทศฝรัง่เศสเป็นต้นแบบของกระบวนการยุตธิรรมทางปกครอง ผูถ้อดความและเรยีบเรยีง 
มคีําตอบทุกแง่มุมจากการใช้ภาษาที่เขา้ใจง่ายและการอธบิายเน้ือหาเพิม่เติมไว้ในเชงิอรรถ  
ซึง่จะทาํใหผู้อ้า่นเขา้ใจกระจา่งชดัสอดคลอ้งเป็นหน่ึงเดยีว ทัง้ยงัมเีน้ือหาสาระทีค่รบถว้นชวนศกึษา
และทา้ทายต่อการพฒันากระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทยเป็นอย่างยิง่ ในส่วนของ
บทความทางวิชาการ เรือ่งแรก เร่ือง รูปแบบของการอนุญาตการใช้น้ําตามกฎหมายไทย
เทียบกบัหลกักฎหมายปกครองเยอรมนั โดย คณุวิชญพ์าส พิมพอ์กัษร ไดศ้กึษาถงึระบบ



    วารสารวชิาการศาลปกครอง ปีที ่๑๘ ฉบบัที ่๔ (ตุลาคม-ธนัวาคม) ๒๕๖๑ (๒) 

กฎหมายของเยอรมนัเกีย่วกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ําอยา่งยัง่ยนืตามรฐับญัญตัทิรพัยากรน้ํา
ที่มแีนวคิดพื้นฐานว่า ทรพัยากรน้ํามคีวามเชื่อมโยงถึงกนั และการใช้น้ําทุกกรณีต้องได้รบั 
“อนุญาต” ภายใต้ “หลกัความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายปกครอง” และระบบกฎหมาย
ของประเทศไทยทีม่กีฎหมายเกีย่วกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ําหลายฉบบั และมมีติใินการ
บรหิารจดัการทีแ่ตกต่างกนั เชน่ ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชน้ํ้า อาํนาจหน้าทีข่องหน่วยงานของรฐั 
เงื่อนไขการใช้ทรพัยากรน้ําในบางลกัษณะ ฯลฯ ประเด็นคําถามว่าประเทศไทยมกีฎหมาย 
ฉบบัใดบา้งทีเ่กีย่วกบัการบรหิารจดัการน้ํา และกฎหมายแต่ละฉบบักําหนดเงือ่นไขและหลกัการ
เกีย่วกบัการบรหิารจดัการน้ํา ตลอดจนอาํนาจหน้าทีข่องฝา่ยปกครองเกีย่วกบัการอนุญาตใชน้ํ้า
แตกต่างกนัอย่างไร และแตกต่างกบัระบบกฎหมายของเยอรมนัหรือไม่ อย่างไร มีคําตอบ 
ในบทความทางวชิาการเรือ่งดงักล่าว 

เรือ่งทีส่อง คณุเอกสิทธ์ิ จนัต๊ะมา ไดศ้กึษาการดาํเนินคดปีกครองในประเทศฝรัง่เศส
ทีมุ่ง่ใหป้ระชาชนเขา้ถงึความยตุธิรรมทางปกครองไดอ้ยา่งแทจ้รงิและอยา่งเสมอภาค และถงึแม้
ศาลปกครองของไทยจะมวีธิพีจิารณาคดปีกครองคลา้ยคลงึกนัเป็นอยา่งมากกบัประเทศฝรัง่เศส 
แต่กย็งัมคีวามแตกต่างกนัในหลายส่วนเน่ืองจากขอ้จํากดัของสภาวะทางกฎหมายและทางสงัคม 
ดงัเชน่ “การใหค้วามชว่ยเหลอืจากรฐัในการดาํเนินคดปีกครองในศาลปกครอง” ทีศ่าลปกครองไทย
ยงัไม่ได้นํามาใช้ ซึ่งการศึกษาบทความทางวิชาการ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือจากรฐั 
ในการดาํเนินคดีปกครองในประเทศฝรัง่เศส : ศึกษาเปรียบเทียบกบักฎหมายวิธีพิจารณา
คดีปกครองไทย จะทําให้ผู้อ่านเกิดมุมมองและแนวคิดต่อการพฒันากระบวนการยุติธรรม 
ทางปกครองของไทยทัง้ดา้นรูปแบบ วธิกีาร กระบวนการพจิารณา และยงัเป็นบทเรยีนสําคญั 
ที่ทําใหต้้องมกีารทบทวนระบบการใหค้วามช่วยเหลอืที่เป็นอยู่ในปจัจุบนัว่ามคีวามเหมาะสม 
และเพยีงพอมากน้อยเพยีงใด และมสีว่นใดทีต่อ้งปรบัปรงุแกไ้ขใหด้ขีึน้หรอืไม ่

ในส่วนคอลมัน์ “บทวิเคราะหค์ดีและคาํวินิจฉัยท่ีสาํคญั” ฉบบัน้ี ดร. ปาลีรฐั 
ศรีวรรณพฤกษ์ ศกึษาวเิคราะห ์เรื่อง “ประโยชน์ท่ีควรจะพึงได้รบัจากการประกอบการค้า” 
ศึกษาเปรียบเทียบคาํพิพากษาศาลปกครองไทยกบัแนวคาํพิพากษาศาลปกครองฝรัง่เศส 
โดยนําคําพพิากษาศาลปกครองสูงสุดที ่อ. ๗๔๔/๒๕๕๖ มาใชเ้ป็นฐานในการศกึษาวเิคราะห์
เกีย่วกบัคา่ทดแทนการเวนคนือสงัหารมิทรพัยใ์นสว่นของความเสยีหายจากการขาด “ประโยชน์ 
ทีค่วรจะพงึไดร้บัจากการประกอบการคา้” ซึ่งเป็นไปในทางเดยีวกบั “ค่าเสยีหายเชงิเศรษฐกจิ” 
โดยผูเ้ขยีนไดศ้กึษาวเิคราะหห์ลกักฎหมายและมขีอ้สงัเกตไวห้ลายประการ ทัง้เขตอํานาจและ
วธิพีจิารณาพพิากษาคดขีองศาลปกครองและศาลยุติธรรม ความหมายของถ้อยคําที่ปรากฏ 
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ในคาํพพิากษา เช่น “ค่าเสยีโอกาส” หรอื “ค่าขาดโอกาส” หรอื “ค่าเสยีหายเชงิเศรษฐกจิ” ทีอ่าจ 
มลีกัษณะเป็น “ค่าขาดกําไร” เงื่อนไขและรูปแบบการเยยีวยาความเสยีหาย รวมถึงมุมมอง
ทัศนะของ  Lord Denning ที่ยืนยันไว้ในคําพิพากษาคดี Jones V. Livox Quarroes Ltd  
ในปี ค.ศ. ๑๙๕๒ และการพฒันาแนวคดิจากวงวชิาการของประเทศฝรัง่เศส แต่ศาลยุติธรรม
และศาลปกครองของประเทศฝรัง่เศสมีแนวทางในการเยียวยาความเสียหายอย่างไร และ 
ศาลปกครองของประเทศไทยมีแนวทางที่สอดคล้องกับศาลปกครองของประเทศฝรัง่เศส 
ในแงม่มุใดหรอืไม ่การศกึษาบทวเิคราะหน้ี์จะทาํใหเ้กดิมมุมองแนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาแนวทาง
ในการเยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ในคดปีกครองของไทยไดเ้ป็นอยา่งด ี

สําหรบัคอลมัน์ “คาํพิพากษาและคาํสัง่ของศาลปกครองสูงสุดท่ีน่าสนใจ” 
ฉบบัน้ี กองบรรณาธกิารไดค้ดัเลอืกคาํพพิากษาศาลปกครองสงูสุดหลากหลายประเภท ทัง้คดพีพิาท
ที่ศาลปกครองสูงสุดไดอ้ธบิายบทกฎหมาย เช่น หลกักฎหมายทัว่ไปที่หา้มลงโทษซํ้าสําหรบั 
การกระทําความผดิวนิัยเรื่องเดยีวกนั วตัถุประสงคข์องการกําหนดระยะเวลาการเพกิถอนคําสัง่
ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นคําสัง่ที่ให้ประโยชน์แก่ผู้รบัคําสัง่ทางปกครอง 
ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัิวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
การขยายระยะเวลาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ การแจ้งสทิธอุิทธรณ์หรอืโต้แยง้ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบญัญตั ิ
วธิีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หน้าทีข่องคู่กรณีและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
พจิารณาทางปกครองตามหลกัไต่สวนตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัิราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การอธบิายบทกฎหมายดงักล่าวลว้นก่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจและ
สง่ผลต่อประสทิธภิาพของการปฏบิตัริาชการทัง้สิน้ เช่นเดยีวกบับรรทดัฐานการปฏบิตัริาชการทีด่ ี
ซึง่กองบรรณาธกิารไดค้ดัเลอืกมานําเสนอหลายคด ีเพื่อใหห้น่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐั
ไดศ้กึษาและนําไปใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตัริาชการเพื่อประสทิธภิาพของการปฏบิตัริาชการ 
อกีทัง้เพือ่ใหป้ระชาชนทัว่ไปใชศ้กึษาเรยีนรูเ้พือ่การปกป้องคุม้ครองสทิธขิองตน เช่น ในคดีพิพาท
เก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล มแีนวทางการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการเกีย่วกบัการพจิารณาลกัษณะ
ตอ้งหา้มในการบรรจุแต่งตัง้เป็นขา้ราชการตํารวจกรณีผูส้มคัรม ี“ปานดําขนาดใหญ่หรอืมากจน
แลดูน่าเกลยีด” หรอืในคดีพิพาทเก่ียวกบัวินัย เกี่ยวกบั “พฤติการณ์” ของเจ้าหน้าที่ในการ
รบัคําขอมบีตัรประจําตัวประชาชนนอกภูมิลําเนาและผู้ขอมบีตัรประจําตัวประชาชนอ้างว่า 
เป็นบุคคลทีไ่ดร้บัการยกเวน้ หรอืในคดีพิพาทเก่ียวกบัการกระทาํละเมิด กรณีทีภ่าคประชาชน
ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจการจา้งตอ้งทาํหน้าทีอ่ยา่งไรใหถู้กตอ้งตามหลกัตรวจสอบถ่วงดลุ
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เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อราชการ หรอืการออกคําสัง่ใหผู้บ้งัคบับญัชาชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน 
ตามพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพราะไม่ควบคุมดูแล
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างถูกตอ้งตามระเบยีบเกี่ยวกบัการเงนิ แต่หน่วยงานของรฐั
ไม่มรีะบบตรวจสอบ ขาดแคลนอตัรากําลงั ฯลฯ หรอืการอนุมตัิเบกิจ่ายเงนิงบประมาณขดัต่อ
ระเบียบปฏิบัติ โดยหน่วยงานของรฐัไม่ได้รบัความเสียหาย แต่มีผลกระทบต่อสถานภาพ
ทางการคลงัและระบบการเงนิ ทัง้สามกรณดีงักล่าวเจา้หน้าทีข่องรฐัจะตอ้งรบัผดิตามพระราชบญัญตัิ
ความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ หรอืไม่ อย่างไร หรอืในคดีพิพาทเก่ียวกบั
สิทธิประโยชน์และสวสัดิการ เมื่อผูร้บัคําสัง่ทางปกครองเป็นผูย้ ื่นคําขอและกรอกขอ้ความ 
ตามแบบคําขอโดยแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็หรอืปกปิดขอ้ความจรงิซึง่ควรบอกใหแ้จง้ เจา้หน้าที่
ของรฐัผูอ้อกคําสัง่ทางปกครองจะใชอ้ํานาจเพกิถอนคําสัง่ทางปกครองที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย
และมลีกัษณะเป็นการใหป้ระโยชน์แก่ผูร้บัคาํสัง่ภายใตเ้งือ่นเวลาใด สว่นในคดีพิพาทเก่ียวกบัท่ีดิน 
ขอ้เท็จจรงิและคําพพิากษาศาลปกครองสูงสุดจะทําให้ประชาชนทัว่ไปมคีวามรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัการครอบครองทีด่นิทีเ่กดิจากการตืน้เขนิรมิตลิง่แมน้ํ่าสาธารณะ ถงึแมว้่าจะครอบครอง
มานานต่อเน่ืองจากบรรพบุรุษและเจา้พนักงานที่ดนิได ้“ออกใบไต่สวน” แล้ว ผูค้รอบครอง
ที่ดนิจะถอืว่ามกีรรมสทิธิใ์นที่ดนิในฐานะเป็น “ท่ีงอกริมตล่ิง” และจะขอใหเ้จา้พนักงานที่ดนิ
ออกโฉนดที่ดนิไดห้รอืไม่ ฯลฯ และยงัมคีดพีพิาทอื่นอกีหลายคดทีี่มคีวามสําคญัไม่แตกต่างกนั 
เช่น คดพีพิาทเกี่ยวกบัการพสัดุ คดพีพิาทเกี่ยวกบัการบรหิารราชการแผ่นดนิ รวมทัง้คําสัง่ 
ศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในเรื่องเขตอํานาจศาล หลกัเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์คําพพิากษา 
ศาลปกครองชัน้ตน้ต่อศาลปกครองสงูสุด เป็นตน้ โดยผูอ้่านสามารถตรวจสอบไดจ้าก “ดชันีเรือ่ง” 
ทีก่องบรรณาธกิารไดจ้ดัทาํไวโ้ดยละเอยีดแลว้  

ในส่วนคอลมัน์ “เกรด็ข่าวต่างประเทศ” ดร. อภิญญา แก้วกาํเหนิด ได้เสนอ 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดของประเทศฝรัง่เศสเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคลกรณทีีก่ฎหมายของประเทศฝรัง่เศสไมอ่นุญาตใหด้าํเนินการผสมเทยีมภายหลงัจากที ่
สามีซึ่งเป็นเจ้าของเชื้ออสุจิเสียชีวิตไปแล้ว โดยศาลปกครองสูงสุดของฝรัง่เศสวินิจฉัยว่า 
บทบญัญติัแห่งกฎหมายของฝรัง่เศสไม่ขดัหรือแย้งต่ออนุสญัญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขัน้พื้นฐานของยุโรป แต่ศาลปกครองสูงสุดของฝรัง่เศสได้มคีําสัง่ให้
โรงพยาบาลที่เก็บรกัษาเชื้ออสุจอินุญาตและดําเนินการตามความจําเป็นเพื่อใหผู้้รอ้งซึ่งเป็น
ภรรยาของเจา้ของเชือ้อสุจ ินําเชือ้อสุจขิองสามทีีเ่สยีชวีติแลว้ไปทาํการผสมเทยีมทีป่ระเทศสเปน
ซึ่งกฎหมายอนุญาตใหม้กีารผสมเทยีมภายหลงัจากทีส่ามเีสยีชวีติแลว้เพื่อช่วยการเจรญิพนัธุ์
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โดยการผสมเทยีมได ้เกรด็ขา่วต่างประเทศเรือ่งน้ีจะทาํใหท้ราบถงึเหตุผลของคาํสัง่ศาลปกครอง
สูงสุดเป็นอย่างดีและนับเป็นองค์ความรู้สําคญัที่อาจนําไปสู่การพฒันากระบวนการยุติธรรม 
ทางปกครองของไทยภายใตก้ารบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็ทีเ่กดิโดยอาศยัเทคโนโลยี
ชว่ยการเจรญิพนัธุท์างการแพทย ์พ.ศ. ๒๕๕๘ อกีดว้ย 

นอกจากน้ี กองบรรณาธกิารขอแนะนําและเชญิชวนนักวชิาการกฎหมายปกครอง
และเจ้าหน้าที่ของรฐัได้ศึกษาคําพิพากษาศาลปกครองไทยที่มีการแปลและเรียบเรียงเป็น
ภาษาอังกฤษ ในคอลัมน์ “Administrative Court Decisions” ซึ่งฉบับน้ีเป็นการแปล 
Supreme Administrative Court Judgment No. A. 568/2560 Summarized by Kitiwan Khantitrirat 
Subject Claiming a Refund of Overpaid Port Dues และศกึษาขา่วกฎหมายไทยทีส่าํคญัและ
ไดป้ระกาศใชบ้งัคบัเมื่อเรว็ ๆ น้ี ในคอลมัน์ “ข่าวกฎหมายไทย” คอื พระราชบญัญตัวิธิกีาร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทีใ่ชบ้งัคบัเมื่อวนัที ่๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ และพระราชบญัญตัจิดัตัง้
ศาลปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกครอง (ฉบบัที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ใช้บงัคบัเมื่อวนัที่ ๒๒ 
พฤศจกิายน ๒๕๖๑ อนัเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณา
คดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๖๐  

ความรูเ้ฉพาะด้านวชิาการกฎหมายปกครองที่กองบรรณาธิการได้คดัเลอืกและ
นํามาเผยแพรใ่นวารสารวชิาการศาลปกครองฉบบัน้ี ลว้นก่อใหเ้กดิประโยชน์อยา่งยิง่ต่อวงวชิาการ
กฎหมายปกครอง และการพฒันากระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทยให้ทดัเทยีมกบั 
นานาประเทศ ซึ่งนักวิชาการกฎหมายปกครองไม่ควรที่จะพลาด โดยเฉพาะคําพิพากษา 
และคําสัง่ของศาลปกครองที่มีความสําคญั ทัง้ในมิติการวางหลกักฎหมายปกครองและ 
มิติการสร้างบรรทดัฐานการบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานของรฐัและเจ้าหน้าที่ของรฐั 
ในฐานะเป็นผู้แสดงเจตนาแทนรฐัโดยการใช้อํานาจตามกฎหมายปกครอง จําเป็นอย่างยิ่ง 
ทีจ่ะตอ้งศกึษาและนําไปใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตัริาชการ เพื่อประสทิธภิาพของการบรหิาร
ราชการแผน่ดนิต่อไป 

 
กองบรรณาธกิาร 



 
 
  
 
 

 

 
  
 
 

วารสารวิชาการศาลปกครองวารสารวิชาการศาลปกครอง   

(วารสารรายสามเดือน ออกปละ ๔ เลม) 
 
 

  สามารถจัดซื้อไดผานสามารถจัดซื้อไดผานชองทางชองทาง  ::  
  

 จัดซื้อโดยตรงที่     
  รานคาสวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง   
 

 จัดซื้อโดยการสมัครเปนสมาชิกไดที่   
กลุมสวัสดิการ สํานักบริหารกลาง สํานักงานศาลปกครอง 
โทรศัพท ๐ ๒๑๔๑ ๐๙๒๐, ๐ ๒๑๔๑ ๐๙๒๓ 
http://www.admincourt.go.th 
  
                                >>>>    คลิกสมัครสมาชิกคลิกสมัครสมาชิก    <<<<  

ผูท่ีสนใจเน้ือหาสาระฉบับเต็ม 


