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บทบรรณาธิการ 

อาจารย์สมพร ไพสิน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีท่านหนึ่งในวงการ

กฎหมายของไทย นอกจากงานสายปฏิบัติแล้ว ท่านได้สละเวลามาช่วยงานโครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและ

พาณิชยนาวีอยู่เสมอ ทั้งในรูปแบบกรรมการ วิทยากร และผู้ประเมินบทความเพ่ือรับตีพิมพ์ในวารสาร

กฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี การจากไปของท่านในช่วงต้นเดือนตุลาคม นับเป็นการสูญเสียต่อวงการ

กฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี แม้ท่านจะจากไปแล้ว แต่ผลงานของท่านโดยเฉพาะงานด้านการศึกษาจะ

ยังคงได้รับการสืบสานต่อไป ในวารสารวิชาการกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีที่ 14 ฉบับที่ 19 ฉบับนี้ จึงมี

ส่วนพิเศษ คือ ส่วนค าไว้อาลัยต่อท่านอาจารย์สมพร ไพสิน ส่วนบทความวิชาการนั้นบทความเรื่อง “ร่าง

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. …. : ศึกษากรณีมาตรการส่งเสริมพาณิชยนาวีที่ขัดต่อพันธกรณี

ของประเทศไทยภายใต้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (GATS)” ของคุณศรีประภา  อรุณอุดมฤกษ์ 

และเรื่อง “วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอ่ืนลง

ทะเล พ.ศ. .... : บทนิยามของ “การทิ้งเท”” ของคุณเดชาธร วิเวโก ทั้งสองบทความเป็นการสรุปวิทยานิพนธ์

ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีท่านอาจารย์สมพร เป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์  

นอกจากนี้วารสารฉบับนี้ยังมีบทความอีก 2 บทความ เรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... และบทความเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันเรียกรถรับจ้างในประเทศ

เวียดนาม และมีส่วนสรุปค าพิพากษาต่างประเทศ ฉบับนี้เป็นค าพิพากษาเรื่องการขนส่งทางอากาศจากศาลสูง

ประเทศเยอรมัน บทวิจารณ์หนังสือ Aerial Nationalism และ สรุปงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาส

ครบรอบ 20 ปีโครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี กองบรรณาธิการหวังว่าวารสารฉบับนี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้สนใจกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีเหมือนดังเช่นที่ได้รับในวารสารฉบับก่อนหน้า 

 

 

  



 

ค ำไว้อำลัย 
 

 วงการกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีได้สูญเสียนักวิชาการและนักปฏิบัติ ไปอีกท่านหนึ่ง คือ  
อาจารย์สมพร ไพสิน ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและคุณูประการต่อประเทศไทยในด้านนี้ ในระหว่างที่ท่านมีชีวิต

อยู่ ท่ านได้มีบทบาทในการจัดท าร่ า ง
ก ฎ หม า ย ข อ ง ไ ท ย ห ล า ย ฉ บั บ  เ ช่ น 
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล 
พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติ
รับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 
2556 และพระราชบัญญัติการรับขนคน
โดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 
2557 ท่านได้เป็นผู้แทนหรือตัวแทนของ
ประเทศไทยในการประชุมร่วมจัดท า 
ความตกลงระหว่างประเทศเกี่ ยวกับ 
การขนส่งหลายต่อหลายครั้ง  
  

 
  ในด้านการศึกษา ท่านได้อุทิศเวลามาบรรยายให้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ โดยเฉพาะที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายป ีเป็นประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาจ านวนหลายสิบเล่ม ท่านได้มีความเมตตาแก่นักศึกษาเป็นอย่างมากในการให้ค าแนะน าและ
ตรวจแก้วิทยานิพนธ์ตลอดจนบทความของนักศึกษา ท่านได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาของสถาบัน
กฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีนับคร้ังไม่ถ้วนเพื่อน าเสนอข้อมูล ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่วงการกฎหมาย
ขนส่งและพาณิชยนาวี 
 การจากไปของอาจารย์สมพร ไพสิน น ามาซึ่งความอาลัยอย่างสุดซึ้ง แต่คุณงามความดีทีท่านได้ท าไว้
ให้แก่ประเทศชาติในด้านกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวียังคงด ารงต่อไปไม่ได้สูญหายไปตามสภาพของ วัฏสงสาร
ของกายมนุษย์ 
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