บทบรรณาธิการ
วารสารนิ ติ ศ าสตร ฉ บั บ นี้ เป น ฉบั บ ปฐมฤกษ ข องกองบรรณาธิ ก ารป ที่ 39
(พ.ศ. 2553) มีบทความคอนขางจะหลากหลายและยังไมมีเนื้อหาที่เปนแกนของเลม ไดรับ
ความกรุณาจากผูเขียนสงบทความที่มีคุณภาพมาใหคัดเลือกลงพิมพมากมาย
บทความในฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบดิจิทัลอยูสองบทความเปนบทความ
ภาษาอังกฤษที่โดดเดนทันสมัย บทความแรกเขียนถึงขอยกเวนการใชงานสวนบุคคลใน
อนุสัญญากรุงเบิรน ชื่อผูเขียนเห็นวาหลักบันใดสามขั้นในมาตรา 9(2) ของอนุสัญญา
ดังกลาวยังมีความไมชัดทําใหการปรับใชไมมีประสิทธิภาพ จึงควรแกไขใหชัดเจนขึ้นเพื่อ
เปนตนแบบใหประเทศภาคีสมาชิก บทความที่สองเขียนเรื่องรูปแบบและดิจิทัล พิจารณา
ตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ของประเทศไทย ผูเขียนไดพูดถึงกิจกรรมในรูปแบบใหม
ของดิจิทัล ซึ่งมีปญหาเรื่องความรับผิดในการละเมิดลิขสิทธิ์โดยศึกษาเปรียบเทียบการ
ปรับปรุงกฎหมายลิ ขสิท ธิ์ใ นตางประเทศและได สรุป วาในภาพรวมรางกฎหมายแกไข
เพิ่มเติมของไทยเดินไปในทิศทางถูกตองแลว แมจะมีขอบกพรองอยูบาง ซึ่งผูเขียนก็ได
เสนอแนะการแกไขเอาไว อีกสองบทความก็นาสนใจอยางยิ่งโดยเฉพาะในสถานการณ
บ า นเมื อ งของเราขณะนี้ เ พราะเป น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ อั น ได แ ก เ รื่ อ ง
การเขาถึงความยุติธรรมของประชาชนซึ่งจะตองไมเสียคาใชจายและเสียเวลามากไป สวน
อีกบทความเปนเรื่องการตรวจความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติที่กระทบตอสิทธิ
มนุษยชน โดยผูเขียนไดอธิบายวาบทบัญญัติแหงกฎหมายที่จะกระทบตอสิทธิมนุษยชนมี
ลัก ษณะใดบ าง และการจะไม มีผ ลใช บัง คับ นั้น จะต อ งมีป ญ หาเกี่ย วกับ ความชอบด ว ย
รัฐธรรมนูญทั้งไดเสนอแนะแนวทางที่ศาลรัฐธรรมนูญควรจะใชเมื่อมีประเด็นความชอบ
ดวยกฎหมายเกิดขึ้น นอกจากกลุมบทความนี้แลวยังมีบทความที่ตั้งคําถามเกี่ยวกับ ส.
ป.ก. 4 -01 วาเปนเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือไม ซึ่งคําตอบของผูเขียนคือมิใช
ดวยเหตุผลที่ พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแสดงใหเห็นวารัฐยังหวงกันที่ดินอยูไม
ปลอยกรรมสิทธิ์เด็ดขาดไป สวนบทความเรื่องสิทธิของคูสมรสในสิทธิบัตรไดสรุปจาก
งานวิจัยวาสิทธิบัตรเปนสินสมรส และควรจะเพิ่มเติมบทบัญญัติการใชสิทธิของคูสมรสใน
กฎหมายสิทธิบัตร การแบงผลประโยชนในการใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรรวม บทความ

สุดทายของเลมไดแกความรับผิดทางอาญาของผูใชอํานาจปกครองที่ละเวนหนาที่ดูแล
ผูเยาวตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งไมมีบทลงโทษโดยตรงในกฎหมายไทยแตผูเขียน
ก็ชี้ใหเห็นวาประเทศฝรั่งเศสก็มีแนวโนมจะไมใชการลงโทษในลักษณะนี้แกผูใชอํานาจ
ปกครอง แตหันไปใชวิธีการอื่น เชน การจัดอบรมเพื่อสรางความรับผิดชอบใหแกบิดา
มารดา หรือการจัดหนวยงานที่ปรึกษาทางครอบครัวแทน
สวนคอลัมนประจําของเลมก็มีฎีกาวิเคราะหและปกิณกะกฎหมาย โดยมีการ
วิเคราะหคําพิพากษาศาลฎีกาลาสุดเกี่ยวกับเขตอํานาจศาลในคดีอาญา ซึ่งนาสนใจตรงที่
เปนฎีกาที่จะสรางบรรทัดฐานใหมกลับบรรทัดฐานเดิม ทั้งผูวิเคราะหสนับสนุนเหตุผลของ
ศาลในฎีกาฉบับนี้โดยไดแสดงเหตุผลประกอบไวถึงหกประการ สวนปกิณกะกฎหมายนั้นเลา
ก็ ไ ด ตั้ ง คํ า ถามที่ น า สนใจว า ปกติ ถ า ชาวบ า นมี เ รื่ อ งกั บ ใครก็ ต อ งพึ่ ง ศาล แต ถ ามี เ รื่ อ ง
เกี่ยวกับศาลเขาละจะหันหนาไปพึ่งใคร? ซึ่งผูเขียนก็ใหทางออกกฎหมายทางหนึ่งไววา
นาจะพึ่ง ป.ป.ช. ได
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“ส.ป.ก. 4-01” เปนเอกสาร
แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือไม
วรวุฒิ เทพทอง
บทคัดยอ
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 36 ทวิ วรรค
หนึ่ง บัญญัติวา “บรรดาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยใดๆ ที่ ส.ป.ก. ไดมาตามพระราชบัญญัตินี้
หรือไดมาโดยประการอื่นที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ไมใหถือวาเปนที่ราชพัสดุและให ส.ป.ก. เปนผูถือกรรมสิทธิ์เพื่อใชในการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม” ซึ่งการที่ ส.ป.ก. (สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) ไดที่ดินมาตาม
พระราชบัญญัติดังกลาวนั้น กฎหมายมุงประสงคเพียงให ส.ป.ก. เอาที่ดินนั้นมาดําเนินการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มิไดมุงหมายให ส.ป.ก. มีกรรมสิทธิ์เชนเดียวกับเจาของทรัพยสิน
ในกรณีทั่วไป การถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวของ ส.ป.ก. จึงไมใชการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินตามกฎหมายอื่นตามความหมายของมาตรา 3 (2) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน และเมื่อ ส.
ป.ก. ไดจัดที่ดินใหบุคคลใดเขาทําประโยชนโดยมอบเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ใหแลว ก็ถือไมได
วาการไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินของบุคคลนั้นเปนการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมายอื่น
ตามความหมายของมาตรา 3 (2) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน เชนกัน พระราชบัญญัติดังกลาว
ยังจํากัดสิทธิในที่ดินซึ่งบุคคลไดรับสิทธิมาโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยจํากัดการ
โอนที่ดินนั้น ไมปลอยใหเปนกรรมสิทธิ์เด็ดขาดแกบุคคลที่ไดรับสิทธิในที่ดินนั้น ที่ดินที่บุคคล
ไดรับสิทธิมาโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจึงเปนของรัฐอยู บุคคลดังกลาวจึงยังไมมี
กรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น นั้ น ไม ว า จะตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น หรื อ ประมวลกฎหมายแพ ง และ
พาณิชย คงมีเพียงสิทธิเขาทําประโยชนในที่ดินนั้นเทานั้น ดังนั้น เอกสาร “ส.ป.ก. 4-01”
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ดังกลาวจึงมิใชเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แตเปนเพียงหนังสืออนุญาตใหบุคคลเขาทํา
ประโยชนในที่ดินของรัฐซี่งอยูในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเทานั้น

Abstract
Section 36 bis , paragraph 1 of the Agricultural Land Reform Act B.E. 2518
provides that the “Land or real property which ALRO possess by virtue of the Act or
by other mean for the purpose of agricultural land reform shall not be considered as
the Treasury land and the ownership belongs to the ALRO for the purpose of
agricultural reform”
Agricultural Land Reform Office owns the land by virtue of the abovementioned Act. Its intention is to empower the ALRO to reform the land. So the
ALRO does not possess any right of ownership over the land. Thus, ownership of
ALRO over the land does not come under the cover of Section 3 (2) of the Land Code
Act. When the ALRO manage the land for a person for exploitation by giving
document ALRO 4-01 , it cannot be infer that the right over the land is the right of
ownership under Section 3(2) of the Land Code Act. The Act also restricts some right
over the land which a person possess from agricultural land reform by inclining that
land, not an absolute ownership. Those lands belong to the state. Neither the Land
Code Act nor the Civil and Commercial Code ordain the right of ownership over such
land. He has only the right of possession. ALRO is not an indenture document. It
permits a person to occupy state real property under agricultural land reform.

39 : 1 (มีนาคม 2553)
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ความเปนมาของปญหา
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ประชาชนสวนใหญมีอาชีพในการเกษตร
และปรากฏในปจจุบันวาเกษตรกรสวนใหญยังประสบปญหายากจน ไมมีที่ดินทํากินเปนของ
ตนเองตองเชาที่ดินของผูอื่น รัฐไดพยายามแกไขปญหาดังกลาวดวยวิธีการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
ชวยใหเกษตรกรมีที่ดินทํากินและใหการใชที่ดินเกิดประโยชนมากที่สุด ลดความเหลื่อมล้ําใน
ฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและสังคมดวยการตราพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ขึ้นมาบังคับใช โดยใหจัดตั้งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามพระราชบัญญัติดังกลาว เรียกโดยยอวา “ส.ป.ก.”1 เปนทบวงการเมืองมีฐานะเทียบเทากรม
โดยมีเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเปนหัวหนาสํานักงาน2 ในพระราชบัญญัติดังกลาว
กําหนดไววา บรรดาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยใดๆ ที่ ส.ป.ก. ไดมาตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ไดมาโดยประการอื่นที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไมให
ถื อ ว า เป น ที่ ร าชพั ส ดุ แ ละให ส.ป.ก. เป น ผู ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ เ พื่ อ ใช ใ นการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม3 สวนการที่บุคคลใดจะไดรับสิทธิในที่ดินโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น
จะเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และเมื่อบุคคลใดไดรับ
สิทธิในที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดังกลาวแลวก็จะไดรับเอกสาร “ส.ป.ก. 4-01”
อยางไรก็ตาม ในพระราชบัญญัติดังกลาวไมมีบทบัญญัติมาตราใดกําหนดไววา เอกสาร “ส.
ป.ก. 4-01” เปนเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินประเภทใด จึงตองพิจารณาจากประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ซึ่งประมวลกฎหมายที่ดิน กําหนดวา ที่ดินซึ่งมิไดตกเปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคล
ใด ใหถือวาเปนของรัฐ4 และบุคคลยอมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ในกรณีตอไปนี้ (1) ไดมาซึ่ง
กรรมสิทธิ์ตามบทกฎหมายกอนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับ หรือไดมาซึ่งโฉนดที่ดินตาม
บทแหงประมวลกฎหมายนี้ (2) ไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อการ
ครองชีพ หรือกฎหมายอื่น5 จึงมีปญหาวา เอกสาร “ส.ป.ก. 4-01” โดยบุคคลซึ่งไดรับสิทธิใน
ที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดังกลาว โดยไดรับเอกสาร “ส.ป.ก. 4-01” มานั้นเปน
การไดมาซึ่งเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมายอื่น ตามความหมายของประมวล
1

โปรดดู พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 6
เพิ่งอาง, มาตรา 7
3
เพิ่งอาง, มาตรา 36 ทวิ วรรคหนึ่ง
4
โปรดดู ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 2
5
เพิ่งอาง, มาตรา 3
2
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กฎหมายที่ดินหรือไม เนื่องจากหากบุคคลดังกลาวไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นแลว ยอมมี
สิทธิใชสอยและจําหนายทรัพยสินของตนในฐานะเจาของได6

ประเด็นปญหา
ในบทความนี้ ผูเขียนจะวิเคราะหวา เอกสาร “ส.ป.ก. 4-01” ดังกลาวนั้นเปนเอกสาร
แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือไม อยางไร โดยมีประเด็นที่จะตองพิจารณาวา การที่ ส.ป.ก. ไดที่ดิน
มาตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 นั้น เปนการไดกรรมสิทธิ์
ในที่ดินมาตามกฎหมายอื่นตามความหมายของประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 3 (2) หรือไม
และบุคคลซึ่งไดรับสิทธิในที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยไดรับเอกสาร ส.ป.ก.
4-01 มาแลวนั้น เปนการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมายอื่นตามความหมายของ
มาตรา 3 (2) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน หรือไม อยางไร
ประเด็นแรก การที่ ส.ป.ก. ไดที่ดินมาตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 นั้น เปนการไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินมาตามกฎหมายอื่นตามความหมาย
ของประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 3 (2) หรือไม
ในประเด็นปญหานี้ ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไวในคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1022/2544
ว า “ที่ ดิ น ที่ ส.ป.ก. อนุ ญ าตให ร าษฎรเข า ทํ า ประโยชน อั น เป น ที่ ดิ น ที่ ส.ป.ก. ได ม าตาม
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ส.ป.ก. จะเปนผูถือกรรมสิทธิ์โดย
ไมตกเปนที่ราชพัสดุ ตามมาตรา 36 ทวิ แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 2518 นั้น เปนการไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินมาตามกฎหมายอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา 3 (2) จึงไมใชปา ตามความหมายของมาตรา 4 (1) แหงพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484
การตัดและทอนตนมะมวงปาอันเปนไมหวงหามประเภท ก. ในที่ดินที่ ส.ป.ก. อนุญาตให
จําเลยที่ 2 เขาทําประโยชนซึ่งไมใชปาก็จะไมเปนการทําไมตามความหมายของมาตรา 4 (5)
แหงพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484”
เห็นไดวา ศาลฎีกาวินิจฉัยในคดีนี้วา ที่ดินที่ ส.ป.ก. ไดมาตามมาตรา 36 ทวิ แหง
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 25187 นั้น เปนการไดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
มาตามกฎหมายอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 3 (2)
6

ตามมาตรา 1336 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 36 ทวิ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “บรรดาที่ดิน หรือ
อสังหาริมทรัพยใดๆ ที่ ส.ป.ก. ไดมาตามพระราชบัญญัตินี้ หรือไดมาโดยประการอื่นที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนใน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไมใหถือวาเปนที่ราชพัสดุ และให ส.ป.ก. เปนผูถือกรรมสิทธิ์เพื่อใชในการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม...”
7

39 : 1 (มีนาคม 2553)
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จากคําพิพากษาศาลฎีกาดังกลาว กรมปาไมไดมีหนังสือขอหารือคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ใหวินิจฉัยในประเด็นที่วา ที่ดินที่ ส.ป.ก. ไดมาตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 นั้น เปนการไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินมาตามกฎหมายอื่น ตามมาตรา
3 (2) แหงประมวลกฎหมายที่ดินหรือไม อยางไร คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7) ได
วินิจฉัยเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวไววา9 “การที่มาตรา 36 ทวิ แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 กําหนดให ส.ป.ก.
เปนผูถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพยที่ ส.ป.ก. ไดมานั้น กฎหมายมุงประสงคจะให ส.ป.ก. ถือสิทธิในที่ดินดังกลาว
เพื่ อ ให เ อาที่ ดิ น นั้ น มาดํ า เนิ น การปฏิ รู ป ที่ ดิ น มิ ไ ด มุ ง หมายจะให ส.ป.ก. มี ก รรมสิ ท ธิ์
เชนเดียวกับเจาของทรัพยสินในกรณีทั่วไปซึ่งเจาของทรัพยสินนั้นมีอํานาจใชสอย จําหนาย
หรื อ ดํ า เนิ น การใดๆ ต อ ทรั พ ย สิ น นั้ น ตามที่ ม าตรา 1336 แห ง ประมวลกฎหมายแพ ง และ
พาณิชยกําหนดไว นอกจากนี้การถือกรรมสิทธิ์ตามนัยมาตรา 36 ทวิ ขางตน ไมอาจถือเปน
การมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามมาตรา 3 (2) แหงประมวลกฎหมายที่ดินเชนกัน เพราะบทบัญญัติ
ดังกลาวเปนกรณีที่บุคคลไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินมาโดยการจัดที่ดินของรัฐ บุคคลในกรณีนี้จึง
หมายถึงผูซึ่งไดรับการจัดสรรที่ดินจากรัฐหรือผูไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยผลของบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย ห รื อ กฎหมายเฉพาะอื่ น ๆ และตามมาตรา 4 (1) แห ง
พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ที่บัญญัติวา “ปา” หมายความวา ที่ดินที่ยังมิไดมีบุคคลไดมา
ตามกฎหมายที่ดิน คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญกรรมการรางกฎหมาย) ไดเคย
วินิจฉัยความหมายของคําวา “บุคคล” ตามมาตรา 4 (1) นี้เปนบรรทัดฐานไวแลวในเรื่องเสร็จที่
294/2534 ว า หมายถึ ง บุ ค คลที่ เ ป น เอกชน มิ ใ ช ห มายถึ ง หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ ถ า เป น
หนวยงานของรัฐก็ตองเปนหนวยงานของรัฐในฐานะเอกชน กรณีหนวยงานของรัฐเปนเจาของ
ที่ดินหรือไดมาซึ่งที่ดินในฐานะเปนตัวแทนของรัฐบาลก็ถือวาเปนเรื่องรัฐไดที่ดินมา มิใชเปน
เรื่องบุคคลไดมาตามนัยมาตรา 4 (1) การถือกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก. จึงมิใชเปนกรณีที่บุคคล
ไดมาซึ่งที่ดินตามกฎหมายที่ดินตามนัยมาตรา 4 (1) แหงพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484
ดังนั้น ที่ดินที่ ส.ป.ก. ไดมาตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
จึงมิใชการไดมากรรมสิท ธิ์ในที่ดินมาตามกฎหมายอื่ นตามที่กําหนดในมาตรา 3 (2) แห ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน”
8

8

ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ ทส 1610/3364 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2548 ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูสนใจโปรดดูบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หารือขอกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ปาไม พุทธศักราช 2484 ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เรื่องเสร็จที่ 791/2548)
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ในประเด็น เดียวกัน นี้ อัยการสู งสุ ดเคยวินิ จฉั ยไว ในคํ าชี้ ขาดความเห็นแยง ที่
282/2549 สรุปสาระสําคัญไดวา “การที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหดําเนินการปฏิรูปที่ดินซึ่งอยูใน
เขตปาสงวนแหงชาติและมีการออก ส.ป.ก. 4-01 ใหแกราษฎร ยอมถือวาที่ดินนั้นไดถูกเพิก
ถอนจากสภาพการเปนปาสงวนแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 2518 มาตรา 26 (4) ที่ดินดังกลาวจึงมิใชปาสงวนแหงชาติอีกตอไป สวนการที่พระราชบัญญัติ
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 36 ทวิ บัญญัติให ส.ป.ก. เปนผูถือสิทธิใน
ที่ดินนั้น กฎหมายมุงประสงคเพียงให ส.ป.ก. เอาที่ดินนั้นมาดําเนินการปฏิรูปที่ดิน มิไดมุง
หมายให ส.ป.ก. มีกรรมสิทธิ์เชนเดียวกับเจาของทรัพยสินในกรณีทั่วไป การถือกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินดังกลาวของ ส.ป.ก. จึงไมใชการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมายอื่น ตามมาตรา
3 (2) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินนั้นจึงเปนที่ดินที่ยังไมไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมาย
ที่ดิน ตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 4 (1)
ตอมามีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8371/2551 วินิจฉัยวา “พระราชบัญญัติการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 36 ทวิ วรรคหนึ่ง ที่กําหนดให ส.ป.ก. เปนผูถือ
กรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น หรื อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ใ ดๆ ที่ ไ ด ม าก็ เ พื่ อ นํ า ไปใช ใ นการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม มิไดมุงหมายให ส.ป.ก. มีกรรมสิทธิ์เชนเดียวกับเจาของทรัพยสินทั่วไปที่มีสิทธิ
ใชสอย จําหนาย ตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1336 เมื่อที่ดินพิพาทเดิม
เปนปาสงวนแหงชาติเปนที่ดินของรัฐ แมถูกเพิกถอนสภาพจากการเปนปาสงวนแหงชาติอัน
เนื่องมาจากการดําเนินการตาม พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
มาตรา 26 (4) ก็ ต าม ก็ ยั ง คงเป น ที่ ดิ น ของรั ฐ อยู เพี ย งแต เ ปลี่ ย นประเภทของที่ ดิ น
วัตถุประสงคและการใชประโยชนในที่ดินและเปลี่ยนหนวยงานของรัฐผูดูแลจากกรมปาไมเปน
ส.ป.ก. โดยให ส.ป.ก. เปนผูถือกรรมสิทธิ์เพื่อใชในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตาม
มาตรา 36 ทวิ ที่ดินพิพาทยังคงเปนที่ดินของรัฐตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 2 ไมอาจ
ถือไดวา ส.ป.ก. เปนบุคคลผูไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทตามกฎหมายอื่นตามความหมาย
ของ ป. ที่ดิน มาตรา 3 (2) ที่ดินพิพาทยังเปนที่ดินที่มิไดมีบุคคลใดไดมาตามกฎหมายที่ดิน
การที่ ส.ป.ก. ออกเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ก. จัดสรรในที่ดินของรัฐใหแกเกษตรกร จึงเปนเพียง
หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินที่อยูในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเทานั้น ไมมี
ผลเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของที่ดินนั้น ดังนั้น ที่ ส. ไดที่ดินที่มีเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ก.
ยังไมอาจถือไดวาเปนการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมายอื่นตามที่บัญญัติในมาตรา 3
(2) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินดังกลาวจึงยังมิไดมีบุคคลไดมาตามประมวลกฎหมายที่ดิน และยังคงเปนปาตามมาตรา 4 (1) แหงพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 การที่จําเลยที่ 1 ตัด
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ฟนโคนไมประดูอันเปนไมหวงหามประเภท ก. ในที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ก. ของ ส. โดยไมไดรับ
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ จึงเปนความผิดฐานทําไมหวงหามโดยไมไดรับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484”
เห็นไดวา ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา อัยการสูงสุดในคําชี้ขาดความเห็น
แย ง ที่ 282/2549 และศาลฎี ก าในคํ าพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 8371/2551 ข างต น เห็ น ไปใน
แนวทางเดียวกันวา การที่ ส.ป.ก. ไดที่ดินมาตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 2518 นั้น กฎหมายมุงประสงคเพียงให ส.ป.ก. เอาที่ดินนั้นมาดําเนินการปฏิรูปที่ดิน
มิ ไ ด มุ ง หมายให ส.ป.ก. มี ก รรมสิ ท ธิ์ เ ช น เดี ย วกั บ เจ า ของทรั พ ย สิ น ในกรณี ทั่ ว ไป การถื อ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวของ ส.ป.ก. จึงไมใชการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมายอื่น
ตามความหมายของมาตรา 3 (2) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งผูเขียนเห็นพองดวย โดยเห็น
วา ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 3 กําหนดใหบุคคลอาจไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินได ในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามบทกฎหมายกอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ10
เชน ไดมาซึ่งโฉนดแผนที่ซึ่งออกตามประกาศพระบรมราชโองการใหออกโฉนดที่ดินมณฑล
กรุงเกาและกรุงเทพ ร.ศ. 120 และพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ. 127 (พ.ศ.2451) ไดมา
ซึ่งโฉนดตราจองซึ่งออกตามพระราชบัญญัติออกตราจองชั่วคราว ร.ศ. 121 แลวตอมาได
เปลี่ยนชื่อเปนพระราชบัญญัติออกโฉนดตราจอง ร.ศ. 124 มีเฉพาะในเขตมณฑลพิษณุโลก
(ในขณะนั้น) ไดแก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ และจังหวัดพิจิตร หรือ
ไดมาซึ่งตราจองที่ตราวา “ไดทําประโยชนแลว” ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน
(ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ.2479 รวมทั้ ง การได ม าซึ่ ง ที่ ดิ น อั น เป น ที่ บ า นที่ ส วน ตามบทที่ 42 แห ง
กฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ ซึ่งใชอยูกอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ11
(2) ไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กลาวคือเปนการไดมาซึ่งโฉนด
ที่ดินโดยมีบุคคลที่อาจไดมาซึ่งโฉนดที่ดินหลายประเภท เชน ผูซึ่งมีหลักฐานการแจงการ
ครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ผูที่มีใบจอง ผูที่มีใบเหยียบย่ํา ผูที่มีโฉนดตราจอง ผูที่มีตราจองที่ตราวา
“ไดทําประโยชนแลว” หรือผูที่มีสิทธิตามกฎหมายวาดวยการจัดการที่ดินเพื่อการครองชีพ
เปนตน12
10

ประมวลกฎหมายที่ดินมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2497 เปนตนไป
วรวุฒิ เทพทอง, คําอธิบายหลักกฎหมายที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พิมพครั้งที่ 5, (กรุงเทพมหานคร สํานักพิมพ
นิติธรรม,2550), หนา 19
12
มาตรา 58 ทวิ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
11
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วารสารนิติศาสตร

(3) ได ม าซึ่ ง กรรมสิ ท ธิ์ ต ามกฎหมายว าด ว ยการจั ด ที่ ดิ น เพื่ อ การครองชี พ เช น
ไดมาซึ่งหนังสือแสดงการทําประโยชนจากเจาหนาที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เมื่อ
บุคคลนั้นไดครอบครองและทําประโยชนครบหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการ
ครองชีพ พ.ศ.251113 จนกระทั่งไดรับโฉนดที่ดินตามมาตรา 12 ดังกลาวแลวดวย
(4) ไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายอื่น เชน ไดมาตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย อาทิ โดยการซื้อ แลกเปลี่ยน รับให หรือครอบครองปรปกษ หรือไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์
ในที่ ดิ น ของการนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทย ซึ่ ง ผู ป ระกอบอุ ต สาหกรรมและ
ผูประกอบการคาเพื่อการสงออกอาจไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ในนิคมอุตสาหกรรมหรือใน
เขตอุตสาหกรรมสงออก แลวแตกรณี เพื่อประกอบกิจการไดตามพระราชบัญญัติวาดวยการ
นิคมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522
ดังนี้แลว การถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ ส.ป.ก. ซึ่งเปนทบวงการเมืองมีฐานะเทียบเทา
14
กรม เปนหนวยงานของรัฐอันเปนนิติบุคคลมหาชนไดมาตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ.2518 หรือไดมาโดยประการอื่นที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนในการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม15นั้น จึงมิใชเปนการที่บุคคลไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินตาม
กฎหมายอื่น ตามความหมายของบทบัญญัติมาตรา 3 (2) แหงประมวลกฎหมายที่ดินดังกลาว
ซึ่งตองถือวาที่ดินนั้นยังคงเปนของรัฐอยู ตามมาตรา 2 แหงประมวลกฎหมายที่ดินที่บัญญัติวา
“ที่ดินซึ่งมิไดตกเปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ใหถือวาเปนของรัฐ”
สวนประเด็นสืบเนื่องตอไปมีวา บุคคลที่ไดรับสิทธิในที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม โดยไดรับเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 มาแลว นั้น จะถือไดหรือไมวาเปนการไดมาซึ่ง
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มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 บัญญัติไววา
“ภายในหาปนับแตวันที่ไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนในที่ดิน ผูไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะ
โอนที่ดินนั้นไปยังผูอื่นไมได นอกจากการตกทอดโดยทางมรดกหรือโอนไปยังสหกรณที่ตนเปนสมาชิกอยูแลว
ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ที่ดินนั้นไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี”
14
มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
15
“การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 4
บัญญัติความหมายไววาหมายความวา การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมตลอด
ถึงการการจัดที่อยูอาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนําที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจาของ
ที่ดินซึ่งมิไดทําประโยชนในที่ดินนั้นดวยตนเองหรือมีที่ดินเกินสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อจัดใหแกเกษตรกรผูไมมี
ที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กนอยไมเพียงพอแกการครองชีพ และสถาบันเกษตรกรไดเชาซื้อ เชา หรือ
เขาทําประโยชนโดยรัฐใหความชวยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปจจัยการผลิต
ตลอดจนการผลิตและการจําหนายใหเกิดผลดียิ่งขึ้น
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กรรมสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมายอื่นตามความหมายของมาตรา 3 (2) แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน
ประเด็นที่สอง บุคคลที่ไดรับสิทธิในที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดย
ไดรับเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 มาแลวนั้น เปนการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมายอื่นตาม
ความหมายของมาตรา 3 (2) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน หรือไม
คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยวินิจฉัยขอหารือของกรมปาไม16ในประเด็นที่วา ที่ดินที่
ส.ป.ก. รับไปดําเนินการจัดปฏิรูป และ ส.ป.ก. ไดจัดที่ดินใหเกษตรกรเขาทําประโยชน และมี
เอกสาร ส.ป.ก. 4-01 แลว ที่ดินสวนนั้นจะเปน “ปา” ตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484
หรือไม อยางไรนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกาฯ เห็นวา “มาตรา 4 (1) แหงพระราชบัญญัติปาไม
พ.ศ. 2484 บัญญัติวา “ปา” หมายความวาที่ดินที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมายที่ดิน และ
มาตรา 3 (2) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติวา บุคคลยอมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ในกรณี
ดั ง ต อ ไปนี้ . .. ได ม าซึ่ ง กรรมสิ ท ธิ์ ต ามกฎหมายว า ด ว ยการจั ด ที่ ดิ น เพื่ อ การครองชี พ หรื อ
กฎหมายอื่ น และตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 นั้ น
เอกสาร ส.ป.ก. 4-01 เปนเพียงหนังสืออนุญาตใหบุคคลเขาทําประโยชนในที่ดินที่อยูในเขต
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเทานั้น ไมมีผลเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของที่ดินนั้น การ
ไดที่ดินที่มีเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 จึงยังไมอาจถือไดวาเปนการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินตาม
กฎหมายอื่นตามที่กําหนดในมาตรา 3 (2) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินดังกลาวจึงยังคง
เปน “ปา” ตามมาตรา 4 (1) แหงพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484
เปรียบเทียบกับโฉนดที่ดินที่ออกสืบเนื่องจากใบจอง
ใบจองเปนเอกสารที่รัฐออกใหแกราษฎรเพื่อแสดงวาราษฏรนั้นมีสิทธิครอบครอง
ที่ดินของรัฐชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อใหราษฏรไดใชประโยชนในที่ดินนั้นเปนที่อยูอาศัยและทํามาหา
เลี้ยงชีพ ซึ่งผูที่มีใบจองเมื่อไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดแลว กลาวคือ ตอง
เริ่มทําประโยชนในที่ดินนั้นภายในเวลาหกเดือนนับแตวันที่ไดมาซึ่งใบจองและทําประโยชนใน
ที่ดินนั้นใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาสามป ก็จะไดโฉนดที่ดินตอไป อยางไรก็ตาม เมื่อ
ราษฏรผูที่มีใบจองไดโฉนดที่ดินมาแลว โฉนดที่ดินนั้นอาจถูกหามโอนเปนระยะเวลาตามที่
ประมวลกฎหมายที่ ดิ น มาตรา 31 กํ า หนดไว คื อ ห า ป ห รื อ สิ บ ป แ ล ว แต ก รณี ทั้ ง นี้ โ ดยมี
เจตนารมณที่จะปกปองราษฏรผูไดสิทธิในที่ดินนั้นไดมีที่ดินไวทํากินเปนเวลาอยางนอยตามที่

16

ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ ทส 1610/3364 , อางแลว เชิงอรรถที่ 9 , ซึ่งเปนประเด็นที่สาม
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กฎหมายบัญญัติ17 ซึ่งศาลฎีกาเคยวินิจฉัยวา บทบัญญัติมาตรา 31 แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน บัญญัติขึ้นโดยมุงหมายที่จะใหผูไดรับสิทธิในที่ดินไดมีที่ดินไวทํากินตลอดไปถึงลูกหลาน
หรือทายาทผูมีสิทธิไดรับมรดกตามกฎหมายและเพื่อปองกันมิใหผูไดมาโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไป
ใหบุคคลอื่นไดโดยงาย (นัยคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6855/2541) และภายในระยะเวลาดังกลาว
ทางราชการยังควบคุมที่ดินนั้นอยู มิไดปลอยใหเปนสิทธิเด็ดขาดแกผูครอบครองจนกวาจะพน
ระยะเวลาที่อยูในบังคับหามโอน (นัยคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6532/2544)

ความเห็นของผูเขียน
ผูเขียนมีความเห็นวา เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 39 ซึ่งบัญญัติวา “ที่ดินที่บุคคลไดรับสิทธิโดยการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะทําการแบงแยก หรือโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังผูอื่นมิได เวนแตเปน
การตกทอดทางมรดกแกทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. เพื่อ
ประโยชนในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง” เห็นไดวา กฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลที่ไดที่ดินโดยการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แตก็ยังจํากัดสิทธิดังกลาวโดยจํากัดการโอนที่ดินนั้น เวนแตเปน
การโอนโดยทางมรดกเฉพาะกรณีที่ตกทอดแกทายาทโดยธรรมเทานั้นซึ่งไมรวมถึงการโอน
ทางมรดกโดยทางพินัยกรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกรซึ่งหมายความถึง กลุมเกษตรกร
สหกรณการเกษตรตามกฎหมายวาดวยสหกรณ18 หรือโอนใหแก ส.ป.ก. เพื่อประโยชนในการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเมื่อพิจารณามาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว พบวา
กฎหมายใหอํานาจคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กําหนดระเบียบการใหเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร ผูไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเขา
ทํ า ประโยชน ใ นที่ ดิ น และปฏิ บั ติ ต ามแผนการผลิ ต และการจํ า หน า ยผลิ ต ผลเกษตรกรรม19
ตลอดจนกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปตรวจสอบการประกอบเกษตรกรรม หรือ
การทําประโยชน หรือกิจการอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติดังกลาว ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินได20
ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงการที่รัฐยังหวงกันที่ดินที่นํามาใชในการดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมอยูนั่นเอง ยังไมปลอยใหเปนกรรมสิทธิ์เด็ดขาดแกบุคคลที่ไดรับสิทธิในที่ดินโดย
17

วรวุฒิ เทพทอง, “การหามโอนโฉนดที่ดินที่ไดออกสืบเนื่องจากใบจอง” ,วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปที่ 19
ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2550) : 50-60
18
นิยามคําวา “สถาบันเกษตรกร” ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
19
มาตรา 19 (8) แหงพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
20
มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
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การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น และเมื่อพิจารณาบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติดังกลาว
โดยตลอดแลว ก็ไมพบวากฎหมายไดบัญญัติใหบุคคลที่ไดรับสิทธิในที่ดินโดยการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น แมวาพระราชบัญญัติดังกลาวจะมีความมุงหมายให
เกษตรกรมีที่ดินทํากินและใหการใชที่ดินเกิดประโยชนมากที่สุดก็ตาม21 อีกทั้งเอกสาร ส.ป.ก.
4-01 ก็ระบุวาเปนหนังสืออนุญาตใหบุคคลเขาทําประโยชนในที่ดินที่อยูในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ดังนี้แลว บุคคลที่ไดรับสิทธิในที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยไดรับ
เอกสาร ส.ป.ก. 4-01 มานั้น จึงถือไมไดวาเปนการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมายอื่น
ตามความหมายของมาตรา 3 (2) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น ที่ดินที่บุคคลซึ่งไดรับสิทธิ
จากการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมมานั้ น จึ ง ยั ง คงเป น ของรั ฐ อยู โดย ส.ป.ก. ซึ่ ง เป น
หนวยงานของรัฐทําหนาที่เปนผูถือกรรมสิทธิ์แทนรัฐเพื่อใชในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เท า นั้ น ฉะนั้ น บุ ค คลที่ ไ ด รั บ สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น จากการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมจึ ง ยั ง ไม มี
กรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น นั้ น ไม ว า จะตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น หรื อ ประมวลกฎหมายแพ ง และ
พาณิชย คงมีแตเพียงสิทธิเขาทําประโยชนในที่ดินนั้นเทานั้น และไมอาจโอนสิทธิใหแกบุคคล
ใดได เวนแตเปนการโอนโดยทางมรดกเฉพาะกรณีที่ตกทอดแกทายาทโดยธรรม หรือโอนไป
ยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. เพื่อประโยชนในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สรุป
ผูเขียนมีความเห็นวา เอกสาร “ส.ป.ก. 4-01” ดังกลาว มิใชเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์
ในที่ดินตามความหมายของมาตรา 3 (2) แหงประมวลกฎหมายที่ดินแตประการใด

21

โปรดดู หมายเหตุทายพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
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สิทธิของคูสมรสในสิทธิบัตร

วินัย ล้ําเลิศ
บทคัดยอ
สิ ท ธิ บั ต รเป น ทรั พ ย สิ น ตามกฎหมายพิ เ ศษ เมื่ อ สิ ท ธิ บั ต รเป น ทรั พ ย สิ น ที่ ไ ด ม า
ระหวางสมรส ยอมเปนสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1474 ในการ
จัดการสินสมรสสามีภริยาตองจัดการรวมกัน หรือไดรับความยินยอมจากอีกฝายหนึ่งตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1476 แตตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535) ไดกลาวถึงผูทรงสิทธิบัตรและผูทรงสิทธิบัตรรวม ไวในมาตรา 3
และมาตรา 40 และกลาวถึงสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรและผูทรงสิทธิรวมไวในมาตรา 36 ถึง
มาตรา 40 โดยมิไดกลาวถึงคูสมรสไวอยางชัดเจน สิทธิบัตรมีความแตกตางจากทรัพยสิน
ทั่วไป ในกฎหมายสิทธิบัตรจึงควรมีบทบัญญัติเฉพาะกับการใชสิทธิของคูสมรสในสิทธิบัตร
โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติในกฎหมายสิทธิบัตรที่ระบุถึงสิทธิของคูสมรสที่มีอยูในสิทธิบัตรให
ชัดเจน เพิ่มเติมบทบัญญัติที่กําหนดการใชสิทธิของคูสมรสในการจัดการสิทธิบัตร เพิ่มเติม
บทบัญญัติเกี่ยวกับผูทรงสิทธิบัตรรวมโดยกําหนดเพิ่มเติมถึงการใชสิทธิของคูสมรสของผูทรง
สิทธิรวม และเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการแบงผลประโยชนหรือคาตอบแทนในการใชสิทธิผู
ทรงสิทธิรวม



บทความนี้สรุปจากรายงานวิจัยเรื่อง “สิทธิของคูสมรสในสิทธิบัตร”
อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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Abstract
According to a special legislation, patent is deemed as a property. In the event where
patent received during the marriage, the patent is claimed as community property (Sin
Somros) under section 1474 of the Civil and Commercial Code. Thus, as indicated in
section 1476, it is for a spouse to jointly manage their community property, or else one
spouse is obtained consent from the other. Nevertheless, regarding the definition of a
patent owner and a patent joint owner specified in sections 3 and 40 and the right of a
patent owner and a patent joint owner specified in sections 36 to 40 regardless
distinctively stated to a spouse’s right.
The nature of patent is different from other property. In patent law, therefore, the
provisions concerning the right of the spouse should be clearly added; the provision
determining the exercising right of the spouse in managing the patent should be
enacted as a special provision; the provision regarding the right of the patent joint
owner’s spouse should be included; and the provision specifying the share of the
interests or remunerations from being a patent joint owner should be enumerated.

14
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บทนํา
สิทธิบัตร (Patent) จัดเปนทรัพยสินประเภทหนึ่งที่ถือเปนทรัพยสินตามกฎหมาย
พิ เ ศษ อยู ใ นสาขาของทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา สิ ท ธิ บั ต รมี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ การประดิ ษ ฐ
(Invention) และการออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) จึงถือเปนทรัพยสินในทางอุตสาหกรรม
(Industrial Property) ที่เจาของสิทธิบัตรมีสิทธิประโยชนอันเปนสิทธิในทางเศรษฐกิจ (Economic
Right) ในลักษณะผูกขาด (Monopoly) ตลอดระยะเวลาที่กฎหมายใหความคุมครอง
เจตนารมณในการคุมครองสิทธิบัตรคือ เพื่อจูงใจใหเกิดการประดิษฐคิดคนงาน
ใหม ๆ เพื่ อ ให เ กิ ด ความก า วหน า และมี ก ารถ า ยทอดทางเทคโนโลยี และเพื่ อ ให เ กิ ด
ความก า วหน า ในการพั ฒ นาประเทศ 1 นอกจากนี้ ยั ง มี เ จตนารมณ เ พื่ อ คุ ม ครองสิ ท ธิ ต าม
ธรรมชาติของผูประดิษฐตามทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติ (Theory of natural rights) และทฤษฎี
วาดวยเศรษฐกิจ (Economic Theory)2 อีกดวย จึงเห็นไดวาการคุมครองสิทธิบัตรมุงใหความ
คุมครองแกผูประดิษฐที่ไดสละเวลา คิดคน ประดิษฐรวมถึงการออกคาใชจายในการลงทุน
เพื่อใหไดผลงานตางๆ ขึ้น ดังนั้นจึงควรใหผูประดิษฐไดรับผลตอบแทนอันไดแกเงินลงทุนและ
ผลกําไรกลับคืนในชวงระยะเวลาหนึ่ง
ในประเทศไทยใหความคุมครองสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535) กําหนดใหผูประดิษฐหรือผูออกแบบผลิตภัณฑเมื่อไดประดิษฐหรือ
ออกแบบงานตางๆ ที่เขาเงื่อนไขของกฎหมาย3 มีสิทธิยื่นขอรับสิทธิบัตรได โดยบุคคลผูมีสิทธิ
ขอรั บ สิ ท ธิ บั ต ร ได แ ก ผู ป ระดิ ษ ฐ ผู อ อกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ นายจ า ง หน ว ยงานของรั ฐ และ
รัฐวิสาหกิจ และผูรับโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร ซึ่งกฎหมายกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับคําขอ
การยื่นคําขอ อายุการคุมครองสิทธิตามสิทธิบัตร ขอบเขตแหงสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรไว เมื่อผู
ขอไดจดสิทธิบัตรแลว ก็จะมีสิทธิแตเพียงผูเดียว ไดแก สิทธิในการแสดงถึงการไดรับสิทธิบัตร
สิทธิเกี่ยวกับการประดิษฐโดยตรง รวมถึงสิทธิที่เกี่ยวกับประโยชนจากสิทธิบัตร เชน การ
อนุญาตใหใชสิทธิ การโอนสิทธิ เปนตน

1

ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพยสินทางปญญา (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติธรรม, 2545),
หนา 124-125.
2
จักรกฤษณ ควรพจน, กฎหมายสิทธิบัตร แนวคิดและบทวิเคราะห (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ นิติธรรม,
2538), หนา 6.
3
ตามมาตรา 5 กําหนดใหการประดิษฐที่จะขอรับสิทธิบัตรไดตองเปนการประดิษฐขึ้นใหม เปนการประดิษฐที่มีขั้นการ
ประดิษฐสูงขึ้นและเปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม
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โดยที่บทบัญญัติในกฎหมายสิทธิบัตรเนนใหความคุมครองและสิทธิประโยชนของผู
ทรงสิ ท ธิ บั ต ร กั บ การกํ า หนดหลั ก เกณฑ ขั้ น ตอน การขอและการได รั บ สิ ท ธิ บั ต ร และให
ความสําคัญกับลักษณะของสิทธิที่ใหถือเปนสิทธิแตเพียงผูเดียวอันเปนสิทธิผูกขาดของผูทรง
สิทธิในการกระทําแกผลงานการประดิษฐหรือการออกแบบที่มีสิทธิบัตร แตเนื่องจากสิทธิบัตร
จัดเปนทรัพยสิน อยางหนึ่งตามกฎหมาย4 ในลักษณะทรัพยสินทางปญ ญาที่เปนทรัพยสิ น
อุตสาหกรรมดังที่กลาวมา การพิจารณาหลักเกณฑอื่นๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายสิทธิบัตร
กํ า หนด จึ ง ต อ งนํ า หลั ก กฎหมายที่ ใ กล เ คี ย งอย า งยิ่ ง คื อ ลั ก ษณะความเป น ทรั พ ย สิ น ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาประกอบ ในสวนที่กฎหมายสิทธิบัตรไมไดบัญญัติไว
ไดแก กรณีของคูสมรสที่จะใชสิทธิตางๆ ตามกฎหมายสิทธิบัตร
ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรกําหนดใหผูประดิษฐเปนผูมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรและมี
สิทธิระบุชื่อวาเปนผูประดิษฐในสิทธิบัตร ตามมาตรา 10 สิทธินี้สามารถโอนและรับมรดกได
เปนกรณีที่ผูประดิษฐเมื่อทําผลงานเสร็จแลวตองการยื่นคําขอรับสิทธิบัตรผูประดิษฐมีสิทธิยื่น
ขอรับสิทธิบัตรได ซึ่งหากไมยื่นคําขอเองยอมโอนสิทธินี้โดยทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูโอน
และผูรับโอน และหากผูประดิษฐเสียชีวิตกอนสิทธิการยื่นคําขอก็จะเปนมรดก ทายาทสามารถ
ยื่นขอจดทะเบียนตอไปได แตมาตรานี้ไมไดกําหนดถึงคูสมรสเกี่ยวกับสิทธิในการยื่นคําขอ
หรือการใชชื่อรวมในการเปน ผูขอจดสิทธิบัตรในฐานะเปนคูสมรส นอกจากนี้กฎหมายไมได
บัญญัติถึงสิทธิอื่นๆ ของคูสมรสที่เกี่ยวของกับสิทธิบัตรไวเลย จึงเปนปญหาในทางพิจารณาวา
คูสมรสจะมีสิทธิในสิทธิบัตรไดหรือไม แคไหนเพียงใด และหากคูสมรสมีสิทธิในสิทธิบัตรอัน
เปนสินสมรส สิทธิของคูสมรสจะเกิดขึ้นตั้งแตเมื่อใด เชน เริ่มตั้งแตผูประดิษฐทําการประดิษฐ
ขึ้นซึ่งจะทําใหคูสมรสสามารถใชชื่อรวมกันในการขอรับสิทธิบัตร หรือเริ่มตั้งแตผูประดิษฐ
ไดรับการจดสิทธิบัตรคูสมรสจะขอใสชื่อรวมกันในสิทธิบัตรนั้นตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 1475 ไดหรือไม และคูสมรสจะมีสิทธิในฐานะผูทรงสิทธิ สามารถใชสิทธิใน
สิทธิบัตร ในลักษณะการจัดการสินสมรสไดแคไหน เพียงใด สิทธิบัตรเมื่อเปนสินสมรสในการ
จัดการสินสมรสผูประดิษฐจะโอนสิทธิ อนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิ ตองขอความยินยอมตอคูสมรส
อีกฝายหนึ่งหรือไมจะกอใหเกิดปญหาหรือขอจํากัดหรือเปนภาระในทางกฎหมายอยางไร หรือ
กรณีคูสมรสจะรักษาสิทธิในสิทธิบัตรแทนผูประดิษฐจะทําไดหรือไม เพียงใด และในกรณีผูทรง
สิทธิบัตรรวมตามมาตรา 40 คูสมรสของผูทรงสิทธิบัตรรวมนั้น จะมีสิทธิในสิทธิบัตรอันเปน
สิ น สมรสร ว มกั น และจะมี ส ว นเกี่ ย วข อ งในการยิ น ยอมให ใ ช สิ ท ธิ ห รื อ โอนสิ ท ธิ ข องผู ท รง
สิทธิบัตรรวมดวยหรือไมประการใด
4

ไชยยศ เหมะรัชตะ, อางแลว, หนา 122.
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1) แนวคิดและทฤษฎีสิทธิบัตร
วัตถุประสงคการคุมครองสิทธิบัตร
การคุมครองสิทธิบัตรเปนการคุมครองสิทธิแตเพียงผูเดียวของผูประดิษฐโดยมี
วัตถุประสงคคือ
(1) เพื่อจูงใจใหเกิดการประดิษฐ
ระบบสิทธิบัตรมีวัตถุประสงคอันเปนการใหรางวัลแกบุคคลผูเสียสละเวลา ความคิด
และกํ า ลั ง กาย โดยเฉพาะเงิ น ทุ น ในการคิ ด ค น การประดิ ษ ฐ ใ หม ๆ อั น เป น ประโยชน แ ก
มนุษยชาติ การกําหนดใหสิทธิแตผูเดียวในการหาประโยชนเชิงพาณิชยแกผูประดิษฐยอม
กอใหเกิดกําลังใจแกผูประดิษฐที่วาบุคคลนั้นสามารถคืนทุนที่ลงไปในการทําวิจัยและพัฒนา
เพื่อคนคิดสิ่งใดขึ้นมา
(2) เพื่อใหเกิดความกาวหนาทางเทคโนโลยี
เมื่อมีกฎหมายใหความคุมครองแกผูประดิษฐ ยอมกอใหเกิดความมั่นใจในการ
คิดคนสิ่งใหมๆ โดยไมตองกลัวผูอื่นมาเอาผลงานไป และเมื่อผูประดิษฐมีสิ่งตอบแทนในเชิง
พาณิชยยอมพัฒนางานที่กอใหเกิดความกาวหนาในทางเทคโนโลยี ที่จะเปนประโยชนตอการ
ยกระดับมาตรฐานในความเปนอยูและการดํารงชีพ
(3) เพื่อกอใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยี
นอกจากระบบสิทธิบัตรจะเปนผลใหเกิดแรงจูงใจในการคิดคนและพัฒนาวิทยาการ
และเทคโนโลยีแลว ยังทําใหเกิดการถายทอดทางเทคโนโลยีแกสังคมที่ดอยโอกาสกวา
(4) เพื่อใหเกิดความกาวหนาในการพัฒนาประเทศ
เปนผลของระบบสิทธิบัตรที่สามารถใชการประดิษฐของผูประดิษฐในประเทศมา
ลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมใหมๆ และเปนการตอยอดทางเทคโนโลยีกอใหเกิดการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจอีกดวย
2) ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิบัตร ไดแก
(1) ทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติ
การบังคับใชกฎหมายสิทธิบัตรเกิดขึ้นมาจากความเชื่อพื้นฐานวา การใหความ
คุมครองสิทธิบัตรเปนการรับรูถึงสิทธิทางศีลธรรมของผูประดิษฐ ที่มีอยูเหนือการประดิษฐของ
ตน เมื่อบุคคลใดไดสรางสรรคงานหรือทําการประดิษฐคิดคนสิ่งใดขึ้นมาผลิตผลทางความคิด
ดังกลาว ก็ควรจะตกเปนทรัพยสินของบุคคลนั้น นอกจากการรับรูถึงสิทธิตามธรรมชาติของผู
ประดิษฐแลว การใชสิทธิเด็ดขาดตามกฎหมายยังเปรียบเสมือนกับการที่รัฐใหรางวัลแกผู
ประดิษฐ เพื่อตอบแทนตอการที่ผูประดิษฐไดคิดคนเทคโนโลยีอันมีคุณคาขึ้น และดวยเหตุผล
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ดังกลาวมา การที่บุคคลใดนําเอาความคิดของผูประดิษฐไปแสวงหาประโยชนโดยไมมีอํานาจ
จึงถือเปนการทําละเมิด
(2) ทฤษฎีวาดวยเศรษฐกิจ
ทฤษฎี นี้ มิ ไ ด ถื อ ว า การประดิ ษ ฐ ห รื อ ความคิ ด เป น ทรั พ ย สิ น ของผู ป ระดิ ษ ฐ โ ดย
แนวคิดนี้เชื่อวา ระบบสิทธิบัตรเปนเครื่องมือที่จะกอใหเกิดความกาวหนาทางวิทยาการ และ
สงเสริมความเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนาเพื่อใหไดมาซึ่งเทคโนโลยี
สมัยใหมเปนกิจกรรมที่ตองอาศัยการลงทุนจํานวนมาก การใหความคุมครองตามสิทธิบัตรจะ
ทําใหผูประดิษฐมีความเชื่อมั่นวา คาใชจายและระยะเวลาที่สูญเสียไปในการวิจัยและพัฒนา จะ
ไดรับการชดเชยกลับคืนมาในรูปของสิทธิเด็ดขาดที่จะนําเอาการประดิษฐไปแสวงหาประโยชน
ในทางพาณิชย ดวยเหตุนี้การใหสิทธิเด็ดขาดตามกฎหมายจึงเปนเครื่องจูงใจใหมีการประดิษฐ
คิดคนและเปนการสงเสริมใหมีการเปดเผยรายละเอียดขอมูลของเทคโนโลยี เพื่อประโยชนของ
สังคม
3) การคุมครองสิทธิบัตรตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535) บัญญัติให
ความคุมครองสิทธิบัตรและใหความหมายของสิทธิบัตรไวตามมาตรา 3 ดังนี้
“สิทธิบัตร” หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐหรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ
“การประดิ ษ ฐ ” หมายความว า การคิ ด ค น หรื อ คิ ด ทํ า ขึ้ น อั น เป น ผลให ไ ด ม าซึ่ ง
ผลิตภัณฑ หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม หรือการกระทําใดๆ ที่ทําใหดีข้นึ ซึ่งผลิตภัณฑหรือกรรมวิธี
“การออกแบบผลิตภัณฑ” หมายความวา รูปรางของผลิตภัณฑ หรือองคประกอบ
ของลวดลายหรือสีของผลิตภัณฑ อันมีลักษณะพิเศษสําหรับผลิตภัณฑซึ่งสามารถใชเปนแบบ
สําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได
“ผูทรงสิทธิบัตร” หมายความรวมถึงผูรับโอนสิทธิบัตร
ตามกฎหมายไดแยกการคุมครองสิทธิบัตรการประดิษฐในหมวด 2 และสิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑในหมวด 3 ซึ่งกําหนดหลักเกณฑวิธีการเกี่ยวกับการยื่นคําขอรับ
สิทธิบัตร การออกสิทธิบัตร สิทธิของผูทรงสิทธิบัตร การชําระคาธรรมเนียม การใชสิทธิตาม
สิทธิบตั ร การคืนสิทธิบัตร การเลิกขอถือสิทธิ และการเพิกถอนสิทธิบัตร เปนตน
สําหรับบทความนี้พิจารณาเฉพาะการขอรับสิทธิบัตร สิทธิของผูทรงสิทธิบัตร และ
การใชสิทธิตามสิทธิบัตร
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มาตรา 10 บัญญัติวา ผูประดิษฐเปนผูมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรและมีสิทธิที่จะไดรับการ
ระบุชื่อวาเปนผูประดิษฐในสิทธิบัตร
สิทธิขอรับสิทธิบัตรยอมโอนและรับมรดกกันได
การโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูโอนและผูรับโอน
มาตรา 36 บัญญัติวา ผูทรงสิทธิบัตรเทานั้นมีสิทธิดังตอไปนี้
(1) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ สิทธิในการผลิต ใช ขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขาย
หรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร
(2) ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิตใช ขาย
มีไวเพื่อขาย เสนอขายหรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑที่ผลิตโดยใช กรรมวิธีตาม
สิทธิบัตร
มาตรา 38 ผูทรงสิทธิบัตรจะอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิตามสิทธิบัตรของตนตาม
มาตรา 36 และมาตรา 37 หรือจะโอนสิทธิบัตรใหแกบุคคลอื่นก็ได
มาตรา 41 การอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรและการโอนสิทธิบัตรตามมาตรา
38 ต อ งทํ า เป น หนั ง สื อ และจดทะเบี ย นต อ พนั ก งานเจ าหน าที่ ต ามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและ
เงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา 42 การขอจดทะเบี ยนการรั บโอนสิ ทธิ บั ตรโดยทางมรดก ให เป นไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา 45 ผู ท รงสิ ท ธิ บั ต รจะขอให บั น ทึ ก คํ า ยิ น ยอมให บุ ค คลอื่ น ใช สิ ท ธิ ต าม
สิทธิบัตรของตนลงในทะเบียนสิทธิบัตรตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงก็ได
มาตรา 63 ผู ท รงสิ ท ธิ บั ต รเท า นั้ น มี สิ ท ธิ ใ ช แ บบผลิ ต ภั ณ ฑ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ต าม
สิ ท ธิ บั ต ร หรื อ ขาย หรื อ มี ไ ว เ พื่ อ ขาย หรื อ เสนอขาย หรื อ นํ า เข า มาในราชอาณาจั ก รซึ่ ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ใ ช แ บบผลิ ต ภั ณ ฑ ดั ง กล า ว เว น แต ก ารใช แ บบผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ ประโยชน ใ น
การศึกษาหรือวิจัย
4) แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัว
ศึ ก ษาเฉพาะแนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การจั ด การทรั พ ย สิ น ระหว า งสามี ภ ริ ย าและ
บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยสินและการจัดการทรัพยสินของคูสมรส
(1) แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินระหวางสามีภริยา
จากการศึ ก ษาร า งประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย พ.ศ. 2477 มุ ง คุ ม ครอง
ทรัพยสินที่ระหวางสามีภริยาเฉพาะที่เปนทรัพยสินประเภทอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพย
และปรากฏในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับปจจุบัน มาตรา 1476 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
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“สามีและภริยาตองจัดการสินสมรสรวมกันหรือไดรับความยินยอมจากอีกฝายหนึ่งในกรณี
ดังตอไปนี้ (1) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ใหเชาซื้อ จํานอง ปลดจํานอง หรือโอนสิทธิจํานอง
ซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยที่อาจจํานองได....” ในการพิจารณาความเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์กรณีบุคคลหลายคนเปนเจาของรวมกันเปนไปตามหลักกรรมสิทธิ์รวม ตามมาตรา
1356
5) บทบัญญัติของกฎหมายครอบครัวที่เกี่ยวของ
ศึกษาบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัวในสวนที่
เกี่ยวของกับทรัพยสินและการจัดการทรัพยสินของคูสมรสไดแก สินสมรส
ทรัพยสินระหวางสามีภริยาที่ไดมานับตั้งแตทําการสมรสเรียกวาสินสมรส ตาม
มาตรา 1474 บัญญัติวา “สินสมรสไดแก ทรัพยสิน
(1) ที่คูสมรสไดมาระหวางสมรส
(2) ที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยพินัยกรรม หรือโดยการใหเปนหนังสือ
เมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกใหระบุวาเปนสินสมรส
(3) ที่เปนดอกผลของสินสวนตัว
ถากรณีเปนที่สงสัยวาทรัพยสินอยางหนึ่งเปนสินสมรสหรือมิใชใหสันนิษฐานไวกอน
วาเปนสินสมรส”
กรณี ต ามมาตรา 1474 (1) ทรั พ ย สิ น ที่ คู ส มรสได ม าระหว า งสมรสนั้ น ย อ มเป น
สินสมรสนับตั้งแตวันที่ไดจดทะเบียนสมรส และใหถือเปนเจาของรวมกัน ซึ่งตองจัดการหรือให
ความยินยอมในการจัดการทรัพยสินตามที่กําหนดไวในมาตรา 1476 ซึ่งการใหความยินยอม
ในการทํานิติกรรมของสามีหรือภริยา ถาคูสมรสไดทําไปฝายเดียวหรือปราศจากความยินยอม
ของคูสมรสอีกฝายหนึ่ง ตามมาตรา 1480 คูสมรสอีกฝายหนึ่งอาจฟองศาลเพิกถอนนิติกรรม
นั้นได วิธีการใหความยินยอมกําหนดไวในมาตรา 1479 คือ การใดที่สามีหรือภริยากระทําซึ่ง
ตองไดรับความยินยอมรวมกันและถาการนั้นมีกฎหมายบัญญัติใหทําเปนหนังสือ หรือใหจด
ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ความยินยอมนั้นตองทําเปนหนังสือ
ในทรั พ ย สิ น ที่ เ ป น สิ น สมรสบางกรณี อ าจไม ป รากฏชื่ อ ทั้ ง สามี แ ละภริ ย าก็ เ ป น
สินสมรส แตคูสมรสอาจรองขอใหลงชื่อเปนเจาของรวมไดตามมาตรา 1475 บัญญัติวา “ถา
สินสมรสใดเปนจําพวกที่ระบุไวในมาตรา 4565 แหงประมวลกฎหมายนี้ หรือที่มีเอกสารสําคัญ6

5

ทรัพยสินมาตรา 456 คืออสังหาริมทรัพย หรือสังหาริมทรัพยชนิดพิเศษ ไดแก เรือกําปนหรือเรือมีระวางตั้งแตหก
ตันขึ้นไป เรือกลไฟหรือเรือยนตมีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป แพ และสัตวพาหนะ
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สามี ห รื อ ภริ ย าจะร อ งขอให ล งชื่ อ ตนเป น เจ าของรวมกั น ในเอกสารนั้ น ก็ ไ ด ” เพื่ อ เป น การ
คุ ม ครองคู ส มรสฝ า ยที่ ไ ม มี ชื่ อ และป อ งกั น การจั ด การสิ น สมรสของอี ก ฝ า ยหนึ่ ง ไปในทาง
เสียหาย และเมื่อทรัพยสินที่เปนสินสมรสนั้นคูสมรสเปนเจาของรวมกัน คูสมรสสามารถจัดการ
สินสมรสดวยกัน จึงถือวาสามีและภริยามีกรรมสิทธิ์รวมกันในสินสมรสนั้น
6) แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทรัพยสิน
แนวคิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยทรัพยและทรัพยสินบัญญัติ
ถึงความหมาย ประเภทของทรัพยสินและการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินไว ถือเปนการ
กอตั้งสิทธิโดยเฉพาะทรัพยสิทธิซึ่งมีอยูหลายกรณี เชน หลักกรรมสิทธิ์ ภาระจํายอม สิทธิ
เหนือพื้นดิน สิทธิอาศัย สิทธิเก็บกิน สิทธิยึดหนวง สิทธิจํานอง ซึ่งเจตนารมณของกฎหมายให
ความคุมครองแกผูมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่สามารถกระทําการใดๆ แกทรัพยสิน รวมถึงการ
จําหนาย โอน อนุญาตใหผูอื่นใชทรัพยสินที่ตนเองมีอยู และสามารถทํานิติกรรมอื่นใด เชน
ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให ใหเชา ใหยืม ฯลฯ เปนตน โดยทั่วไปทรัพยสินตามกฎหมายนี้ไดแก
อสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพย
กรณี ท รั พ ย สิ น ตามกฎหมายพิ เ ศษในป จ จุ บั น ส ว นใหญ รั บ รองและให จั ด เป น
ทรัพยสินดวย เชน ทรัพยสินทางปญญา ไดแก ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา แนวคิด
ของตางประเทศ ถือวามนุษยเปนผูใชแรงงานจึงสามารถแสวงหาประโยชนจากทรัพยสินของ
ตนไดอยางเต็มที่ และสนับสนุนผูสรางสรรคใหเปนเจาของงานทางปญญาของตน7
7) บทบัญญัติของกฎหมายทรัพยที่เกี่ยวของ
การพิจารณาสิทธิในทรัพยสินตามหลักกรรมสิทธิ์รวมในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 1357 ถึงมาตรา 1366
ตามมาตรา 1357 บัญญัติวา “ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาผูเปนเจาของรวมกันมี
สวนเทากัน” และมีสิทธิตอทรัพยสินรวมคือ มีสิทธิจัดการทรัพยสินรวมกันตามมาตรา 1358 มี
สิทธิใชเ กี่ยวกับกรรมสิทธิ์ ในทรัพย สินรวมต อสูบุคคลภายนอกหรือเรียกทรัพยสิ นคืนตาม
มาตรา 1359 มีสิทธิใชทรัพยสินรวมไดเมื่อไมขัดตอสิทธิของเจาของรวมคนอื่น และมีสิทธิได
ดอกผลตามส ว นของตนจากทรั พ ย สิ น นั้ น ตามมาตรา 1360 มี สิ ท ธิ จํ าหน า ย จํ า นอง หรื อ
กอใหเกิดภารติดพันทรัพยสินรวมเฉพาะสวนของตนได แตจะจําหนาย จํานํา จํานองหรือ
6

หมายถึงทรัพยสินทุกอยางซึ่งมีเอกสารเปนสําคัญในการแสดงสิทธิของทรัพยสิน เชน ใบหุน เครื่องหมายการคา
เปนตน (LW 304 p. 291)
7
Edward W. Ploman and L. Clack Hamilton, Copyright intellectual Property in the Information Age
(London: Routledge & Kegan, 1980), pp. 13, 17.
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กอใหเกิดภารติดพันตัวทรัพยทั้งหมดมิได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากเจาของรวมหมด
ทุกคน ตามมาตรา 1361 และมีสิทธิเรียกใหแบงทรัพยสินในโอกาสอันควร เวนแตจะมีนิติ
กรรมตกลงไวเปนอยางอื่นหรือวัตถุประสงคของเจาของรวมมีลักษณะเปนการถาวร ตาม
มาตรา 1363

บทสรุป
จากการศึกษาสรุปไดวามีการใหความสําคัญกับการประดิษฐและใหความคุมครอง
สิทธิบัตรมาตั้งแตสมัยโรมัน มีการแพรหลายตอมาโดยเฉพาะถือวาการคุมครองสิทธิบัตรเปน
การแลกเปลี่ยนกับการเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญ เพื่อพัฒนาใหเกิดเทคโนโลยีใหมๆ ที่
ทันสมัย และรัฐจะใหสิทธิพิเศษในลักษณะผูกขาดในการหาประโยชนกับสิ่งประดิษฐที่ไดรับ
สิทธิบัตรนั้นแกผูประดิษฐตลอดระยะเวลาที่กําหนด สิทธิบัตร ประเทศอังกฤษเปนประเทศที่
ริ เ ริ่ ม ระบบสิ ท ธิ บั ต รใหม ตั้ ง แต ป ค.ศ. 1331 ซึ่ ง ต อ มาประเทศมหาอํ า นาจต า งๆ ก็ ใ ห
ความสําคัญกับกฎหมายสิทธิบัตรเพื่อประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและการ
ผลิตในประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุน และเกือบทุกประเทศทั่วโลกก็ให
ความสําคัญกับกฎหมายสิทธิบัตร สําหรับประเทศไทยมีแนวคิดในการคุมครองสิทธิบัตรตั้งแต
กอนป พ.ศ. 2522 แตเกรงวาการออกกฎหมายสิทธิบัตรจะเปนการใหประโยชนแกคนตางชาติ
จึงมีการชะลอและยับยั้งการออกกฎหมาย จนกระทั่งไดมีการตราพระราชบัญญัติสิทธิบัตรขึ้นใน
พ.ศ. 2522 บังคับใชเรื่อยมา มีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายสิทธิบัตร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และ
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542
แนวความคิ ด ในการคุ ม ครองสิ ท ธิ บั ต รของแต ล ะประเทศส ว นใหญ เพื่ อ ให สิ ท ธิ
ผูกขาดแตเพียงผูเดียวแกผูประดิษฐคิดคนผลงานที่ไดลงทุนลงแรง ความคิด เวลาและทุน
ทรัพย ความเสี่ยงตางๆ เพื่อใหผลงานของตนสามารถจดสิทธิบัตรได ดังนั้นกฎหมายสิทธิบัตร
จึงกําหนดใหความคุมครองเพื่อจูงใจใหเกิดผลงานการประดิษฐใหมๆ ที่ถือเปนรางวัลแก
ผูประดิษฐหรือออกแบบผลิตภัณฑ อันนําไปสูการพัฒนาและความกาวหนาทางเทคโนโลยี
มีการถายทอดเทคโนโลยีตอสังคมและสาธารณะ และกอใหเกิดความกาวหนาในการพัฒนา
ประเทศตอไป
จากการศึกษาสิทธิของคูสมรสที่เกี่ยวของกับสิทธิบัตร โดยศึกษาแนวความคิด
ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาโดยพิ จ ารณาลั ก ษณะสิ ท ธิ บั ต รที่ เ ป น ทรั พ ย สิ น ตามกฎหมายพิ เ ศษ
ประกอบประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัวและทรัพยสิน สรุปไดดังนี้
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1. สิทธิบัตรจัดเปนทรัพยสินประเภทหนึ่งตามกฎหมายพิเศษ จัดเปนทรัพยสิน
อุตสาหกรรม แตเปนทรัพยสินที่มีความแตกตางกับทรัพยสินตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิ ช ย โดยพิ จ ารณาจากลั ก ษณะของสิ ท ธิ บั ต รที่ เ ป น สิ ท ธิ แ ยกต า งหากจากตั ว ทรั พ ย
เจตนารมณของการใหความคุมครองเพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ แตทรัพยและ
ทรัพยสินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมีลักษณะของการดํารงอยูของความเปน
ทรัพยสินในตัวเองโดยสภาพ
เมื่อสิทธิบัตรเปนทรัพยสินอยางหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา
1474 กําหนดใหทรัพยสินที่ไดมาระหวางการสมรสเปนสินสมรส คูสมรสยอมมีอํานาจจัดการ
ทรัพยสินไดตามมาตรา 1476 และเมื่อสิทธิบัตรเปนสินสมรสนอกเหนือจากที่กําหนดไวใน
มาตรา 1476 วรรคแรก คูสมรสจึงมีสิทธิจัดการไดเองโดยไมตองขอความยินยอมจากอีกฝายหนึ่ง
2. การใชสิทธิของคูสมรสในสิทธิบัตร คูสมรสมีสิทธิตางๆ โดยพิจารณากอนและ
หลังจดสิทธิบัตร คือ กอนจดสิทธิบัตรคูสมรสมีสิทธิในการขอระบุชื่อรวมในคําขอสิทธิบัตร
ภายหลังจดสิทธิบัตรคูสมรสมีสิทธิไดแก สิทธิในการรองขอใชชื่อรวมกับผูประดิษฐ ผูออกแบบ
ผลิตภัณฑในสิทธิบัตร สิทธิในการฟอง ตอสู หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับการสงวน บํารุง รักษา
สินสมรสหรือเพื่อประโยชนแกสินสมรส สิทธิของคูสมรสของนายจางซึ่งลูกจางเปนผูประดิษฐ
ผูออกแบบผลิตภัณฑ โดยการทํางานตามสัญญาจาง และสิทธิในการดําเนินการตามมาตรา 12
กับลูกจางคือเมื่อนายจางไดรับประโยชนลูกจางยอมมีสิทธิไดรับบําเหน็จ สิทธิตามกฎหมาย
สิทธิบัตรมาตรา 36 คือ ผลิต ใช ขาย หรือมีไวเพื่อขาย เสนอขายหรือนําเขามาในราชอาณาจักร
ซึ่งผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรหรือกรรมวิธีตามสิทธิบัตร สิทธิที่จะอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตร
และโอนสิทธิบัตรตามกฎหมายสิทธิบัตร มาตรา 36, 37 ประกอบมาตรา 41 ซึ่งการใชสิทธิของ
คูสมรสบางประการกอใหเกิดปญหาซึ่งผูศึกษามีความเห็นวาขัดตอเจตนารมณของการให
ความคุมครองสิทธิบัตร
3. สิทธิที่มีความเกี่ยวพันกับผูทรงสิทธิบัตรรวม ทําใหคูสมรสของผูทรงสิทธิบัตร
รวมแตละคนมีสิทธิที่จะขอระบุชื่อรวมในสิทธิบัตร สิทธิรองขอใหชื่อรวมในสิทธิบัตรได และ
สามารถดําเนินการตางๆ รวมกับคูสมรสของตนและผูทรงสิทธิบัตรรวมคนอื่นๆ เพื่อใหได
ผลประโยชนในผลงานที่ไดรับสิทธิบัตร ซึ่งอาจเปนปญหาในลักษณะที่อาจกระทบตอสิทธิหรือ
ผลประโยชนของผูทรงสิทธิบัตรรวมคนอื่น
ดังนั้น กรณีของสิทธิบัตรที่เปนสินสมรสนี้ควรมีบทบัญญัติของกฎหมายที่ชัดแจง
เพื่อใหสิทธิหรือยกเวนสิทธิของคูสมรสในการใชสิทธิในสิทธิบัตร อันจะเปนประโยชนในการ
พิจารณาสิทธิของคูสมรสที่ไมขัดตอเจตนารมณของกฎหมายและไมขัดกับผลประโยชนของ
ผูทรงสิทธิบัตรเอง หรือผูทรงสิทธิบัตรรวม ซึ่งผูเขียนจะมีขอเสนอแนะตอไป
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ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาสิทธิของคูสมรสในสิทธิบัตรทําใหพบวามีปญหาตางๆ ดังที่กลาวไว
ในบทสรุป ผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะดังนี้
1. เพิ่ มเติ ม บทบัญ ญัติ ใ นกฎหมายสิ ทธิ บั ตรที่ร ะบุถึ ง สิท ธิข องคู สมรสที่ มี อยู ใ น
สิทธิบัตรใหชัดเจน ตอจากบทบัญญัติในมาตรา 10 วรรคสอง “สิทธิขอรับสิทธิบัตรยอมโอน
และรับมรดกกันได”
วรรคสาม “สิทธิตามวรรคหนึ่งใหรวมถึงสิทธิของคูสมรสดวย วิธีการและระเบียบใน
การยื่นคําขอและการระบุชื่อลงในสิทธิบัตรของคูสมรสใหกําหนดในกฎกระทรวง”
2. เพิ่มเติมบทบัญญัติที่กําหนดการใชสิทธิของคูสมรสในการจัดการสิทธิบัตร เชน
“ภายใตบังคับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1475, 1477 คูสมรสมีสิทธิรวมกับ
คูสมรสตามมาตรา 36, 37 แตไมมีสิทธิจัดการสิทธิบัตรรวมกับคูสมรสที่เปนนายจางตาม
มาตรา 11, 12
คูสมรสจะใชสิทธิตามมาตรา 36 ตองไดรับความยินยอมจากคูสมรสอีกฝายหนึ่งกอน”
3. เพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 38 เปนวรรคสอง คือ “การใชสิทธิของคูสมรสตาม
มาตรานี้ตองไดรับความยินยอมจากคูสมรสอีกฝายหนึ่งกอน”
4. เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับผูทรงสิทธิบัตรรวม โดยกําหนดเพิ่มเติมถึงการใช
สิทธิของคูสมรสของผูทรงสิทธิบัตรรวม ดังนี้ “คูสมรสของผูประดิษฐรวมกันหรือออกแบบ
ผลิตภัณฑรวมกันก็อาจมีสิทธิตางๆ ตามมาตรา 15 และมาตรา 40 ได โดยตองมีการบอก
กลาวใหผูประดิษฐรวมคนอื่นหรือออกแบบผลิตภัณฑรวมคนอื่นทราบถึงเจตนาของคูสมรสที่
จะเขามาจัดการสิทธิบัตรรวมกันนั้น และคูสมรสจะใชสิทธิไดเมื่อผูประดิษฐรวมคนอื่นหรือ
ออกแบบผลิตภัณฑรวมคนอื่นยินยอม”
5. เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการแบงผลประโยชนหรือคาตอบแทนในการใช
สิทธิตามมาตรา 36, 37 ประกอบมาตรา 40 ของผูทรงสิทธิบัตรรวม โดยกําหนดถึงคูสมรสที่
ไดรับความยินยอมใหใชสิทธิจัดการสิทธิบัตรดวย วา “ผลประโยชนหรือคาตอบแทนจากการใช
สิทธิดังกลาว ผูทรงสิทธิบัตรรวมยอมมีสวนไดรับรวมกันอยางเปนธรรมหลังจากมีการหัก
คาใชจายแลว” เพื่อไมใหเกิดความไดเปรียบและเสียเปรียบระหวางผูทรงสิทธิบัตรรวมทุกคน
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การเขาถึงความยุติธรรม
ของประชาชน
สุนทร เฉลิมสันต
บทคัดยอ
การเข า ถึ ง ความยุ ติ ธ รรมของประชาชนเป น สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของสั ง คม โดย
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.2550 ได บั ญ ญั ติ รั บ รองไว ใ น มาตรา 40 (1) ว า
“บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังตอไปนี้ (1) สิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมได
โดยงาย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง” อีกทั้งมาตรา 81 ไดบัญญัติวา “รัฐตองดําเนินการตาม
แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม ดังตอไปนี้ (1) ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการ
ใหเปนไปตามกฎหมายอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม และทั่วถึง สงเสริมการใหความชวยเหลือ
และใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน และ จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่นใน
กระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ โดยใหประชาชนและองคกรวิชาชีพมีสวนรวมใน
กระบวนการยุติธรรม และการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (2) คุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิด ทั้งโดยเจาหนาที่ของรัฐ และโดยบุคคลอื่น และตองอํานวย
ความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน”
จากบทบัญญัติดังกลาว สามารถพิจารณาไดวา ปจจัยที่ทําใหประชาชนสามารถ
เขาถึงความยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ตองพิจารณาองคประกอบ 2 ประการคือ
1) ประชาชนตองสามารถเขาถึงความยุติธรรมโดยปราศจากเงื่อนไขทางดานคาใชจายและ
อุปสรรคทางดานเวลา 2) ผูบังคับใชกฎหมายตองมีหนาที่ในการอํานวยความยุติธรรมใหกับ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ


อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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Abstract
Right to access to justice is fundamental right in the society. The
Constitutions of Kingdom of Thailand 2550 B.E. recognized this right in section 40 (1),
provided that “A person shall have the right in the judicial process as follows (1) Right
to an uncomplicated, convenient, speedy, through access to judicial process” and
section 81 also provided that “the state shall implement the policies for law and justice
as follows: (1) To ensure the correct compliance and enforcement of law in an expeditious,
equitable and thorough manner, to support legal assistance and dissemination of legal
knowledge to people (2) To protect people’s rights and liberties from being violated by
either State officials or other persons and administer justice to every people equally.”
It could be considered that there are two elements that give people the
capacity to access to justice effectively: 1 Persons have right to access to justice
without any conditions especially expense and time. 2 Law enforcement officers have
duties to provide justice to persons effectively.
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บทนํา
การเขาถึงความยุติธรรมของประชาชนเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของสังคม (Basic social
right) ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญัติรับรองในหมวด 3 วาดวย สิทธิและเสรีภาพของชน
ชาวไทย ส วนที่ 4 สิท ธิ ในกระบวนการยุ ติธ รรมมาตรา 40 บัญ ญั ติว าบุค คลย อ มมี สิ ทธิ ใ น
กระบวนการยุติธรรมดังตอไปนี้
(1) สิ ท ธิ เ ข า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมได โ ดยง า ย สะดวก รวดเร็ ว และทั่ ว ถึ ง
กําหนดใหรัฐตองมีหนาที่ดําเนินการแนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม ในมาตรา 81
วารัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานกฎหมาย และการยุติธรรมไดดังตอไปนี้
(1.1) ดู แ ลให มี ก ารปฏิ บั ติ แ ละบั ง คั บ การให เ ป น ไปตามกฎหมายอย า งถู ก ต อ ง
รวดเร็วเปนธรรมและทั่วถึง สงเสริมการใหความชวยเหลือและใหความรูทางกฎหมายแก
ประชาชน และจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่นในกระบวนการยุติธรรมและการ
ชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
(1.2) คุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลให พ น จากการล ว งละเมิ ด ทั้ ง โดย
เจาหนาที่ของรัฐและโดยบุคคลอื่นและตองอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน
จากบทบัญญัติดังกลาว จึงเปนสมมติฐานของรัฐวา “รัฐมิไดมีแตเพียงอํานาจหนาที่
ในการตรากฎหมายสาระบัญญัติบัญญัติรับรองคุมครองสิทธิหนาที่ของประชาชนเทานั้น แตรัฐ
ยังมีหนาที่ประการสําคัญอีกประการหนึ่งคือ หนาที่ในการบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย”
โดยรัฐจะตองดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอยางถูกตอง
รวดเร็ว เปนธรรมและทั่วถึง และตองอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน
ป ญ หาว า ประชาชนจะเข า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมดั ง กล า วได โ ดยง าย สะดวก
ประหยัด รวดเร็ว และเปนธรรมไดอยางไร

ปจจัยในการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน
ปจ จั ย ในการเข าถึ ง ความยุ ติ ธ รรมของประชาชน มี อ งค ป ระกอบ 2 ประการคื อ
กฎหมายตองยุติธรรม และ ผูบังคับใชกฎหมายตองยุติธรรม
1. กฎหมายตองยุติธรรม นักปราชญหลายทานไดใหนิยามไวแตกตางกัน แตใน
บทความนี้มุงหมายถึง กฎหมายนั้นตองสามารถบังคับไดและสามารถอํานวยความยุติธรรม
ใหแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยทั่วไปอาจแบงประเภทของกฎหมายตามลักษณะหนาที่ หรือลักษณะการใช
ออกเปน 2 ประเภทคือ
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1.1 กฎหมายสารบัญญัติ (Substantive Law) และ
1.2 กฎหมายวิธีสบัญญัติ (Procedure Law)
1.1 กฎหมายสาระบั ญ ญั ติ หมายถึ ง บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ เนื้ อ หา เช น ประมวล
กฎหมายอาญา เปนบทบัญญัติวาดวยเรื่องเนื้อหาวาการกระทําอยางใดของบุคคลที่กฎหมาย
บัญญัติวาเปนความผิดและกําหนดโทษอาญาไว สวนประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยก็จะ
บัญญัติเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ของบุคคลตั้งแตเกิดในมาตรา 15 บัญญัติวา สภาพบุคคล
ยอมเริ่มตั้งแตเมื่อคลอดแลวอยูรอดเปนทารกแลวสิ้นสุดลงเมื่อตาย เมื่อมีสภาพบุคคลแลวโดย
ผลของกฎหมาย บุ ค คลนั้ น จะได รั บ การรั บ รองคุ ม ครองโดยผลของกฎหมาย ตั้ ง แต ชี วิ ต
รางกาย อนามัย เสรีภาพ ชื่อเสียง ตลอดจนทรัพยสินตางๆ เปนหนาที่ของกฎหมายสาระ
บัญญัติ
1.2 กฎหมายวิธีสบัญญัติ เปนกฎหมายที่วาดวยวิธีปฏิบัติในการบังคับใหเปนไป
ตามกฎหมายสาระบั ญ ญั ติ เช น ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาก็ จ ะบั ญ ญั ติ
กระบวนการบังคับใหเปนไปตามกฎหมายอาญา ตั้งแตการจับ การสืบสวนสอบสวน การคน
การฟองรองและการตัดสินคดี และนําตัวผูกระทําผิดมารับโทษ ใหเปนไปตามกฎหมายอาญา
ส ว นประมวลกฎหมายพิ จ ารณาความแพ ง ก็ จ ะเป น เครื่ อ งมื อ ในการบั ง คั บ ให เ ป น ไปตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตั้งแตกระบวนการในการแลกเปลี่ยนคําคูความ วาจะตอง
ฟองคดีอยางไร ฟองตอศาลไหน จะยื่นคําใหการตอสูคดีอยางไร ตลอดทั้งกระบวนการในการ
สืบพยานหลักฐานและชี้ขาดตัดสินและการบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษาและคําสั่ง ซึ่งมี
ขั้นตอนปฏิบัติมากมาย ยุงยากและยากตอการเขาถึง
บทความนี้ตองการชี้ใหเห็นถึงเครื่องมือที่ใชในการบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย
สาระบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงวามีอุปสรรคอยางไรในกระบวนการที่
จะเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน อันทําใหการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชนขาด
ประสิทธิภาพ ไมสอดรับกับหลักประกันที่มีบัญญัติไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญวาประชาชนยอม
มีสิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง

อุปสรรคในการเขาถึงความยุติของประชาชน
อุ ป สรรคหรื อ สาเหตุ ที่ ทํ า ให ก ารเข า ถึ ง ความยุ ติ ธ รรมของประชาชนขาด
ประสิทธิภาพ ไดแก
ก. คาใชจายในการเปนคดีความ (Cost of Litigation)
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เปนปญหาและอุปสรรคประการแรกตอการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชนดังได
กลาวแลวในตอนตนวา แมสิทธิหนาที่ของประชาชนจะไดรับการรับรองคุมครองอยูในกฎหมาย
สาระบัญญัติ แตเมื่อสิทธิหรือหนาที่นั้นไมไดรับการเคารพ ถูกกระทบกระเทือน ถูกละเมิดหรือ
ถูกโตแยงประชาชนก็ไมอาจบังคับเองได ตามหลักของขอหามไมใหชวยตัวเองหรือขอหามมิ
ใหกระทําไดเอง (The prohibition against self-help) ตามกฎของ The rule of the “Decretum
Divi Marei”1
ซึ่ ง หมายถึ ง หลั ก ที่ ห า มมิ ใ ห ป ระชาชนหรื อ เอกชนใช กํ า ลั ง บั ง คั บ โดยลํ าพั ง หรื อ
พลการ เพื่อใหเปนไปตามสิทธิที่ตนมีอยู แตตองอาศัยการเยียวยาหรือการชวยเหลือจากรัฐ
เชน นายดําถูกนายแดงกระทําละเมิดไดรับบาดเจ็บสาหัสตองนอนรักษาตัวอยูที่โรงพยาบาล
หลายเดือนจายคารักษาพยาบาลไปหลายแสน ไมสามารถประกอบการงานตามปกติไดตลอด
ระยะเวลาที่นอนรักษาตัวอยู แตเมื่อทวงถามใหนายแดงชวยเหลือคาใชจายดังกลาวบางกลับ
ถูกนายแดงปฏิเสธ ดังนั้น นายดําจะไปยึดทรัพยสินของนายแดงมาเพื่อชําระหนี้โดยพลการ
เองไมได ถานายดําจะบังคับตองปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ ตามกฎหมายวิธีสบัญญัติ ไดแก
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยตองปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการตางๆ ตามที่
บัญญัติไวตั้งแตการฟองรองบังคับคดี การเรียบเรียงคําฟอง คํารองตางๆ ซึ่งจําเปนตองอาศัย
บุคลากรที่มีวิชาชีพโดยตรง เชน ทนายความ นายดําซึ่งเปนประชาชนทั่วไปคงไมมีความรู
ความรูความสามารถพอที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนดังกลาวได จําเปนตองอาศัยทนายความเปน
ผู ดํ า เนิ น การให ซึ่ ง หมายถึ ง ต อ งมี ค า ใช จ า ยเป น ค า ดํ า เนิ น การ ตั้ ง แต ค า ทนายความ
คาธรรมเนียมศาลตางๆ ตามกฎหมายกวาคดีจะเสร็จสิ้นก็คงมีภาระมากมายทั้งๆ ที่สิทธิของ
นายดํามีกฎหมายรับรองคุมครองโดยถูกตองบริบูรณ แตเมื่อสิทธินั้นถูกละเมิด ถูกโตแยง บาท
เดียวนายดําก็ยังไมเคยรับการชดใชจากนายแดงเลย แตเมื่อตองการจะทวงสิทธิหนาที่ของตน
กลับคืนมากลับตองมีภาระที่จะตองหาคาใชจายมาอีกจํานวนหนึ่งนอกเหนือจากคาใชจายที่
ต อ งจ า ยจากการถู ก ละเมิ ด ก อ นหน า นี้ แ ล ว และถ า หากเป น ประชาชนผู ย ากไร ที่ อ าจไม มี
ความสามารถทางการเงินเพียงพอก็ยิ่งยากตอการเขาถึงความยุติโดยงาย สะดวก ประหยัด
รวดเร็วและเปนธรรม
ข. อุปสรรคในเรื่องเวลา (Timing)
ป ญ หาเรื่ อ งเวลาเป น อุ ป สรรคใหญ ต อ การเข า ถึ ง ความยุ ติ ธ รรมของประชาชน
ปจจุบันไดมีการแกไขกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงแลวกวา 20 ฉบับ สวนใหญมีเหตุผลใน
1

พิชยา มณีนาวา : ปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการดําเนินคดีมโนสาเร วิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ป. 2544
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การแก ไ ขเพื่ อ แก ป ญ หาในเรื่ อ งเวลาในการเข า ถึ ง ความยุ ติ ธ รรมของประชาชน เพราะ
กระบวนการพิจารณาคดีในศาล โดยเฉพาะคดีแพงสามัญหรือคดีแพงทั่วไป วิธีพิจารณาคดีใน
ศาลใชระบบกลาวหา ซึ่งเปนระบบยึดถือความเปนกลางของผูชําระคดี ผูพิพากษาตองตั้งตัว
เปนกลางภาระการพิสูจนกําหนดใหเปนหนาที่ของคูความหรือถือหลักความเสมอภาคหรือ
ความเทาเทียมกันของคูความ ฉะนั้นหลักเกณฑในการนําสืบพยานหลักฐานตางๆ จึงเปนไป
โดยเครงครัด เปนแบบแผน จําเปนตองใชเวลาในการดําเนินการ ซึ่งบางคดีอาจตองใชเวลาถึง
10 ป แมโจทกหรือเจาหนี้ตามคําพิพากษาจะชนะคดีเต็มตามฟองของโจทก แตศาลใชเวลาใน
การอํานวยความยุติธรรมเนิ่นนานถึง 10 ปกวาคดีจะถึงที่สุด วันที่โจทกหรือประชาชนจะไดรับ
ความยุติธรรมกลับคืนมาอาจจะหมดความหมายหรือหมดประโยชนหรือไมทันตอการเยียวยา
ความเสียหายแลวก็ได
2. ผูบังคับใชกฎหมายตองยุติธรรม
ในการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน นอกจากกฎหมายตองยุติธรรม กลาวคือ
กฎหมายตองสามารถบังคับไดและสามารถอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ คือลดอุปสรรคตางๆ ที่จะทําใหการเขาถึงความยุติธรรมมีประสิทธิภาพดังได
กลาวแลว ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่จะทําใหประชาชนเขาถึงความยุติธรรม ไดอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ คื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กระบวนการยุ ติ ธ รรม ได แ ก พนั ก งานสอบสวน
พนักงานอัยการ ศาล และทนายความ อันเปนบุคคลผูที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่จะบังคับ
ใชกฎหมายตองยุติธรรม ในบทความนี้คงหมายถึง บุคคลดังกลาวตองมีความรูและมีคุณธรรม
เปนผูที่มีความเขาใจลึกซึ้งทั้งกฎหมายสาระบัญญัติและวิธีสบัญญัติและสามารถนําเครื่องมือใน
กฎหมายมาใชในการอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ ดังตัวอยาง
ตอไปนี้ ชี้ใหเห็นถึงบทบาทของทนายความซึ่งเปนบุคคลตนน้ําของกระบวนการยุติธรรม
ในทางแพง มีความรูและประสบการณที่จะหยิบยกเครื่องมือในกฎหมายนั้นมาใชเพื่ออํานวย
ความยุติธรรมใหกับประชาชน ดังคําพิพากษาฎีกาที่ 1190/18 (ญ) โจทกเปนผูเชาชวงที่ดิน
เพื่อกอสรางอาคารพาณิชยจากผูเชาเดิม โดยเจาของที่ดินยินยอม เมื่อจําเลยครอบครองใน
ที่ดินดังกลาวโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของที่ดินอันเปนการละเมิด แมโจทยจะไมมีอํานาจ
ฟองจําเลยโดยลําพัง โจทกก็ชอบที่จะขอใหศาลหมายเรียกเจาของที่ดินเขามาเปนโจทกรวม
ในคดี เพื่อศาลจะไดวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทระหวางผูเปนคูกรณีทั้งหลายรวมเปนคดีเดียวกัน
ตาม ป.พ.พ.มาตรา 477,5492 ซึ่งทําใหอํานาจฟองของโจทกบริบูรณขึ้นได และในกรณี

2

ดูหมายเหตุทายคําพิพากษาฎีกาที่ 1190/18 ประกอบ.
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เชนนี้ โจทกและโจทกรวมยอมมีอํานาจฟองขับไลจําเลย โดยไมตองบอกกลาวใหจําเลยออกไป
จากที่ดินกอน
การที่จําเลยไมยอมออกจากที่ดินเปนเหตุใหโจทกไมสามารถปลูกตึกแถวใหเชาหา
ประโยชนตามสัญญาที่ผูกพันกันระหวางโจทกกับโจทกรวม ซึ่งจําเลยไดรับการบอกกลาวให
ทราบแลว เมื่อโจทกฟองโดยเรียกโจทกรวมเขามาในคดี จําเลยจึงตองใชคาสินไหมทดแทนให
โจทก
คํ า พิ พ ากษาศาลฎี ก าดั ง กล า วต อ งการชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง บทบาทของผู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
กระบวนการยุติธรรมซึ่งเปนผูใชเครื่องมือในการอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนให
สามารถเขาถึงความยุติธรรมไดโดยสะดวก ประหยัด รวดเร็ว และเปนธรรม
ทนายความ ซึ่ ง ทํ า หน าที่ เป น ผู เ ริ่ ม ต น กระบวนการยุ ติ ธ รรมในทางแพ ง คดี นี้ มี
ขอเท็จจริงวา โจทกซึ่งเปนผูเชาที่ดินไมสามารถเขาครอบครองทรัพยสินที่เชาไดเพราะมีผูอื่น
เชนจําเลยเขาครอบครองอยูกอนแลวโดยละเมิด เปนที่เขาใจกันวาผูเชาจะฟองผูครอบครองอยู
กอนไมได เพราะไมมีนิติสัมพันธตอกัน คือ ไมมีมูลหนี้ที่จะฟองรองกัน สิทธิของผูเชาที่จะเขา
ครอบครองเปนเพียงสิทธิตามสัญญาเชา เปนบุคคลสิทธิผูกพันเฉพาะระหวางผูใหเชากับผูเชา
เทานั้น ผูเชาซึ่งยังไมไดเขาครอบครองจะอางสิทธิตามสัญญาเชาไปยันผูที่ครองครองอยูกอน
ไมได ถาฟองรองไปศาลก็ตองยกฟอง3 เพราะผูเชาไมไดเปนผูถูกโตแยงสิทธิ ตาม ป.วิ.แพง
มาตรา 55 ไมมีอํานาจฟอง ผูที่มีอํานาจฟองขับไลผูที่ครอบครองโดยละเมิดคือ ผูใหเชาซึ่งเปน
เจาของกรรมสิทธิ์ สวนผูเชาถาเสียหายอยางไรจากการไมไดเขาครอบครองที่ดินตามสัญญา
เชาก็เปนเรื่องระหวางผูเชากับผูใหเชาตามสัญญาเชาที่จะตองไปฟองรองวากลาวกันเอง ถา
เปนเชนนี้เปนการออมคอมเสียทั้งเวลาและคาใชจาย แตตามขอเท็จจริงในคําพิพากษาฎีกานี้
ทนายความของโจทกซึ่งเปนผูเชาฟองขับไลจําเลยซึ่งเปนผูครอบครองอยูกอนโดยละเมิด
โดยตรงแตไดแนบคํารอง ขอใหศาลหมายเรียกผูใหเชาเขามาเปนโจทกรวมดวย ตาม ป.วิ.แพง
มาตรา 57 (3) เพื่อที่จะไดรวมพิจารณาเปนคดีเดียวกัน แสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถ
ของทนายความในคดีนี้ในการใชกฎหมายวิธีสบัญญัติในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ใน
เรื่องรองสอดมาเปนเครื่องมือในการบังคับใชใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่ออํานวยความยุติธรรม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ศาล ซึ่งเปนผูมีบทบาทสูงสุดของกระบวนการเขาถึงความยุติธรรมก็ใชอํานาจของ
ศาลในการปรับใชกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงสอดรับกับการดําเนินกระบวนพิจารณาของ
ทนายความโดยปรับกฎหมายใหสามารถบังคับไดโดยสะดวก ประหยัด รวดเร็ว และเปนธรรม
3
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สรุป การเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน เปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนไดรับ
การรับรองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ วาประชาชนมีสิทธิในการเขาถึงความยุติธรรมไดโดยงาย
สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง แตในทางปฏิบัติประชาชนจะเขาถึงความยุติธรรมไดอยางไร การ
เขาถึงความยุติธรรมของประชาชนตองพิจารณาองคประกอบ 2 ประการคือ กฎหมายตอง
ยุ ติ ธ รรมหมายถึ ง กฎหมายต อ งอํ า นวยความยุ ติ ธ รรมให ป ระชาชน สามารถเข า ถึ ง ความ
ยุติธรรมโดยขจัดอุปสรรคในการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน ไมวาจะเปนเงื่อนไขดาน
ค า ใช จ า ย หรื อ อุ ป สรรคด า นเวลา ซึ่ ง ควรจะมี ก ระบวนการให ป ระชาชนสามารถเข า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก ประหยัดและเปนธรรม
นอกจากกฎหมายแลว ผูที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งเปนผูมีอํานาจ
หนาที่ในการอํานวยความยุติธรรมใหประชาชนสามารถเขาถึงความยุติธรรม ตองเปนผูมี
ความรูความสามารถ ในการบังคับใชกฎหมายใหยุติธรรม หมายถึง ตองบังคับใชกฎหมาย
บังคับได โดยสะดวก ประหยัด รวดเร็ว และเปนธรรม

39 : 1 (มีนาคม 2553)

33

การตรวจความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของบทบัญญัติแหงกฎหมาย

ที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน
บรรเจิด สิงคะเนติ
บทคัดยอ
มาตรา 257(2) ของรัฐธรรมนูญซึ่งบัญญัติวา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
มี อํ านาจหน าที่ ดั งต อไปนี้ .... “(2) เสนอเรื่ องพร อมความเห็ นต อศาลรั ฐธรรมนู ญ ในกรณี ที่
เห็นชอบตามที่มีผูรองเรียนวา บทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ” ประกอบกับมาตรา 212 ของรัฐธรรมนูญบัญญัติใหบุคคลซึ่ง
ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคํา
วินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได หากไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการ
อื่นไดแลว การบัญญัติดังกลาวเทากับเปนการใหอํานาจศาลรัฐธรรมนูญเขามาตรวจสอบวา
บทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายใดกระทบต อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและมี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ ความชอบด ว ย
รัฐธรรมนูญ ดวยเหตุนี้เองการที่ศาลรัฐธรรมนูญจะเขาไปวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมาย
ใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม จึงเปนเรื่อง
ที่ไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาหรือกฎหมายระหวางประเทศ ในกรณีนี้เองศาลรัฐธรรมนูญจะอาศัย
สนธิสัญญาหรือกฎหมายระหวางประเทศเขามาพิจารณาเกี่ยวกับการกระทบตอสิทธิมนุษยชน


บทความนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง “การตรวจความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่
กระทบตอสิทธิมนุษยชน” ที่เสนอตอสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, มกราคม 2553

หัวหนาภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ไดเพียงใด และประเด็นสําคัญจะอาศัยสนธิสัญญาหรือกฎหมายระหวางประเทศพิจารณา
เกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายภายในไดหรือไมเพียงใด จากการศึกษาอาจสรุปสาระสําคัญ
ไดดังนี้
1. บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นกระทบตอสิทธิมนุษยชนหรือไม
การจะพิ จ ารณาว า บทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายฉบั บ ใดฉบั บ หนึ่ ง กระทบต อ สิ ท ธิ
มนุษยชนหรือไมอาศัยเกณฑตามที่ไดศึกษาไวแลวขางตนเปนเกณฑในการพิจารณา ดังนี้
1.1 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคที่ไดรับการรับรอง
หรือคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย
1.2 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ไดรับ
การรับรอง หรือคุมครองตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีท่จี ะตองปฏิบัติตาม
1.3 จารีตประเพณีระหวางประเทศ หลักกฎหมายทั่วไป (general principle of Law)
หลักความเปนธรรม (equity) และการกระทําทางกฎหมาย (juristic act)
2. บทบัญญัติแหงกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งจะไมมีผลใชบังคับนั้น จะตอง
เปนกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ อาศัยหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
2.1 หลักเกณฑทั่วไปในการตรากฎหมายจํากัดสิทธิ
2.2 หลักเกณฑตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญ
2.3 หลักเกณฑตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ
2.4 หลักกฎหมายทั่วไปและหลักพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ
3. อํ า นาจหน า ที่ ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เกี่ ย วกั บ
บทบัญญัติแหงกฎหมายกระทบกับสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 257(2) ของรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอ
สิทธิมนุษยชนและบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
หากการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญปรากฏวากฎหมายฉบับนั้น กระทบตอสิทธิมนุษยชนแต
มีปญหาวาจะขัดตอรัฐธรรมนูญของไทยหรือไม หากศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยวาบทบัญญัติ
ดังกลาวไมอาจใชบังคับได ศาลรัฐธรรมนูญมีแนวทางในการวินิจฉัย 3 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่หนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญอาจวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวมี
ผลกระทบตอสิทธิมนุษยชน แตไมขัดกับรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวยังคงมี
ผลใช บั ง คั บ ต อ ไป ซึ่ ง หากเป น การขั ด กั บ สนธิ สั ญ ญาที่ ป ระเทศไทยเป น ภาคี ก็ เ ป น กรณี ที่
ประเทศไทยควรจะตองปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับสนธิสัญญาดังกลาวตอไป
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แนวทางที่สอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว
กระทบตอสิทธิมนุษยชน หากไมเขาหลักเกณฑทางรัฐธรรมนูญอื่นๆ ที่จะนําไปสูการวินิจฉัย
วาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญ ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวา หลักเกณฑ
เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิม นุ ษ ยชนในเรื่ อ งดั ง กล าวเป น หลั ก กฎหมายทั่ ว ไปหรื อ เป น หลัก พื้ น ฐานของ
รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ไม หากเป น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ หลั ก กฎหมายทั่ ว ไปหรื อ หลั ก พื้ น ฐานของ
รัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญอาจวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นเปนบทบัญญัติแหง
กฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชนและขัดกับรัฐธรรมนูญ ไมอาจใชบังคับไดอีกตอไป ทั้งนี้
โดยอาศัยมาตรา 3 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ ซึ่งบัญญัติวา “การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลัก
นิติธรรม”
แนวทางที่สาม ศาลรัฐธรรมนูญอาจวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว
กระทบตอสิทธิมนุษยชน หากไมเขาหลักเกณฑทางรัฐธรรมนูญอื่นๆ ที่จะนําไปสูการวินิจฉัย
วาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญ หากศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวาพันธกรณีใน
สนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนซึ่งยังไมมีการออกกฎหมายรองรับ ในกรณีนี้แมวารัฐธรรมนูญ
ไทยจะมิไดมีบทบัญญัติเปนการแบงชองทางใหกฎหมายระหวางประเทศเขามาเปนกฎหมาย
ภายในรั ฐ ตามประเภทของบ อ เกิ ด ของกฎหมายระหว า งประเทศดั ง เช น ประเทศสหพั น ธ
สาธารณรัฐเยอรมันก็ตาม แตในกรณีนี้ศาลไทยอาจนําพันธกรณีในเรื่องดังกลาวมาใชบังคับได
โดยอาศัยมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญซึ่งบัญญัติวา “ในเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
บังคับแกกรณีใดใหวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” หากหลักการดังกลาวสามารถอาศัยมาตรา 7 เปนฐานในการ
ตีความนํามาใชได
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Abstract
Article 257(2) of the Constitution prescribes that the power and duty of the
National Human Rights Commission are as follows: “(2) to submit the case together
with opinions to the Constitutional Court in the case where the commission agrees
with the complainant that the provisions of any law are detrimental to human rights
and beg the question of the constitutionality” coupled with Article 212 of the
Constitution which prescribes for those whose warranted rights and liberty have been
violated, to have the right to file the petition the Constitutional Court to state
adjudgment that any legal provision can contradict or contend with the Constitution
provided that any other ways to exercise one’s right cannot be exploited. Such
provision is equal to giving authorization to the Constitutional Court to investigate and
look for any legal provision which has an effect on human rights and has a problem
with justification of the Constitution. This action is why it is a matter concerning
treaties or international law. In this case concerning how far the Constitutional Court
can be dependent on treaties or international law in determining the extent to which it
is detrimental to human rights, the main issue is whether or not or how much the
treaties or international law can be used to consider a matter of the justification with
the domestic law. Through the studies conducted, the salient points can be
summarized as follows:
1. Does that legal provisions are detrimental to human rights?
To consider whether any legal provision is detrimental to human rights
depends on the above researched criteria as follows:
- Human dignity, rights, liberty and equality warranted or protected by
the Constitution of the Kingdom of Thailand or by the Thai law;
- Human dignity, rights, liberty, and equality of an individual warranted
or protected by the treaty that Thailand has to abide by;
- International Customs and traditions, General Principle of International
Law, equity and juristic act.
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2. That any legal provision cannot be in force must fall into the category of
those having problems with the justification of the Constitution using the following
criteria:
2.1 General criteria for the enactment of the restriction of rights;
2.2 The criteria in accordance with Article 29 of the Constitution;
2.3 The criteria of Article 30 of the Constitution; and
2.4 The general principle of law and basic principle of the Constitution.
3. The power and duty of the Constitutional Tribunal for their adjudgment
in relation to a legal provision on the effect on human rights according to Article 257
(2) of the Constitution.
In cases where the Constitutional Court has adjudicated that any legal
provisions are detrimental to human rights and that legal provision has a problem with
the justification of the Constitution, if in that consideration of the Constitutional Court, it
shows that the law is detrimental to on human rights but has a problem whether it will
contradict the Thai Constitution or not, and if the Constitutional Court decides that
such provision cannot be in force, it has three guidelines in giving adjudication as
follows:
The first guideline: the Constitutional Court may considerthat such legal
provision is detrimental to human rights but it does not contradict the Thai Constitution, the
said legal provision can still continue to be in force. However, if it is contradictory to
the treaty of which Thailand is a party, Thailand should amend the law to correspond
with the said treaty.
The second guideline: The Constitutional Court may consider that the said
legal provision is detrimental to human rights if it is not included in other Constitutional
ways that can lead to the decision that law is in contradiction to the Constitution. The
Constitutional Court should consider whether the criteria concerning human rights in
that matter can be described as a general principle of law or a basic principle of the
Constitution. The Constitutional Court may consider that the legal provision can no
longer be in force since it is a legal provision that is detrimental to human rights and
contradicts the Constitution.
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The Third Guildline : the Constitutional Court may consider that the said
provision is detrimental to human rights if it can not be qualified by other criteria of the
constitution to determine that the said provision is not constitutionality . In case that
the Constitutional Court considered that the obligations on human rights treaties are
not applicable to domestic law, the Constitutional Court may apply Article 7 of the
Constitution to bring the said obligations from treaties as the source of domestic law
from international law (like a Germany practice). Article 7 are as follows : ”Whenever
no provision under this Constitution is applicable to any case, if shall be decided in
accordance with the constitutional conventions of the democratic regime of
government with the king as head of State” If it is possible to interpret the
constitutional conventions of the democratic regime under the Article 7, the
constitutional Count shall apply them to this case.
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บทนํา
มาตรา 257(2) ของรัฐธรรมนูญซึ่งบัญญัติวา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้.... “(2) เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่
เห็นชอบตามที่มีผูรองเรียนวา บทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ” ประกอบกับมาตรา 212 ของรัฐธรรมนูญบัญญัติวา “บุคคล
ซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
มีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได
การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว ทั้งนี้
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”
การบัญญัติดังกลาวเทากับเปนการใหอํานาจศาลรัฐธรรมนูญเขามาตรวจสอบวาบทบัญญัติ
แหงกฎหมายใดกระทบตอสิท ธิมนุษยชนและมี ปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนู ญ
ดวยเหตุนี้เองการที่ศาลรัฐธรรมนูญจะเขาไปวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอ
สิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม จึงเปนเรื่องที่ไปเกี่ยวกับ
สนธิสัญญาหรือกฎหมายระหวางประเทศ ในกรณีนี้เองศาลรัฐธรรมนูญจะอาศัยสนธิสัญญา
หรือกฎหมายระหวางประเทศเขามาพิจารณาเกี่ยวกับการกระทบตอสิทธิมนุษยชนไดเพียงใด
และประเด็ น สํ า คั ญ จะอาศั ย สนธิ สั ญ ญาหรื อ กฎหมายระหว า งประเทศพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ
ความชอบดวยกฎหมายภายในไดหรือไมเพียงใด ในที่นี้แบงหัวขอออกเปน 1. หลักทฤษฎีทั่วไป
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสนธิสัญญาและกฎหมายภายใน 2. ระบบของกฎหมายของ
ตางประเทศที่วินิจฉัยเกี่ยวกับสนธิสัญญาหรือกฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน
3. ความสัมพันธระหวางกฎหมายภายในกับสนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน
4. หลักเกณฑในการวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 257(2) ของรัฐธรรมนูญ 5. อํานาจหนาที่ของ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เกี่ ย วกั บ บทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายกระทบกั บ สิ ท ธิ
มนุษยชน ตามมาตรา 257(2) ของรัฐธรรมนูญ

1. หลั ก ทฤษฎี ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสนธิ สั ญ ญาและ
กฎหมายภายใน
ในหัวขอนี้จะไดกลาวถึง 1.1 ทฤษฎีความสัมพันธระหวางสนธิสัญญากับระบบ
กฎหมายภายใน และ1.2 การประสานใหสนธิสัญญากับกฎหมายภายในสอดคลองกัน
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1.1 ทฤษฎีความสัมพันธระหวางสนธิสัญญากับระบบกฎหมายภายใน
ในทางตํารามีการอธิบายความสัมพันธระหวางสนธิสัญญากับระบบกฎหมายภายใน
โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของทฤษฎีที่สําคัญอยูสองทฤษฎีคือ ทฤษฎีเอกนิยม (monism) และ
ทฤษฎีทวินิยม (dualism) ทฤษฎีเอกนิยม (monism) เห็นวากฎหมายระหวางประเทศและ
กฎหมายภายในเปนกฎหมายระบบเดียวกันและมีความสัมพันธซึ่งกันและกันอยางมีเอกภาพ
ถามีปญหาขัดแยงกันศาลจะตองนํากฎหมายใดกฎหมายหนึ่งขึ้นมาใช ปญหาวาศาลจะใช
กฎหมายใดนั้ น นั ก กฎหมายตามแนวคิ ด แบบเอกนิ ย มยั ง มี ค วามเห็ น ที่ แ ตกต า งกั น อยู2
กล า วคื อ นั ก กฎหมายฝ า ยหนึ่ ง นั้ น เห็ น ว า กฎหมายระหว า งประเทศมี ค าบั ง คั บ เหนื อ กว า
กฎหมายภายในของรัฐ (classical monism) เพราะเหตุวากฎหมายระหวางประเทศไดกอตั้ง
หลั ก เกณฑ เ กี่ ย วกั บ การกํ า เนิ ด ของรั ฐ และยอมรั บ รู ค วามมี อํ า นาจอธิ ป ไตยของรั ฐ ดั ง นั้ น
สนธิสัญญาซึ่งเปนกฎหมายระหวางประเทศจึงตองอยูเหนือรัฐซึ่งหมายความรวมถึงอยูเหนือ
กฎหมายภายในดวย แตนักกฎหมายอีกฝายหนึ่งกลับเห็นวา แมกฎหมายระหวางประเทศจะมี
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับกฎหมายภายใน แตในที่สุดแลวกฎหมายภายในของรัฐยอมมี
ฐานะที่เหนือกวากฎหมายระหวางประเทศ (inverted monism) เนื่องจากรัฐยอมมีอํานาจ
อธิปไตยเด็ดขาดที่จะยอมรับและปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศ การที่กฎหมายระหวาง
ประเทศจะมีผลใชบังคับกับรัฐนั้นๆ ไดก็เพราะความยินยอมของรัฐนั้นเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผลบั งคั บ ของสนธิ สัญ ญานั้น ถื อกํ าเนิ ดได ก็ เ พราะอาศัยบทบั ญ ญัติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ง เป น
กฎหมายภายใน ดังนั้นความเห็นของนักกฎหมายกลุมหลังนี้จึงเห็นวากฎหมายภายในอาจอยู
เหนือกวาสนธิสัญญาซึ่งถือเปนกฎหมายระหวางประเทศเชนกัน
ทฤษฎีทวินิยม (dualism) เห็นวากฎหมายระหวางประเทศกับกฎหมายภายในมิได
มีความสัมพันธใกลชิดตอกันหากแตมีการแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด ซึ่งนักกฎหมายคน
สําคัญเชน Anzilotti และ Cavaglieri ไดสนับสนุนแนวคิดนี้วา3 เหตุที่ระบบกฎหมายทั้งสอง
มิไดอยูรวมเปนระบบเดียวกันเนื่องมาจากกฎหมายระหวางประเทศกับกฎหมายภายในนั้นตาง
มีบอเกิดและมีวัตถุประสงคของการใชบังคับแตกตางกัน กลาวคือ กฎหมายระหวางประเทศ
เกิดจากเจตนารมณรวมกันระหวางรัฐคูสัญญาโดยมีวัตถุประสงคมุงใชบังคับกับความสัมพันธ
ระหวางรัฐเทานั้น แตกฎหมายภายในเปนกฎหมายที่เกิดขึ้นจากเจตจํานงของรัฐหนึ่งๆ ซึ่งมุง
2

อุกฤษ มงคลนาวิน, “ความสัมพันธระหวางกฎหมายระหวางประเทศกับกฎหมายภายใน,” วารสารนิติศาสตร, เลม 3,
ตอน 3, น. 42-43, (ธันวาคม 2514)
3
อุกฤษ มงคลนาวิน, อางแลว, น. 41-42.
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หมายใชบังคับกับพลเมืองภายในรัฐนั้นๆ เทานั้น ดังนั้นหากจะใหสนธิสัญญาซึ่งเปนกฎหมาย
ระหวางประเทศเขามามีผลบังคับใชเปนกฎหมายภายในรัฐได จะตองมีการผานขั้นตอนบาง
ประการซึ่งเปนการแสดงเจตจํานงของรัฐวาตองการใหสนธิสัญญาเขามามีผลใชบังคับ เชน
วิธีการผนวก (incorporation) วิธีการแปลงรูป (transformation)
1.2 การประสานใหสนธิสัญญากับกฎหมายภายในสอดคลองกัน
โดยหลักทั่วไปของการทําสนธิสัญญาระหวางประเทศ ภายหลังจากรัฐไดแสดง
เจตนาเพื่อเขาผูกพันตามสนธิสัญญาแลว ขั้นตอนสุดทายของกระบวนการทําสนธิสัญญาที่รัฐ
ตองกลับมาดําเนินการภายในรัฐคือ รัฐมีหนาที่ตองปฏิบัติตามพันธกรณีในสนธิสัญญาดวยการ
ทํ า ให ส นธิ สั ญ ญานั้ น มี ผ ลใช บั ง คั บ เป น กฎหมายภายในประเทศ 4 ส วนกระบวนการทํ าให
สนธิสัญญามีผลใชบังคับเปนกฎหมายภายในประเทศจะเปนเชนไรยอมเปนเรื่องภายในของ
ประเทศนั้นๆ ซึ่งวิธีการรับเอาสนธิสัญญาซึ่งเปนกฎหมายระหวางประเทศมาใชบังคับเปน
กฎหมายของรัฐอาจแยกพิ จ ารณาได ดั ง นี้ 5
1.2.1 การผนวกสนธิสัญญาใหเขามามีผลใชบังคับโดยองคกรตุลาการ
การผนวก (incorporation) เป น วิ ธี ก ารที่ มี ค วามคล า ยคลึ ง กั บ การยอมรั บ
สนธิสัญญาเขามาเปนกฎหมายภายใน (adoption) ตามแนวคิดแบบเอกนิยม กลาวคือ สนธิสัญญาที่
เขามามีใชผลบังคับภายในประเทศจะไมมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะจากการเปนกฎหมาย
ระหวางประเทศมาเปนกฎหมายภายใน แตสนธิสัญญาจะถูกผนวกใหเขามามีผลใชบังคับ
เสมือ นหนึ่ง เปนกฎหมายภายใน ดังนั้น การมี ผลใช บังคับ การตี ความ หรือการสิ้น สุดของ
สนธิสัญญาจึงเปนไปตามกฎหมายระหวางประเทศ วิธีการนี้เริ่มตนครั้งแรกในประเทศอังกฤษ
ซึ่งใชระบบคอมมอนลอว โดยยอมรับวาผูพิพากษาสามารถสรางหลักเกณฑทางกฎหมาย
(judge made law) ขึ้นมาได ดังนั้น ผูพิพากษาของประเทศอังกฤษจึงสามารถนําเอาสนธิสัญญา
ซึ่งเปนกฎหมายระหวางประเทศเขามาใชไดโดยไมจําเปน วาสนธิสัญญาจะถูกรับรูโดยรั ฐ
เสียกอน แตวิธีการรับเชนนี้ก็มีขอจํากัดอยูวาสนธิสัญญานั้นจะตองไมขัดตอหลักเกณฑที่มีอยู
แลวตามกฎหมายภายในดวย นอกจากนี้มีขอสังเกตวา การมีผลใชบังคับของสนธิสัญญาโดย
4

กระบวนการในการทําสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศโดยทั่วไปมีอยู 10 ขั้นตอนซึ่งอาจแยกพิจารณา
ออกเปนสองระดับที่มีความสัมพันธกันคือ กระบวนการในระดับระหวางประเทศและกระบวนการระดับภายในประเทศ ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมใน จันทจิรา เอี่ยมมยุรา และชาติชาย เชษฐสุมน, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง กลไกการ
ตรวจสอบและถวงดุลฝายบริหารในการเจรจาทําความตกลงการคาเสรี, (กรุงเทพมหานคร : เสนอตอ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2549), น. 14-24.
5
อารยา สุขสม, “กฎหมายบังคับการใหเปนไปตามหนังสือสัญญากับปญหาการเปนบอเกิดของกฎหมายปกครองใน
ระบบกฎหมายไทย,” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551. น. 73-81.
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วิธีการผนวกนั้นมิไดเปลี่ยนลักษณะความเปนกฎหมายระหวางประเทศมาเปนกฎหมายภายใน
แตอยางใดนั้น จึงไมทําใหเกิดปญหาเรื่องลําดับชั้นของกฎหมาย6 แตสนธิสัญญาจะถูกผนวก
ใหเขามามีผลใชบังคับเสมือนหนึ่งเปนกฎหมายภายในโดยไมจําเปนวาสนธิสัญญาจะถูกรับรู
โดยรัฐเสียกอน กลาวอีกหนึ่งคือ สนธิสัญญาจะมีผลใชบังคับเปนกฎหมายภายในไดโดยที่
รัฐสภาไมจําเปนตองตรากฎหมายเพื่อรองรับสนธิสัญญาดังกลาว เชน ศาลสูงออสเตรเลีย
ยอมรับวาคนตางดาวสามารถอาง“หลักการยึดถือประโยชนที่ดีที่สุดสําหรับเด็ก” ซึ่งเปนหลัก
กฎหมายระหวางประเทศที่ปรากฏในอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ.1990 (Convention on the
Rights of the Child : CRC)7 มาใชบังคับเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจของฝายปกครองได โดยที่
รัฐสภายังไมออกกฎหมายภายในมาอนุวัติการตามอนุสัญญาฉบับนี้ก็ตาม เทากับเปนการ
ผนวกสนธิสัญญาเขามาเปนสวนหนึ่งของกฎหมายภายในซึ่งเปนวิธีหนึ่งของการสรางหลัก
กฎหมายโดยผูพิพากษา(judge made law) อันเปนลักษณะเฉพาะของประเทศที่ใชระบบคอม
มอนลอว
3.1.2.2 การรับสนธิสัญญาเขามาโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
การรับสนธิสัญญาเขามาเปนกฎหมายภายใน (Adoption) โดยบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ เปนวิธีการที่ยอมรับเอาสนธิสัญญาซึ่งเปนกฎหมายระหวางประเทศใหเขามามีผล
ใช บั ง คั บ ในประเทศได โ ดยตรง ทั้ ง นี้ เ ป น ไปตามเงื่ อ นไขที่ รั ฐ ธรรมนู ญ กํ า หนดไว เช น
สนธิสัญญานั้นตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาโดยถูกตอง หรือจะตองมีการประกาศใชใน
ราชกิจจานุเบกษาโดยถูกตองเสียกอน หากฝายบริหารไดทําสนธิสัญญาไปตามขั้นตอนที่
รัฐธรรมนูญกําหนดแลว สนธิสัญญาเหลานั้นจะมีผลใชบังคับเปนกฎหมายของรัฐไดโดยไมตอง
มีการออกกฎหมายมารองรับอีก ซึ่งวิธีการดังกลาวมีผลเปนการกําหนดระบบกฎหมายของ
ประเทศในขณะเดียวกัน ตัวอยางเชน มาตรา 6 วรรคสองของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787
และมาตรา 55 ของรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ค.ศ. 1958
3.1.2.3 การออกกฎหมายรองรับสนธิสัญญา
การประสานใหสนธิสัญญามีความสอดคลองกับกฎหมายภายในอีกวิธีหนึ่งคือ
การแปลงรูปสนธิสัญญา (transformation) ซึ่งอาจทําไดโดยการประกาศใช (promulgation) อยาง
เปนทางการเชนเดียวกับการประกาศใชกฎหมายเพื่อใหรับรูวากฎหมายระหวางประเทศเรื่อง
6

Meduxnekeag River Basin Case, 155 Me.141 (1959) อางถึงใน นพนิธิ สุริยะ Lecture Notes กฎหมาย
ระหวางประเทศ เลม 1, พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิญูชน, 2549 ), น. 103-105.
7
Joachim Wolf, The Concept of the “Best Interest” in Term of the UN Convention on the Rights of the
Child, in The Ideologies of Children’s Rights ed. Michael Freeman and Phillip Veerman (Dordrecht :
Martinus Nijihof Publishers, 1992), pp. 129, 132.
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ใดเรื่ อ งหนึ่ ง มี ผ ลใช บั ง คั บ ภายในประเทศ ซึ่ ง ส ว นมากจะเป น การประกาศรั บ สนธิ สั ญ ญา
(promulgation of treaty) นอกจากนี้ วิธีการแปลงรูปยังสามารถกระทําไดโดยการออกกฎหมาย
(legislative act) รองรับผลบังคับของสนธิสัญญา ซึ่งเปนวิธีที่ประเทศในระบบทวินิยมสวนใหญ
เลือกใช เชน ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน และประเทศไทย เปนตน

2. ระบบกฎหมายของต า งประเทศและประเทศไทยในการวิ นิ จ ฉั ย
เกี่ยวกับสนธิสัญญาหรือกฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน
ในหัวขอนี้แบงการศึกษา ดังนี้ 2.1 ประเทศฝรั่งเศส 2.2 ประเทศเยอรมนี 2.3 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และ 2.4 ประเทศไทย
2.1 ประเทศฝรั่งเศส
ประเทศฝรั่งเศส ถือแนวคิดแบบรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) โดยแนวคิด
นี้ ยึ ด ถื อ อํ า นาจอธิ ป ไตยของรั ฐ เป น หลั ก โดยถื อ ว า รั ฐ ธรรมนู ญ เป น กฎหมายสู ง สุ ด ของรั ฐ
กฎหมายอื่นใดภายในรัฐ จะขั ดหรือ แยงกั บรั ฐธรรมนู ญไม ได ดัง นั้นการบั งคั บใช กฎหมาย
ระหวางประเทศภายในดินแดนของรัฐหนึ่งยอมเปนอํานาจของรัฐนั้นๆ ที่จะตองพิจารณา ซึ่ง
ทายที่สุดแลวกฎหมายระหวางประเทศจะมีลําดับที่สูงกวารัฐธรรมนูญไปไมได และเปนแนวคิด
ที่รัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสถือปฏิบัติอยูในปจจุบัน
ตามแนวทางของประเทศฝรั่งเศส คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะเขาไปมีบทบาทในการ
ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญรวมกับรัฐสภาในขั้นตอนการพิจารณากอนการใหความ
เห็นชอบแกสนธิสัญญา (มาตรา 54) และในขั้นตอนกอนการประกาศใชรัฐบัญญัติที่ใหความ
ยินยอมแกฝายบริหารแสดงเจตนาเขาผูกพันตามสนธิสัญญา (มาตรา 61) ซึ่งกระบวนการทั้ง
สองขั้นตอนนี้ตองกระทํากอนที่สนธิสัญญาจะมีผลใชบังคับเปนกฎหมายของรัฐ ดวยเหตุผลที่
ระบบกฎหมายฝรั่งเศสไมยอมรับกระบวนการควบคุมความชอบดวยกฎหมายภายหลังจาก
การประกาศใช (contrôle a posteriori) จึงทําใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไมยอมรับใหมีการ
เสนอเรื่องเพื่อตรวจสอบความชอบดวยสนธิสัญญาภายหลังจากที่ฝายบริหารไดแสดงเจตนา
เขาผูกพันตามสนธิสัญญา ซึ่งสภาแหงรัฐก็ไดถือตามหลักเกณฑดังกลาวเชนกัน โดยสภาแหง
รัฐไดปฏิเสธที่จะตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวาง
ประเทศภายหลังจากที่ฝายบริหารใหสัตยาบันหรือใหความเห็นชอบแกสนธิสัญญาไปแลว
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2.2 ประเทศเยอรมนี
สําหรับประเทศที่ถือหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเชนประเทศ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนั้น แมรัฐธรรมนูญจะมิไดบัญญัติไวอยางชัดเจนวาสนธิสัญญาซึ่ง
ไดรับการแปลงรูปแลวจะมีสถานะสูงกวาหรือต่ํากวารัฐธรรมนูญ อยางไรก็ดีหากพิจารณาตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตรา 25 ที่บัญญัติวา “.....หลักเกณฑทั่วไปทั้งหลายของ
กฎหมายระหวางประเทศประกอบเปนสาระสําคัญสวนหนึ่งของกฎหมายแหงสหพันธ มีคา
บังคับสูงกวากฎหมายที่ตราโดยสภา และกอใหเกิดสิทธิและหนาที่โดยตรงตอผูที่อาศัยอยูใน
อาณาเขตของสหพันธ”
จากบทบัญญัติมาตราดังกลาวแสดงใหเห็นวา”หลักเกณฑทั่วไปทั้งหลายของ
กฎหมายระหวางประเทศ” มีลําดับชั้นสูงกวากฎหมายของสหพันธ ปญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ตีความบทบัญญัติมาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญนี้มีอยูสองประเด็น กลาวคือ ประเด็นแรก คําวา
“หลั ก เกณฑ ทั่ ว ไปทั้ ง หลายของกฎหมายระหว า งประเทศ” มี ค วามหมายว า อย า งไรและ
หมายความรวมถึงสนธิสัญญาดวยหรือไมนั้น ในทางตํารากฎหมายมีความเห็นวา “หลักเกณฑ
ทั่วไปทั้งหลายของกฎหมายระหวางประเทศ” ตามบทบัญญัติมาตรา 25 นี้หมายความรวมถึง
หลั ก จารี ต ประเพณีร ะหวา งประเทศทั่ว ไปเท านั้ นมิ ไ ด ห มายความรวมถึ ง สนธิ สั ญ ญาด ว ย8
ปญหาตอมาคือ การที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหหลักเกณฑทั่วไปทั้งหลายของกฎหมายระหวาง
ประเทศมีคาบังคับสูงกวากฎหมายของสหพันธ (Gesetze) นี้จะหมายความรวมถึงรัฐธรรมนูญ
ด ว ยหรื อ ไม ซึ่ ง ในเรื่ อ งนี้ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง สหพั น ธ เ คยวางหลั ก ในการวิ นิ จ ฉั ย ไว ว า
“หลักเกณฑทั่วไปทั้งหลายของกฎหมายระหวางประเทศ” ไมถือเปนสวนหนึ่งของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ดังนั้นหลักเกณฑทั่วไปทั้งหลายของกฎหมายระหวางประเทศจึงมีคาบังคับสูงกวา
กฎหมายของสหพันธแตตองอยูภายในกฎเกณฑของรัฐธรรมนูญดวย9
สวนกรณี ของสนธิ สัญ ญาตามมาตรา 59
ของรั ฐ ธรรมนูญนั้ น เนื่องจาก
สนธิสัญญาจะมีผลบังคับเปนกฎหมายของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันไดก็ตอเมื่อมีการตรา
กฎหมายสหพั น ธ ร องรั บ ซึ่ ง กฎหมายในที่ นี้ ห มายความรวมถึ ง กฎหมายของมลรั ฐ ด ว ย
กฎหมายสหพั น ธ แ ละกฎหมายมลรั ฐ เหล า นี้ เ ป น กฎหมายทั่ ว ไป มิ ใ ช ก ฎหมายในระดั บ
รัฐธรรมนูญ ดังนั้นคาบังคับของสนธิสัญญาจึงเปนไปตามสถานะของกฎหมายสหพันธหรือ
8

D.Lasok , J.W.Bridge, Law & Institutions of European Communities, fifth edition (Butterworths, 1991), pp. 333.
คําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 1957 ( B.V.G; March 26 ,1957 , 6 Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichts S ) , อางในเชิงอรรถที่ 56 ใน นพนิธิ แสงสุริยะ , Lecture Notes กฎหมายระหวาง
ประเทศ เลม 1 , พิมพครั้งที่ 5, (กรุงเทพฯ : วิญูชน , 2549) , น.130.

9

39 : 1 (มีนาคม 2553)

45

กฎหมายของมลรัฐแตจะมีคาบังคับสูงกวารัฐธรรมนูญแหงสหพันธหรือรัฐธรรมนูญของมลรัฐ
ไมได10
กลไกการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายรองรับสนธิสัญญาใน
ระบบกฎหมายเยอรมันนั้น การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายรองรับ
สนธิ สั ญ ญาถื อ ว า เป น เรื่ อ งที่ อ ยู ใ นอํ า นาจการตรวจสอบของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง สหพั น ธ
(Bundesver-fassungsgericht, Federal Constitutional Court) โดยภายหลังจากที่รัฐสภา
พิจารณารางกฎหมายรองรับสนธิสัญญาเสร็จสิ้นแลว ผูมีสิทธิยื่นคํารองอาจเสนอเรื่องไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธใหตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางกฎหมายรองรับ
สนธิสัญญากอนที่จะมีผลเปนการใหความยินยอมแกประธานาธิบดีเพื่อแสดงเจตนาเขาผูกพัน
ตามสนธิสัญญาได กระบวนการตรวจสอบเชนวานี้เปนรูปแบบการตรวจสอบความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายแบบนามธรรม (Die abstrakte Normenkontrolle) คือเปนกรณีที่ยัง
ไมมีขอพิพาทเกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมายรองรับสนธิสัญญาเปนคดีอยูในชั้นศาล แตเปน
การเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธตรวจสอบวารางกฎหมายรองสนธิสัญญาที่จะ
ประกาศใชเปนกฎหมายนี้มีความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญหรือไม
2.3 ประเทศสหรัฐอเมริกา
บทบั ญ ญั ติ ใ นเรื่ อ งหลั ก ประกั น สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในรั ฐ ธรรมนู ญ อเมริ กั น ซึ่ ง เป น
ตนแบบใหกับรัฐธรรมนูญของหลายประเทศและเปนหลักสําคัญในหลายประการในสนธิสัญญา
ดานสิทธิมนุษยชนฉบับตางๆ จะมีบทบาทสําคัญในฐานะเปนกฎหมายสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศเกี่ ยวกับ สิทธิ มนุ ษยชนที่ เป น แมบทและเป น แกนสําคั ญ ในพั นธกรณี เรื่ องดั ง กลาว
ดังนั้นจะเห็นไดวากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศโดยทั่วไปจึงแทบไมมีความจําเปน
ในการปรับใชเปนกฎหมายภายในของประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะในรัฐธรรมนูญอเมริกันลวน
มีบทบัญญัติที่เปนหลักการสําคัญเหลานี้ไวเกือบครบหมดแลว หากจะเปนการดําเนินการตาม
พันธกรณีระหวางประเทศที่สหรัฐอเมริกาตองดําเนินการตามสนธิสัญญาเหลานั้นประเทศ
สหรัฐอเมริกาก็จําตองดําเนินการตามหลักทวินิยม(Dualism) ที่ตองผานการพิจารณาของสภา
Congress ในลักษณะเดียวกันกับแนวทางที่ประเทศไทยยึดถือ
2.4 ประเทศไทย
การบัญญัติรับรองสิทธิมนุษยชนของไทยมีมานาน นับตั้งแตการมีรัฐธรรมนูญลาย
ลักษณอักษรขึ้นใชในประเทศ และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาทั้งดานเนื้อหาสาระตามพันธกรณี
10

D.Lasok , J.W.Bridge, Law & Institutions of European Communities. fifth edition. (London : Butterworths,
1991), pp. 333.
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ระหวางประเทศและบทบัญญัติที่เปนกฎหมายสารบัญญัติ วิธีสบัญญัติ แนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐดานสิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญ การกําหนดขอบเขตการใชสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน การกําหนดขอบเขตการใชอํานาจของเจาหนาที่รัฐใหเปนไปตามหลักความชอบ
ดวยกฎหมายซึ่งเปนหนึ่งในหลักการของการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และวิธีการบังคับใชหลัก
กฎหมายดานสิทธิมนุษยชนในประเภทตางๆ ตลอดจนการพัฒนาองคกรผูรับผิดชอบเพื่อ
บังคับการใหเปนไปตามพันธกรณีตางๆ ดวย
ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 190 บัญญัติวา “พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระ
ราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือ
องคการระหวางประเทศ
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่ง
ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบ
ตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน
หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา ในการนี้
รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่องดังกลาว...”
บทบัญญัติดังกลาวแสดงใหเห็นเพียงอํานาจในการทําขอตกลงระหวางประเทศ
รวมทั้งสนธิสัญญา ขอตกลงตางๆ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 190 เปนอํานาจของฝายบริหาร
ซึ่งตองดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กลาวโดยสรุปคือ สนธิสัญญาจะมี
ผลสมบูรณตามกฎหมายไทย ก็ตอเมื่อฝายบริหารไดดําเนินการตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
ก. หนังสือสัญญาจะตองทําขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 190 วรรคหนึ่งของ
รัฐธรรมนูญ
ข. ในกรณีที่เปนการทําหนังสือสัญญาที่มีความสําคัญตามมาตรา 190วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญ ฝายบริหารมีหนาที่ตองชี้แจงขอมูลเกี่ยวกับรางหนังสือสัญญาและตองนํา
กรอบการเจรจาและรางหนังสือสัญญามาขอความเห็นชอบจากรัฐสภาทุกครั้ง นอกจากนี้ฝาย
บริหารมีหนาที่ตองปฏิบัติตอประชาชนตามมาตรา 190 วรรคสามถึงวรรคสี่เสมอ
ค. การมีผลใชบังคับเปนกฎหมายของหนังสือสัญญาจะตองมีการออกกฎหมาย
บังคับการใหเปนไปตามหนังสือสัญญาทุกครั้งซึ่งอาจอยูในรูปของพระราชบัญญัติอนุวัติการ
หรือรองรับพันธกรณีในหนังสือสัญญาไวเปนการลวงหนา ซึ่งในทางปฏิบัติของไทยปรากฏวา
บางกรณีฝายบริหารอาศัยอํานาจในการออกกฎหมายลําดับรองเพื่อทําใหพันธกรณีในหนังสือ
สัญญาในเรื่องนั้นๆ มีผลใชบังคับภายในประเทศดวย เชน พระราชบัญญัติคุมครองการ
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ดําเนินงานขององคการโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหวางประเทศ พ.ศ. 2524 หรือกรณีตาม
มาตรา 11 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เปนตน
ง. กฎหมายบั ง คั บ การให เ ป น ไปตามหนั ง สื อ สั ญ ญาต อ งได รั บ การประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใหมีผลใชบังคับกับประชาชนและองคกรของรัฐซึ่งมีหนาที่ปฏิบัติการ
ใหเปนไปตามหนังสือสัญญา
แตอยางไรก็ตาม จากแนวคําพิพากษาของศาลยุติธรรมและศาลปกครอง อาจกลาว
โดยสรุ ป ได ว า ศาลไทยมี แ นวโน ม ที่ จ ะยอมรั บ ผลบั ง คั บ ของสนธิ สั ญญา ซึ่ งมี ลั กษณะเป น
สนธิสัญญาประเภทกฎหมาย (traité-loi, law-making treaty) มากขึ้นทั้งนี้โดยไมคํานึงวา
ประเทศไทยจะเปนภาคีในสนธิสัญญาเหลานั้นหรือไม เชน คําพิพากษาศาลอุทธรณที่
2965/2538 ระหวางพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด โจทก และนายทนง ศิริปรีชาพงษ
จําเลย เปนกรณีที่ศาลอุทธรณนําบทบัญญัติในอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
มาใชประกอบในการตีความบทบัญญัติในขอ 8(1) วรรคสามของสนธิสัญญาระหวางรัฐบาล
แหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1922 ซึ่งแนบทายพระราชบัญญัติวา
ดวยการสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2533 โดยศาล
อุ ท ธรณ ก ล า วอ า งและใช บั ง คั บ บทบั ญ ญั ติ ม าตรา 31 ของอนุ สั ญ ญากรุ ง เวี ย นนาว า ด ว ย
กฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 เสมือนดั่งเปนกฎหมายภายใน ทั้งที่ประเทศไทยมิไดเปนภาคี
11
ในอนุสัญญาฉบับดังกลาวเลยก็ตาม สําหรับศาลปกครองไมปรากฏวาศาลปกครองมีการนํา
บทบัญญัติในหนังสือสัญญาประเภทกฎหมายมาใชในการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของ
การกระทําทางปกครองโดยตรง อยางไรก็ดี มีคําพิพากษาศาลปกครองกลางที่ 607-608/2549
ไดกลาวอางบทบัญญัติในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ซึ่งไมมีสถานะเปน
สนธิสัญญา หรือเปนกฎหมายระหวางประเทศไวในคดีซึ่งมีการฟองโตแยงการกระทําของฝาย
ปกครองเกี่ยวกับการจัดคูหาเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งเปนการ
เลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2 เมษายน 2549 วาเปนการกระทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ

3. ความสัมพันธระหวางกฎหมายภายในกับสนธิสัญญาระหวางประเทศ
ดานสิทธิมนุษยชน
ในระบบกฎหมายเยอรมัน มีการแบงชองทางใหกฎหมายระหวางประเทศเขามา
เปนกฎหมายภายในรัฐตามประเภทของบอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศ กลาวคือ หากเปน
11

ธรัมพ ชาลีจันทร, “สงคนไทยขามแดนไปอเมริกาใต”, วารสารอัยการ, ปที่ 19, น. 28 (มีนาคม 2539)
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กรณีกฎหมายระหวางประเทศที่มีบอเกิดจากสนธิสัญญานี้มาตรา 59 ของรัฐธรรมนูญกําหนด
วาฝายนิติบัญญัติตองออกรัฐบัญญัติเพื่อแปลงสภาพใหสนธิสัญญามีผลใชบังคับเปนกฎหมาย
ของรัฐเสมอ
อยางไรก็ดี หากเปนสนธิสัญญาประเภทกฎหมายซึ่งวางกฎเกณฑทางกฎหมายใน
รูปของจารีตประเพณีระหวางประเทศหรือสรางกฎเกณฑระหวางประเทศขึ้นมาใหมเปนการ
เฉพาะเรื่องซึ่งเปนที่ยอมรับของนานาประเทศโดยที่ไมมีการคัดคานจนกอใหเกิดสภาพบังคับ
เปนการทั่วไป (situations objectives) หรือมีสภาพบังคับเด็ดขาด (jus cogens) เชน
สนธิสัญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ หรือกฎบัตรสหประชาชาติ ฯลฯ กฎเกณฑ
ในสนธิสัญญาประเภทกฎหมายเหลานี้อาจมีสถานะเปนหลักเกณฑทั่วไปในกฎหมายระหวาง
ประเทศที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของกฎหมายแหงสหพันธตามมาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญที่ศ าล
เยอรมันสามารถนํามาใชเพื่อตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองได
โดยตรง ซึ่งในเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธเคยวางหลักการนํามาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญ
มาเปนมาตรการในการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทําขององคกรของรัฐไว
ในป ค.ศ. 1987 วา บทบัญญัติในมาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญอาจถูกนํามาใชเพื่อตรวจสอบการ
ใชอํานาจมหาชนขององคกรฝายบริหารและองค กรฝายตุ ลาการในการใชและการตีความ
กฎหมายภายในที่เปนการละเมิดตอหลักเกณฑทั่วไปในกฎหมายระหวางประเทศได
นอกจากนี้ ศาลภายในของบางประเทศอาจนําพันธกรณีตามสนธิสัญญาดานสิทธิ
มนุษยชนมาใชบั งคับกับ คดีโ ดยที่ฝายนิ ติบัญญัติยั งไมได ออกกฎหมายรองรับสนธิสัญ ญา
ดั ง กล า วได ทั้ ง นี้ โ ดยอาศั ย อํ า นาจขององค ก รตุ ล าการซึ่ ง เป น วิ ธี ก ารที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศ
ออสเตรเลี ย โดยศาลสู ง ในประเทศออสเตรเลี ย มี วิ ธี ก ารนํ า กฎเกณฑ ท างกฎหมายใน
สนธิ สัญญาประเภทกฎหมาย โดยเฉพาะอย างยิ่ ง อนุสั ญ ญาระหว างประเทศเกี่ ยวกับ สิท ธิ
มนุษยชนทั้งหลายที่ประเทศออสเตรเลียเปนภาคีอยูมาใชบังคับในคดีทั้งที่รัฐสภายังไมมีการ
ออกกฎหมายมารองรับ เชน ศาลสูงออสเตรเลียยอมรับวาคนตางดาวสามารถอาง“หลักการ
ยึดถือประโยชนที่ดีที่สุดสําหรับเด็ก” ซึ่งเปนหลักกฎหมายระหวางประเทศที่ปรากฏใน
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ.1990 (Convention on the Rights of the Child : CRC) มาใชบังคับ
เพื่อตรวจสอบการใชอํานาจของฝายปกครองไดโดยที่รัฐสภายังไมออกกฎหมายภายในมา
12
อนุวัติการตามอนุสัญญาฉบับนี้ก็ตาม ซึ่งเทากับเปนการผนวกสนธิสัญญาเขามาเปนสวน
หนึ่งของกฎหมายภายในซึ่งเปนวิธีหนึ่งของการสรางหลักกฎหมายโดยผูพิพากษาอันเปน
ลักษณะเฉพาะของประเทศที่ใชระบบ common law
12

คดี Minister for Immigration and Ethnic Affairs v Ah Hin Teoh (1995) 183 CLR 273.
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4. หลักเกณฑในการวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายกระทบตอสิทธิมนุ ษ ยชนและมี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ ความชอบด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ตาม
มาตรา 257(2) ของรัฐธรรมนูญ
หลักเกณฑในการวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมี
ปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มีหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
4.1 บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นกระทบตอสิทธิมนุษยชนหรือไม
การจะพิ จ ารณาว า บทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายฉบั บ ใดฉบั บ หนึ่ ง กระทบต อ สิ ท ธิ มนุษยชนหรือไม อาศัยเกณฑตามที่ไดศึกษาไวแลวขางตนเปนเกณฑในการพิจารณา ดังนี้
- ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคที่ไดรับการรับรองหรือ
คุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย
- ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ไดรับการ
รับรอง หรือคุมครองตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะตองปฏิบัติตาม
- จารีตประเพณีระหวางประเทศ หลักกฎหมายทั่วไป (general principle of Law)
หลักความเปนธรรม (equity) และการกระทําทางกฎหมาย (juristic act)
ในการพิจ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนูญ วา บทบัญญั ติแ หง กฎหมายกระทบตอ สิท ธิ
มนุษยชนนั้น มีขอพิจารณา ดังตอไปนี้
ก. หากมี ก ารอ า งว า บทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายกระทบต อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดย
พื้นฐานของสิทธิมนุษยชนนั้นอางถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและความเสมอ
ภาคที่ไดรับการรับรองหรือคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมาย
ไทย กรณีนี้ยอมถือวามีฐานในทางกฎหมายที่รองรับ หากเปนไปตามกฎหมายที่กลาวอาง
ศาลรัฐธรรมนูญยอมไปพิจารณาเงื่อนไขประการที่สองคือบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นมีปญหา
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม
ข. หากมีการอางวาบทบัญญัติแหงกฎหมายกระทบตอสิทธิมนุษยชน โดยอาศัย
พื้นฐานของสนธิสัญญาประเภทสัญญา (contractual treaty) กรณีนี้การจะตองพิจารณาวา
สนธิสัญญาดังกลาวไดผานกระบวนการยอมรับสนธิสัญญาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแลว
หรือไม หากผานกระบวนการตามรัฐธรรมนูญแลว ยอมถือวาเปนเกณฑของกฎหมายภายใน
แตอยางไรก็ตาม เมื่อถือวาเปนกฎหมายภายในแลว เกณฑดังกลาวจะตองไมขัดตอรัฐธรรมนูญ
ค. หากมีการอางวาบทบัญญัติแหงกฎหมายกระทบตอสิทธิมนุษยชน โดยอาศัย
พื้นฐานของสนธิสัญญาประเภทกฎหมาย (law-making treaty) กรณีนี้จะตองพิจารณาวา
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สนธิสัญญาดังกลาวไดผานกระบวนการตามรัฐธรรมนูญแลวหรือไม หากผานกระบวนการตาม
รัฐธรรมนูญแลว ยอมอางในฐานะเปนกฎเกณฑภายในได แตหากยังไมผานกระบวนการตาม
รัฐธรรมนูญ จะตองพิจารณาวาสนธิสัญญาดังกลาวมีฐานะเปนจารีตประเพณีตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ หลักกฎหมายทั่วไป หรือหลักความเปนธรรมหรือไม
ง. หากมีการอางวาบทบัญญัติแหงกฎหมายกระทบตอสิทธิมนุษยชน โดยอาศัย
จารีตประเพณีตามกฎหมายระหวางประเทศ หลักกฎหมายทั่วไป หรือหลักความเปนธรรม
กรณีนี้ยอมอาศัยหลักดังกลาวในการอางวากระทบตอสิทธิมนุษยชนได
4.2 การที่บทบัญญัติแหงกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งจะไมมีผลใชบังคับนั้น จะตอง
เปนกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ซึ่งเกณฑในการพิจารณาวากฎหมาย
ขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไมนั้น อาศัยหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) หลักเกณฑทั่วไปในการตรากฎหมายจํากัดสิทธิ สําหรับหลักเกณฑทั่วไปใน
การตรากฎหมายจํากัดสิทธิมีขอพิจารณา ดังนี้
ก. กฎหมายที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพที่อยูใน
ความคุมครองตามรัฐธรรมนูญหรือไม
ข. กฎหมายที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นเปนการจํากัดในขอบเขตของสิทธิและ
เสรีภาพที่อยูในความคุมครองตามรัฐธรรมนูญหรือไม
ค. กฎหมายที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นไดดําเนินการใหเปนไปตามเงื่อนไขตามที่
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ หรือไม ซึ่งแยกพิจารณาได 2 กรณี ดังนี้
ค.1)กรณีของสิทธิและเสรีภาพที่เงื่อนไขกฎหมายเฉพาะ กรณีของสิทธิและเสรีภาพ
ที่มีเงื่อนไขเฉพาะตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนั้น การจํากัดสิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นๆ
จะกระทําไดเฉพาะตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวเทานั้น
ค.2)กรณีของสิทธิและเสรีภาพที่ปราศจากเงื่อนไขของกฎหมายเฉพาะ การจํากัด
สิทธิและเสรีภาพนั้นเปนไปเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นตาม
รัฐธรรมนูญหรือไม
ง. กฎหมายที่ จํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพนั้ น ได กํ า หนดรายละเอี ย ดอั น เป น สาระ
สํ า คั ญ ที่ ฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ต อ งกํ า หนดเองไว เ พี ย งพอหรื อ ไม “หลั ก เงื่ อ นไขของรั ฐ สภา”
(Parlamentsvorbehalt)
(2) หลักเกณฑตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญ
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หลักเกณฑตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญนั้นเปนหลักเกณฑในการตรากฎหมาย
จํากัดสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้13
ก. การจํากัดสิทธิและเสรีภาพกระทําไดแตอาศัยตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
(มาตรา 29 วรรคหนึ่ง)
ข. การจํากัดสิทธิและเสรีภาพตองมีผลเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับ
แกกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง (มาตรา 29 วรรคสอง)
ค. การจํากัดสิทธิและเสรีภาพตองเปนไปตามหลักเทาที่จําเปนหรือหลักความ
พอสมควรแกเหตุ หรือหลักความไดสัดสวน (มาตรา 29 วรรคหนึ่ง)
ง. การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพจะกระทบกระเทื อ นสาระสํ า คั ญ แห ง สิ ท ธิ แ ละ
เสรีภาพมิได (มาตรา 29 วรรคหนึ่ง)
จ. การจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะตองอางบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจใน
การตรากฎหมายจํากัดสิทธิดวย (มาตรา 29 วรรคสอง)
(3) หลักเกณฑมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ
หลักเกณฑตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ นั้นประกอบดวยหลักตางๆ ดังนี้ (1)
ความเสมอภาคกันในกฎหมาย ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง (2) หลักความมีสิทธิเทาเทียมกัน
ของชายและหญิง ตามมาตรา 30 วรรคสอง และ (3) หลักขอหามมิใหเลือกปฏิบัติ ตามมาตรา
30 วรรคสาม ในการตรวจสอบวากฎหมายเปนไปตามหลักความเสมอภาคตามมาตรา 30
หรือไมนั้น มีเกณฑในการพิจารณา ดังนี้
ก. กฎหมายฉบับนั้นไดกําหนดใหมีการปฏิบัติใหแตกตางกันสําหรับขอเท็จจริงที่มี
สาระสําคัญเหมือนกันหรือไม
ข. กฎหมายฉบับดังกลาวนั้นสอดคลองกับหลักเงื่อนไขการบัญญัติกฎหมายของ
รัฐสภาหรือ “หลักเงื่อนไขของรัฐสภา” (Parlamentsvorbehalt) หรือไม กลาวคือ กฎหมายฉบับ
นั้นฝายนิติบัญญัติไดกําหนดสิ่งอันเปนสาระสําคัญเอง โดยมิไดมอบใหเปนอํานาจของฝาย
ปกครอง
ค. ขอพิจารณาเกี่ยวกับหลักความเสมอภาค
ค.1)การปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันนั้นมีความมุงหมายเพื่อวัตถุประสงคที่ชอบ
ดวยกฎหมายหรือไม

13

รายละเอียดโปรดดู บรรเจิด สิงคะเนติ , หลักพื้นฐานเกี่ย วกั บสิ ทธิ เสรีภ าพและศัก ดิ์ศ รีค วามเปนมนุ ษย ,
สํานักพิมพวิญูชน, กรุงเทพ 2552, หนา 234
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ค.2)ในกรณีของเงื่อนไขพิเศษตามหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องการปฏิบัติ
อยางไมเทาเทียมกันในเรื่องนั้นเปนไปตามเงื่อนไขของหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องนั้นๆ
หรือไม เชน
- การปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันนั้นละเมิดหลักเกณฑของขอหามมิใหเลือก
ปฏิบัติหรือไม (ตามมาตรา 30 วรรคสาม) หรือมีเหตุผลขอยกเวนอื่นๆ ตามรัฐธรรมนูญหรือไม
- การปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันนั้นมีความเหมาะสมและมีความจําเปนเพื่อ
การบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวหรือไม (หลักความไดสัดสวน)
ง. การตรวจสอบเนื้อหาของกฎหมายกับหลักความเสมอภาค มีการตรวจสอบ 4
14
ระดับ ดังนี้
ง.1) ฝา ยนิติ บั ญญั ติ จะต อ งมี ค วามชัด เจนต อ ความแตกต า งที่ป รากฏในทาง
ขอเท็จจริงอยางสมบูรณและปราศจากความผิดพลาด และจะตองประเมินพื้นฐานที่ถูกตองเปน
จริงนั้นโดยเจตจํานงของฝายนิติบัญญัติเองในการที่กําหนดกฎเกณฑดังกลาว ในขณะเดียวกัน
การกําหนดกลุมบุคคลที่จะใชในการเปรียบเทียบก็ดี หรือการกําหนดลักษณะขององคประกอบ
ก็ดี ยอมขึ้นกับความมุงหมายของกฎเกณฑในเรื่องนั้นๆ
ง.2) ความเหมือนกันหรือความแตกตางกันของเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่นําไปสูการ
บัญญัติกฎหมายนั้นจะตองมีการประเมินภายในขอบเขตของหลักกฎหมายทั่วไป และหากมี
การกําหนดใหแตกตาง ความแตกตางนั้นจะตองสอดคลองกับกฎเกณฑทางกฎหมายที่ไดกาํ หนด
ไวแลว ในกรณีเปนไปตาม “หลักความสอดคลองกับหลักกฎหมายทั่วไป” (Systemgerechtigkeit
in der Gesamtrechtsordnung) หลักกฎหมายทั่วไปที่เปนหลักกฎหมายที่มีความสําคัญตอ
การประเมินตามความเสมอภาค คือบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังรวมถึงบทบัญญัติ
ของกฎหมายตางๆ ที่ไดรับหลักการมาจากรัฐธรรมนูญ
ง.3) นอกเหนือจาก
“หลักความสอดคลองกับหลักกฎหมายทั่วไป” แลว
กฎเกณฑ ของกฎหมายในเรื่องนั้นจะตองสอดคลองกั บหลักเกณฑเฉพาะของกฎหมายใน
ขอบเขตของเรื่องนั้นๆ ดวย หรือที่เรียกวา “หลักความสอดคลองกับหลักกฎหมายเฉพาะเรื่อง”
(Systemgerechtigkeit innerhalb eines Teilsystems)
ง.4) ในการบัญญัติกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง การตัดสินใจของฝายนิติบัญญัติ
บนพื้นฐานของความสอดคลองกันของระบบกฎหมายจะตองสอดคลองกับความคิดพื้นฐานและ
ทําใหแตละองคประกอบของกฎหมายนั้นมีผลในทางปฏิบัติ
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Paul Kirchhof, Gleichheit vor dem Grumdgesetz, NJW 1987, S. 23563
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จ. องคประกอบและผลในทางกฎหมายในเรื่องดังกลาวไดกําหนดไวอยางชัดเจน
หรือไม
(4) หลักกฎหมายทั่วไปและหลักพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ
(4.1) หลักกฎหมายทั่วไปยอมเปนเกณฑที่นํามาใชในการตรวจสอบ ดังเชน ในระบบ
กฎหมายของตะวันตก ไดแก หลักกฎหมายดังตอไปนี้
ก. “นิติกรรมทางปกครองตองไมมีผลใชบังคับยอนหลัง”
ข. “นิติกรรมทางปกครองตองมีความแนนอนชัดเจน”
ค. “การบริการสาธารณะจะตองตอเนื่อง ไมหยุดชะงัก”
ง. “การรั บ ฟ ง บุ ค คลซึ่ ง นิ ติ ฐ านะของเขาอาจได รั บ ความกระทบกระเทื อ นจาก
มาตรการทางปกครอง กอนที่ออกมาตรการนั้น”
จ. “ความคาดหวังอันชอบธรรมของบุคคลจะตองไดรับความคุมครอง”
ฉ. “หลักความพอสมควรแกเหตุ” ถึงแมในปจจุบันไดมีการบัญญัติรับรองไวแลวใน
มาตรา 29 วรรคหนึ่ง แมวามิไดบัญญัติไวในมาตรา 29 วรรคหนึ่งก็สามารถนําหลักดังกลาวมา
เปนเกณฑในการตรวจสอบได เพราะถือวาเปนหลักกฎหมายทั่วไป
ช. “หลั ก ความแน น อนชั ด เจน” เป น หลั ก ที่ เ รี ย กร อ งความแน น อนชั ด เจนของ
กฎหมายเพื่อใหผูใ ชกฎหมายสามารถดําเนิน การใหเ ปนตามข อเรี ยกร องของกฎหมายได
หลักนี้เรียกรองเครงครัดในทางกฎหมายอาญา
ซ. “หลั ก ห า มมิ ใ ห ก ฎหมายมี ผ ลย อ นหลั ง ” หลั ก นี้ เ รี ย กร อ งเคร ง ครั ด ในทาง
กฎหมายอาญา แตในขอบเขตของกฎหมายอื่น อาจตรากฎหมายให มีผ ลยอ นหลัง ได แต
จะตองพิจารณาหลักอื่นๆ ประกอบดวย15
(4.2) หลักพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ หลักพื้นฐานของรัฐธรรมนูญยอมนํามาเปนเกณฑ
ในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายได หลักนิติรัฐซึ่งเปนหลักสําคัญ
พื้นฐานในการรางรัฐธรรมนูญ สําหรับหลักนิติรัฐโดยภาพรวมกลาวคือทั้งสวนที่ไดรับการ
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและสวนที่เปนผลมาจากการตีความหลักนิติรัฐทั่วไปนั้น มีรายละเอียด
ดังนี้16
ก. การคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานสําหรับประชาชน
ข. หลักการแบงแยกอํานาจ (Separation of Powers)
15

บรรเจิด สิงคะเนติ, อางแลว, น. 27
บุญศรี มี วงศอุ โฆษ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, โครงการตํา ราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิ ติศ าสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, กรุงเทพ 2551, น. 411
16
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ค. การที่กฎหมายตามรูปแบบทั้งหลายยอมมีผลผูกพันองคกรตางๆของรัฐ
ง. หลักทีว่ ากฎหมายยอมเปนเงื่อนไขในการดําเนินการทั้งหลายของฝายปกครอง
จ. การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสิทธิฟองรองใหหนวยงานของรัฐ

รับผิด
ฉ. หลักนิติรัฐทางอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งประกอบดวยหลักยอย ดังนี้
ฉ.1) หลักกฎหมายไมมีผลยอนหลัง (nullum crimen nulla poena sine lege)
ฉ.2) หลักการหามการลงโทษซ้ํา (ne bis in idem)
ฉ.3) หลักการรับผิดตอการกระทําของตนที่ควรแกการตําหนิ (Schuldprinzip)
ฉ.4) หลักสันนิษฐานไวกอนวาบุคคลทุกคนเปนผูบริสุทธิ์
ฉ.5) หลักที่จะไมใหการเปนปฏิปกษตอตนเอง
ฉ.6) หลักการยกประโยชนแหงความสงสัยใหแกจําเลย (in dubio pro reo)
ฉ.7) หลักการคุมครองผูเสียหายในคดีอาญา
ฉ.8) หลักการชดเชยคาเสียหายใหแกผูที่ไดรับความเสียหายจากการกระทํา
อันมิชอบของรัฐ
ช. หลักนิติรัฐที่เกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาโดยทั่วไป
ซ. หลักความมั่นคงของกฎหมาย
ซ.1) กฎเกณฑทางกฎหมายจะตองมีเนื้อหาที่แนนอนและชัดเจน
ซ.2) ความตอเนื่องของกฎเกณฑทางกฎหมาย
ซ.3) หลักเกี่ยวกับคําสั่งทางปกครอง
ซ.4) หลักเกี่ยวกับคําพิพากษาหรือคําวินิจฉัยของศาล
ซ.5) กรณีความขัดแยงระหวางหลักความมั่นคงของกฎหมายกับ หลักที่วา
การปกครองตองเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย
ซ.6) หลั ก ความพอสมควรแก เ หตุ หรื อ หลั ก ห า มกระทํ า การเกิ น กว า เหตุ
(principle of proportionality)

5. อํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับ
บทบัญญัติแหงกฎหมายกระทบกับสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 257(2)
ของรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอ
สิทธิมนุษยชนและบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
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หากการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญปรากฏวากฎหมายฉบับนั้น กระทบตอสิทธิมนุษยชนแต
มีปญหาวาจะขัดตอรัฐธรรมนูญของไทยหรือไม หากศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยวาบทบัญญัติ
ดังกลาวไมอาจใชบังคับได ศาลรัฐธรรมนูญมีแนวทางในการวินิจฉัย 3 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่หนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญอาจวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวมี
ผลกระทบตอสิทธิมนุษยชน แตไมขัดกับรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวยังคงมี
ผลใช บั ง คั บ ต อ ไป ซึ่ ง หากเป น การขั ด กั บ สนธิ สั ญ ญาที่ ป ระเทศไทยเป น ภาคี ก็ เ ป น กรณี ที่
ประเทศไทยควรจะตองปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับสนธิสัญญาดังกลาวตอไป
แนวทางที่สอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว
กระทบตอสิทธิมนุษยชน หากไมเขาหลักเกณฑทางรัฐธรรมนูญอื่นๆ ที่จะนําไปสูการวินิจฉัย
วาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญ ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวา หลักเกณฑ
เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิม นุ ษ ยชนในเรื่ อ งดั ง กล าวเป น หลั ก กฎหมายทั่ ว ไปหรื อ เป น หลัก พื้ น ฐานของ
รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ไม หากเป น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ หลั ก กฎหมายทั่ ว ไปหรื อ หลั ก พื้ น ฐานของ
รัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญอาจวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นเปนบทบัญญัติแหง
กฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชนและขัดกับรัฐธรรมนูญ ไมอาจใชบังคับไดอีกตอไป ทั้งนี้
โดยอาศัยมาตรา 3 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ ซึ่งบัญญัติวา “การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลัก
นิติธรรม”
แนวทางที่สาม ศาลรัฐธรรมนูญอาจวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว
กระทบตอสิทธิมนุษยชน หากไมเขาหลักเกณฑทางรัฐธรรมนูญอื่นๆ ที่จะนําไปสูการวินิจฉัย
วาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญ หากศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวาพันธกรณีใน
สนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนซึ่งยังไมมีการออกกฎหมายรองรับ ในกรณีนี้แมวารัฐธรรมนูญ
ไทยจะมิไดมีบทบัญญัติเปนการแบงชองทางใหกฎหมายระหวางประเทศเขามาเปนกฎหมาย
ภายในรั ฐ ตามประเภทของบ อ เกิ ด ของกฎหมายระหว า งประเทศดั ง เช น ประเทศสหพั น ธ
สาธารณรัฐเยอรมันก็ตาม แตในกรณีนี้ศาลไทยอาจนําพันธกรณีในเรื่องดังกลาวมาใชบังคับได
โดยอาศัยมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญซึ่งบัญญัติวา “ในเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
บังคับแกกรณีใดใหวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” หากหลักการดังกลาวสามารถอาศัยมาตรา 7 เปนฐานในการ
ตีความนํามาใชได
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บทสรุป
มาตรา 257(2) ของรัฐธรรมนูญซึ่งบัญญัติวา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้.... “(2) เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่
เห็ นชอบตามที่ มีผู รอ งเรีย นว า บทบัญ ญัติ แ หง กฎหมายใดกระทบต อสิ ทธิ มนุ ษยชนและมี
ปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ” มาตราดังกลาวเปนเรื่องที่บัญญัติครั้งแรกใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เปนการบัญญัติใหนําเกณฑเรื่องการกระทบตอ
สิทธิมนุษยชนมาใชเปนเกณฑในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย แต
เกณฑดังกลาวมิไดเปนเกณฑที่จะสงผลถึงการไมมีผลใชบังคับของกฎหมายแตอยางใด เพราะ
มาตรา 257(2) ไดวางเกณฑตอไปวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นจะตอง “มีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ” แมวาประเด็นเรื่องกระทบตอสิทธิมนุษยชนจะไมใชเกณฑที่จะ
สงผลใหบทบัญญัติแหงกฎหมายใดไมมีผลใชบังคับก็ตาม แตการที่มีการบัญญัติมาตรา 257(2)
ไว เ ช น นี้ ย อ มทํ า ให มี ป ระเด็ น ว า กฎหมายกระทบต อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนถู ก เสนอมายั ง ศาล
รัฐธรรมนูญมากขึ้น และมิตินี้เองที่จะเปนประเด็นปญหาระหวางกฎหมายระหวางประเทศกับ
กฎหมายภายในจะมีความสัมพันธกันอยางไร หลักเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศจะถูก
นํามาใชเปนเกณฑในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญไดหรือไมเพียงใด ซึ่งบทความนี้ได
พยายามที่จะทําใหประเด็นดังกลาวมีความชัดเจนขึ้น
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ความรับผิดทางอาญาของบิดา
มารดาที่เกิดจากการละเวนหนาที่
ในการปกครองดูแลผูเยาว
ตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส
เอมผกา เตชะอภัยคุณ
รณกรณ บุญมี
บทคัดยอ
ในปจจุบันหลายประเทศกําลังเผชิญกับปญหาเรื่องที่บิดามารดาไมเอาใจใสดูแล
บุตรผูเยาวซึ่งยังไมสามารถพึ่งพาตนเองได และตองการการดูแลเอาใจใสตลอดจนการอบรม
สั่งสอน และไดรับการศึกษาอยางเหมาะสมเพื่อพัฒนาไปเปนสมาชิกของสังคมที่มีคุณภาพ แต
ดวยสภาพของสังคมที่ตองมีการแขงขันกันมากขึ้นทําใหบิดามารดามีเวลา หรือมีโอกาสที่จะมา
ปกครองดู แ ลบุ ต รของตนอย า งเหมาะสมลดน อ ยลงซึ่ ง ป ญ หาเล็ ก ๆ จากการไม ใ ช อํ า นาจ
ปกครองใหเหมาะสมดังกลาวจะนําไปสูปญหาสังคมที่ใหญขึ้นตอไป
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ประเทศฝรั่งเศสเปนอีกหนึ่งประเทศพัฒนาแลวที่กําลังประสบปญหามีอัตราผูเยาว
ประพฤติตนเกเรไมเหมาะสมกระทําผิดกฎหมายคอนขางสูงจนกลายเปนปญหาสังคมที่สําคัญ
อยางหนึ่ง ณ ปจจุบัน ซึ่งสาเหตุของปญหาดังกลาวเกิดจากการที่บิดามารดาไมดูแลเอาใจใส
บุตรไดอยางเหมาะสมเทาที่ควร เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ประเทศฝรั่งเศสจึงไดสรางเครื่องมือ
ตางๆ ทั้งทางกฎหมายและทางสังคมเพื่อมาแกปญหาดังกลาว โดยเฉพาะในสวนของเครื่องมือ
ทางกฎหมายนั้นประเทศฝรั่งเศสมี การนําเอากฎหมายอาญาอันเปนกฎหมายที่จํากัด และ
กระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากที่สุดมาเปนเครื่องมือหนึ่งในการแกไขปญหาดังกลาว
ภายใตกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสกําหนดใหการไมใชอํานาจปกครองที่ถูกตอง
หรือเรียกวาละเวนหนาที่อันเกิดจากอํานาจปกครองบางกรณีเปนความผิดอาญา ซึ่งบางกรณีก็
เปนความผิดที่นักกฎหมายไทยรูจักดีอยูแลว เชน ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก อันกระทบตอเนื้อ
ตัวรางกาย หรือความปลอดภัยในชีวิตของสมาชิกของสังคมโดยตรง แตในบางกรณีการไมทํา
ตามหนาที่ในทางแพงโดยแท ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศฝรั่งเศสก็ไดบัญญัติใหการ
ฝาฝนหนาที่ดังกลาวมีความผิดทางอาญา เชนความผิดฐานละเวนจากหนาที่ใหการศึกษาซึ่ง
เปนการกระทําที่ไมเปนความผิดอาญาของไทย
นอกจากในสวนของเนื้อหาของความผิดที่มีการกําหนดความรับผิดเพราะผิดหนาที่
ตามกฎหมายครอบครัวซึ่งเปนกฎหมายแพงโดยแทแลว กฎหมายอาญาฝรั่งเศสยังมีการ
กําหนดโทษอุปกรณที่ใชบังคับกับผูกระทําความผิดอาญาบางฐานโดยขึ้นอยูกับดุลพินิจของ
ศาล ซึ่งโทษอุปกรณที่นาสนใจสถานหนึ่งก็คือ โทษเพิกถอนอํานาจหรือสิทธิพลเมือง สิทธิทาง
แพง และสิทธิทางครอบครัวบางประการ ซึ่งศาลมีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรืออํานาจ
ปกครองบุตรก็ไดจะเห็นไดวากฎหมายอาญาฝรั่งเศสนอกจากจะมีฐานความผิดอันเกิดจากการ
กระทําที่ไมสมควรในทางแพงโดยแทแลว ยังมีการกําหนดโทษทางอาญาที่เปนผลรายในทาง
แพงไวในประมวลกฎหมายอาญาอีกดวย
อยางไรก็ตาม จากการศึกษาในเบื้องตนพบวา แมประเทศฝรั่งเศสจะมีการบัญญัติ
ใหการกระทําดังกลาวเปนความผิด แตในทางปฏิบัติพบวามีการบังคับใชความผิดดังกลาวเพื่อ
ลงโทษบิดามารดาของผูเยาวนอยมาก อันนํามาสูขอสงสัยที่วามาตรการหรือเครื่องมือทาง
กฎหมายอาญาดังกลาวนี้จะสามารถแกปญหาที่มีความซับซอนนี้ไดหรือจริงไม
นอกจากจะไดสรางมาตรการทางกฎหมายอาญาแลว ประเทศฝรั่งเศสยังไดสราง
มาตรการใหม ที่ก อใหเ กิด ผลร ายอย างอื่น แก บิด ามารดาที่ละเว น หนาที่อั น เกิดจากอํ านาจ
ปกครองของตนเพิ่มเติมดวย โดยเฉพาะในป ค.ศ. 2007 รัฐสภาฝรั่งเศสไดออกรัฐบัญญัติสราง
ขอตกลงเพื่อชวยเหลือบิดามารดา (L’accompagnement parental) ที่ทํารวมกับนายกเทศมนตรี
(la Maire) และขอตกลงวาดวยความรับผิดของบิดามารดา (Un contrat de responsabilité
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parentale) ที่ทํารวมกับประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด โดยบิดามารดาที่ละเวนหนาที่
ของตนนั้นอาจถูกเรียกมาทําขอตกลงดังกลาวได และหากบิดามารดาที่ทําขอตกลงนั้นทําผิด
ขอตกลงยอมไดรับผลรายตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎหมาย เชนการถูกตัดเงินชวยเหลือ
จากรัฐเปนตน แตมาตรการดังกลาวก็มีผลเชนเดียวกับมาตรการทางกฎหมายอาญาที่ไมคอย
ถูกหยิบยกขึ้นมาใชมากนัก จึงยังไมอาจสรุปไดวามาตรการดังกลาวจะสามารถแกไขปญหา
โดยเฉพาะปญหาสังคมที่กําลังเกิดขึ้นไดหรือไม
Abstract
Nowadays, almost of all countries in the world face with the problem,
Parents are more careless on their minor child. Child is not mature, he need to be
directed, took a good care of and educated in a proper way for improving to be a
competent member of our social. However, in this competitive world parents must go
to work outside so they have a less chance to instruct their child. Despite of in
someone’s point of view this is just a pin problem, it will expand to a significant social
trouble one day.
Although France is one of the most developed countries, it still cannot fix
the problem. So it invents some new measure in both legal and social methods to
solve the problem. Especially, they bring the problem into the criminal area by creating
some offences for parents who do not do their best to take care of their child. The
lacks of exercising parental authority properly are leaded to criminal responsibility.
Some of them are recognised by Thai lawyer, yet some are not Thai criminal liability
Besides, it provides complementary punishments such as forfeiture of civic,
civil and family rights. Court has the right and power to withdraw right to vote as well
as right to be a tutor or curator of their minor child. Nonetheless, practically there are
hardly cases that court convict defendant by those kinds of charge and punish them
by those complementary penalty. Then, there is no significant evidence that this
measure could solve the problem.
Moreover, French parliament has enacted “La loi de prévention de la
délinquance” the Prevention of the Delinquency Act on A.D 2007. The Act has created
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two agreements which jay parents can be called to put their signature on. If the
parents breach the agreement, they will be received unfavoured consequences from
the agreement such as cutting off subsidies from the government. Nevertheless, the
measures rarely apply by court.
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บทนํา
สภาพสังคมของประเทศที่พัฒนาแลวหรือกําลังพัฒนาสวนใหญในปจจุบันมีลักษณะ
ของครอบครัวขยายนอยลงกวาในสมัยกอน อีกทั้งดวยสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ําประกอบกับการ
แขงขันกันในสังคมเมือง และคานิยมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหสมาชิกในครอบครัวสวน
ใหญ ไมวาจะเปนบิดาหรือมารดาจะตองดิ้นรนทํางานเพื่อหารายไดมาใชจายในครอบครัวมาก
ยิ่งขึ้น สงผลใหจากเดิมที่ในครอบครัวจะมีสมาชิกคนใดคนหนึ่งในบานไมวาจะเปนผูหญิง หรือ
ผูชายจะทําหนาที่แมบาน หรือพอบานดูแลความเรียบรอยในบาน รวมทั้งทําหนาที่ที่สําคัญ
ที่สุดหนาที่หนึ่งของสถาบันครอบครัวคือการดูแล และสรางสมาชิกที่เขมแข็งทั้งทางรางกาย
สติ ป ญ ญาและจิ ต ใจให กั บ สั ง คม ซึ่ ง เป น หน า ที่ ที่ สั ง คมฝากความหวั ง ไว กั บ ครอบครั ว ทุ ก
ครอบครัวของสังคม
แตเมื่อสมาชิกทุกคนในครอบครัวตองออกไปทํางานนอกบาน ทําใหบุคคลที่จะมา
ทําหนาที่ในการสรางสมาชิกที่ดีใหกับสังคมลดจํานวน หรือลดประสิทธิภาพลงไป สมาชิกใหม
ของสังคมก็จะขาดการดูแลอบรมสั่งสอนซึ่งการกระทําดังกลาวเปนหนาที่โดยตรงของผูเปน
บิดามารดาหรือผูปกครอง ทั้งนี้ เมื่อสมาชิกใหมของสังคมไมไดรับการดูแลทางรางกาย สังคม
ก็จะขาดสมาชิกที่มีรางกายแข็งแรงมาดูแลแกปญหาสังคม ถาสมาชิกขาดการดูแลทางดาน
สติปญญา ไมไดรับการอบรมสั่งสอนจากสถาบันทางการศึกษาอยางถูกตองและเหมาะสม
สังคมก็จะขาดสมาชิกที่มีความรูความสามารถมาพัฒนาสังคมใหมีความเจริญ และพัฒนาตอไป
และถาสมาชิกนั้นขาดการดูแลทางจิตใจ สังคมนั้นก็จะเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม และเปน
สังคมที่ไมมีความสงบสุข ดังนั้นปญหาในเรื่องดังกลาวจึงเปนปญหาที่มีความสําคัญอยางยิ่ง
และควรไดรับการวิเคราะหเพื่อหาแนวทางซึ่งปญหาดังกลาวสังคมไทยก็กําลังเผชิญกับปญหา
ดังกลาวเชนกัน
ในปจจุบันประเทศฝรั่งเศสไดสรางมาตรการทางกฎหมายหลายประการเพื่อมา
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น โดยมาตรการตางๆ นั้น ประกอบดวย มาตรการที่มีผลเปนขมขูใหบิดา
มารดา รวมทั้งผูใชอํานาจปกครอง ตองใชสิทธิและทําหนาที่ตามอํานาจปกครองที่ตนมีอยู ไม
วาจะเปน มาตรการในทางแพงในเรื่องของการถอนอํานาจปกครอง มาตรการลงโทษทาง
อาญา หรือมาตรการเสริมเพิ่มเติมมา นอกจากนี้ประเทศฝรั่งเศสก็ไดมีการบังคับใชมาตรการ
ทางกฎหมายเพื่อชวยเหลือสนับสนุนใหบิดามารดาใชสิทธิและทําหนาที่ตามอํานาจปกครองที่
ตนมีอยู ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงมาตรการทางกฎหมายตางๆ ที่ประเทศฝรั่งเศสใชบังคับใน
ปจจุ บัน บางมาตรการก็ ประสบความสําเร็ จ บางมาตรการก็ไ มประสบความสํ าเร็จมากนั ก
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ดังนั้น การศึกษาจากตัวอยางที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศส อันจะเปนผลดีตอการวางแนวทางใน
การแกปญหาสังคมดังกลาวที่สังคมไทยกําลังพยายามหาทางแกอยูตอไป
ในบทความนี้ผูเขียนมุงหมายที่จะอธิบายความรับผิดทางอาญาของบิดามารดาที่
เกิดจากการละเวนหนาที่ในการปกครองดูแลผูเยาวตามกําหมายของประเทศฝรั่งเศสโดยใน
เบื้องตนผูเขียนจะกลาวถึงหลักการพื้นฐานของกฎหมายอาญาของฝรั่งเศส โดยมุงเนนจําแนก
ความผิดอาญาในแตละประเภท ในหัวขอตอมาจะไดอธิบายถึงหลักเรื่องอํานาจปกครองตาม
กฎหมายครอบครัวในกฎหมายฝรั่งเศสเพื่อเปนขอมูลเบื้องตน กอนจะนําไปสูสวนสุดทายที่จะ
กลาวถึงฐานความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศสอันเกิดการที่บิดามารดาไมทํา
ตามหนาที่ในการปกครองดูแลผูเยาวตลอดจนมาตรการลงโทษอยางอื่นที่เกี่ยวของดวย

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายอาญาของประเทศฝรั่งเศส1
ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยนั้นไดแบงความผิดอาญาออกเปน 2 ประเภท
คือความผิดทั่วไปตาม ภาค 2 และความผิดลหุโทษตาม ภาค 3 อันหมายถึงความผิดที่กําหนด
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ2 และกําหนด
ประเภทของโทษไวเพียง 5 สถานเทานั้น3 แตในกฎหมายฝรั่งเศสนั้นความผิดอาญา4แบงออก
ไดเปน 3 ประเภท5คือ
1) Contravention คือการกระทําที่เปนความผิดตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส
โดยเปนเพียงความผิดเล็กนอย บัญญัติขึ้นโดยองคกรทางฝายบริหารโดยไมตองผานรัฐสภา
เชนความผิดฐานจอดรถในที่หามจอด ,ขับรถฝาสัญญาไฟจราจร, กระทําโดยไมเจตนาเปนเหตุ
ใหบุคคลอื่นไดรับอันตรายแกรางกายโดยไมถึงกับเสียความสามารถในการประกอบกรณียกิจ
ตามปกติ
1

เฉพาะความรูทั่วไปบางสวนที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของบทความนี้เทานั้น
มาตรา 102 ประมวลกฎหมายอาญาของไทย
3
มาตรา 18 ประมวลกฎหมายอาญาของไทย โทษ 5 สถานนั้นไดแก (1) ประหารชีวิต (2) จําคุก (3) กักขัง (4) ปรับ
และ (5) ริบทรัพยสิน
4
ในทางกฎหมายฝรั่งเศสคําวา Crime ไมไดหมายถึง Crime ตามที่เขาใจกันสวนใหญในกฎหมายอังกฤษที่หมายถึง
การกระทําความผิดอาญา แตในกฎหมายฝรั่งเศสคําวา Crime เปนคําที่ใชเรียกประเภทของความผิดที่มีความรุนแรง
ที่สุด (ซึ่งจะกลาวถึงตอไป)
คําในภาษาฝรั่งเศสที่มีความหมายใกลเคียงกับคําวา Crime ในภาษาอังกฤษที่สุดนาจะเปนคําวา Infraction
5
มาตรา 111-1 Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et
contraventions.
2
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ความผิดประเภท Contravention นั้นประมวลกฎหมายอาญาของประเทศฝรั่งเศส
มาตรา 131-136 ไดแบงแยกระดับของความผิดออกเปน 5 ชั้น (5 classées) ขึ้นอยูกับความ
รายแรงแหงการกระทํา โดยในแตละชั้นจะมีการกําหนดอัตราโทษปรับขั้นสูงของแตละชั้นไวใน
มาตราดังกลาว ซึ่งในชั้นสูงสุดจะปรับไดไมเกินหนึ่งหมื่นฟรังซ (หนึ่งพันหารอยยูโร) ในกรณี
บุ ค คลธรรมดา และไม เ กิ น สองหมื่ น ฟรั ง ซ (สามหมื่ น ยู โ ร) สํ า หรั บ ผู ที่ ก ระทํ า ความผิ ด ซ้ํ า
นอกจากนี้ยังสามารถปรับไดสูงสุดถึงสี่หมื่นหาพันยูโรถาผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล
ความผิดประเภทนี้จะมีการจํากัดประเภทของบทลงโทษไว โดยมาตรา 131-127
จํากัดขอบเขตของการกําหนดบทลงโทษของความผิดในประเภท Contravention วาจะตอง
เปนการระวางโทษปรับ หรือริบทรัพย และถาเปนการกระทําความผิดประเภท Contravention
ในชั้นที่ 5 อันเปนชั้นที่รายแรงที่สุดของความผิดประเภทนี้ศาลมีอํานาจพิพากษาลงโทษจํากัด
สิทธิจําเลยอยางใดอยางหนึ่งในหกสถานตามที่บัญญัติไวในมาตรา 131-148 เชน การพักใช

6

มาตรา 131-13 Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas
3 000 euros.
Le montant de l'amende est le suivant :
1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;
2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;
3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;
4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;
5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000
euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la
contravention constitue un délit.
7
มาตรา 131-12 Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont ;
1° L'amende ;
2° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-14 ;
3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-15-1.
Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux
articles 131-16 et 131-17.
8
มาตรา 131-14 Pour toutes les contraventions de la 5e classe, une ou plusieurs des peines privatives ou
restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées :
1° La suspension, pour une durée d'un an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être
limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en
cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine
complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
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ใบอนุญาตขับรถ การริบอาวุธ หรือทรัพยบางประเภทอันใชหรืออาจนําไปใชในการกระทํา
ความผิด การบริการสังคม เปนตน แทนการลงโทษปรับก็ได
ดังนั้นแมตามกฎหมายเดิมกฎหมายฝรั่งเศสจะอนุญาตใหมีการบังคับใชโทษจําคุก9
แกผูกระทําความผิดอาญาในประเภท Contravention ไดแตอํานาจดังกลาวถูกยกเลิกไปแลว
ตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศฝรั่งเศสฉบับ ค.ศ. 1992 ซึ่งเปนฉบับปจจุบัน ความผิด
ที่ประเภท Contravention นี้แมในประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศสฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ
ที่ปรากฏอยูในเวปไซทของรัฐบาลฝรั่งเศสใชคําวา Petty Offence10 ซึ่งเปนประเภทของ
กฎหมายในระบบ Common law แตแทจริงแลวก็มีขอบเขตที่แตกตางกันกับ Petty Offence
อยูมากดังนั้นเพื่อไมใหเกิดความสับสนผูเขียนเห็นวาควรเรียกทับศัพท Contravention หรือ
อาจใชคําแปลในภาษาอังกฤษวา Minor offence11
2° L'immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au
condamné ;
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre
disposition ;
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis
pendant un an au plus ;
5° L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent
le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en
est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse.
มาตรา 131-17 Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut en outre prévoir
la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres
que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut également prévoir, à titre de
peine complémentaire, la peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
9
Catherine Elliot, French Criminal Law, Devon: William Publishing, (2001), p.54
10
ในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศฝรั่งเศสฉบับภาษาอังกฤษตามเวปไซทที่เปนทางการของรัฐบาลฝรั่งเศส
http://www.legifrance.gouv.fr/html/codes_traduits/code_penal_textan.htm ซึ่ ง เ ป น เ ว ป ไ ซ ท ที่ ผู เ ขี ย น ใ ช เ ป น
ฐานขอมูลหนึ่งในการคนควาไดแปลคําวา Contraventions วา Petty Crime, Délit วา Misdemeanours และ Crime
วา Felony แตผูเขียนเห็นวาการเรียกชื่อประเภทความผิดในระบบกฎหมายฝรั่งเศสดวยชื่อของประเภทความผิดใน
ระบบกฎหมาย common law อาจกอใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนได เพราะขอบเขตของความผิดในแตละ
ประเภทของระบบกฎหมายทั้งสองมีความแตกตางกันอยูมาก ดังนั้นผูเขียนเห็นวาการเรียกโดยใชคําทั่วไปที่ไมใชคํา
เฉพาะหรือศัพทเทคนิคนาจะเหมาะสมกวา ผูเขียนจึงเห็นวาควรแปลคําวา Contravention วา Minor offence, Délit
วา Major offence และ Crime วา Serious offence ตามที่ Catherine Elliot ไดแปลไว ดู Catherine Elliot, Ibid.
11
Ibid., p.54
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การพิจารณาคดีความผิดประเภทนี้จะทําโดย Tribunal de Police ซึ่งเปนศาล
รูปแบบพิเศษประเภทหนึ่งของ Tribunal d’instance (Court of first instance – ศาลชั้นตน
ประเภทหนึ่ ง ของระบบกฎหมายฝรั่ ง เศสมี อํ า นาจพิ จ ารณาทั้ ง คดี แ พ ง และคดี อ าญาตามที่
กฎหมายกําหนด) มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่จํากัด โดยศาลนี้ผูพิพากษาไมมีอํานาจ
พิพากษาลงโทษจําเลยดวยโทษจําคุก และจะพิพากษาลงโทษปรับไดไมเกินสองหมื่นฟรังซ
นอกจากนี้ถึงแมคูความอาจโตแยงคําพิพากษาตางๆ ของศาลประเภทนี้ไดโดยอุทธรณไปที่
Cour d’appel แตโดยหลักแลวในคดีที่เปนการพิพากษาความผิดประเภท Contravention ทั้ง
จําเลยและพนักงานอัยการจะไมมีอํานาจอุทธรณคําพิพากษา เวนแตเฉพาะบางฐานความผิด
ตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น12
2) Délit ความผิดประเภทที่สองนี้จะมีความรุนแรงมากขึ้นกวาความผิด Contravention
โดยกฎหมายกําหนดวาจะเปนความผิดที่เปน Délit ไดนั้นโดยหลักตองเปนความผิดที่กระทํา
โดยมีเจตนา (Intention)13 เทานั้น เวนแตมีกฎหมายบัญญัติไวเปนการเฉพาะใหผูกระทําตองมี
ความผิดแมจะเปนการกระทําโดยประมาทไมวาจะโดยจงใจหรือไม หรือเปนการละเวนหรือ
งดเวนการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังตามสมควร (due care) หรือหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนด14
ความผิดประเภทนี้เนื่องดวยมีความรุนแรง หรืออาจสรางความเสียหายไดมากกวา
ความผิดในกลุม Contravention การพยายามกระทําความผิด การเปนตัวการรวม เปนผูกอ
12

Ibid., p.45
มาตรา 121-3 Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de
manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi
que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de
ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il
disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le
dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui
n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont,
soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue
par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une
particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
14
Ibids
13
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เจตนา หรือชวยเหลือสนับสนุนบุคคลอื่นในการกระทําความผิดที่เปน Délit นี้จึงมีความผิด
อาญาดวย15
ความผิดที่เปน Délit เปนความผิดที่ออกโดยรัฐสภาเปนรัฐบัญญัติ (Statute) มีการ
ระวางโทษที่สูงขึ้นกวาความผิดประเภท Contravention เชนความผิดเกี่ยวกับทรัพย, ความผิด
ฐานทํารายรางกาย ความผิดประเภท Délit นี้ ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศสไดกําหนดทั้ง
ประเภทของโทษ และอัตราโทษขั้นสูงและขั้นต่ําไวในมาตรา 131-3 16 และมาตราอื่นๆ เชน
ศาลอาจพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลยได ตามลําดับขั้นที่มาตรา 131-4 ไดแบงไวรวมทั้งหมด 7 ขั้น
โดยที่ขั้นต่ําสุดคือโทษจําคุกหกเดือน และขั้นสูงสุดคือโทษจําคุกสิบป ซึ่งเปนการปรับอัตรา
โทษให สู ง ขั้น จากประมวลกฎหมายอาญาเดิ มที่ ศาลมี อํ านาจลงโทษจํ า เลยในคดี ค วามผิ ด
ประเภท Délit ไม เ กิ น ห า ป ทํ า ให ค วามผิ ด หลายฐานที่ ต ามกฎหมายเก า ถู ก จั ด ไว ว า เป น
ความผิดประเภท Crime ซึ่งจะไดกลาวถึงในประเภทตอไปอันเปนความผิดที่มีกฎเกณฑ และ
ระเบียบวิธีพิจารณาที่ยุงยากซับซอน กลายมาเปนความผิดประเภท Délit ซึ่งมีความซับซอน
ของวิธีพิจารณาความที่นอยกวา นอกจากนี้ในมาตรา 131-3 ดังกลาวยังกําหนดใหศาลมีอํานาจ
ลงโทษประธานอื่นๆ ไดดังตอไปนี้
- ลงโทษปรับจําเลยโดยกําหนดขั้นต่ําของโทษปรับไวที่สองหมื่นหาพันฟรังซ17

15

มาตรา 121-4 Est auteur de l'infraction la personne qui :
1° Commet les faits incriminés ;
2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.
มาตรา 121-7 Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en
a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir
aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
16
มาตรา 131-3 Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :
1° L'emprisonnement ;
2° L'amende ;
3° Le jour-amende ;
4° Le stage de citoyenneté ;
5° Le travail d'intérêt général ;
6° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ;
7° Les peines complémentaires prévues à l'article 131-10 ;
8° La sanction-réparation.
17
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศฝรั่งเศส มาตรา 381
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- ลงโทษปรับตามฐานรายได (Day-Fine, Le jour-amende) ซึ่งหมายถึงการ
กําหนดโทษปรับไวเปนจํานวนวันคูณกับอัตราคาปรับที่ศาลกําหนดขึ้นตามฐานรายไดของ
จําเลยแต ละคน ดัง นั้น แมจํ าเลยที่ 1 จะถูก ลงโทษปรั บตามฐานรายไดเ ปน จํานวนสามวั น
เทากับจําเลยที่ 2 แตดวยฐานรายไดที่แตกตางกันของจําเลยทั้งสองก็อาจทําใหจําเลยเสีย
คาปรับเปนจํานวนเงินที่ไมเทากัน อยางไรก็ตามมาตรา 131-518 กําหนดไมใหจํานวนคาปรับ
กอนที่จะคุณดวยจํานวนวันนั้นตองไมเกินสามรอยยูโร และตองไมเกินสามรอยหกสิบวัน โดย
จากนี้ โ ทษปรั บ ตามฐานรายได นั้ น หากผู ต อ งโทษไม อ าจชํ า ระค า ปรั บ ได นั้ น กฎหมายก็
กําหนดใหจําคุกผูตองโทษไวกึ่งหนึ่งของจํานวนวันที่ตองโทษปรับ อยางไรก็ตามโทษปรับตาม
รายไดนี้ไมไดถูกบังคับใชบอยเพราะความยุงยากในการบังคับโทษ19
- ลงโทษให จําเลยบริ การสังคมในชุ มชน แต โทษดั งกล าวจะบังคั บใช ไดต อเมื่ อ
จําเลยยินยอมเทานั้น โดยกําหนดจํานวนชั่วโมงในการทําการบริการไวไมต่ํากวาสี่สิบชั่วโมง
แตไมเกินกวาสองรอยสี่สิบชั่วโมง ภายในระยะสิบแปดเดือน
- นอกจากนี้ศาลยังอาจพิพากษาลงโทษโดยการจํากัดสิทธิตางๆ ของจําเลยตามที่
ระบุไวในมาตรา 131-620 เชนการการเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ, การริบทรัพยบางประเภทที่ใช
18

มาตรา 131-5 Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une
peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global
résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le
montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du
prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros. Le nombre de jours-amende es déterminé en tenant compte des
circonstances de l'infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante.
19
Catherine Elliot, supra note 11, p.53
20
มาตรา 131-6 Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la
place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes :
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant
être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil d'Etat, à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la
suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis
pendant cinq ans au plus ;
4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au
condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
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หรื อ จะได ใ ช ใ นการกระทํ า ความผิ ด , การห า มประกอบวิ ช าชี พ บางประเภทภายในเวลาที่
กําหนดเปนตน
การพิจารณาคดีประเภท Délit จะทําโดย Tribunal Collectionnel ซึ่งเปนศาล
รูปแบบพิเศษรูปแบบหนึ่งของ Tribunal de grande instance (ศาลชั้นตนอีกรูปแบบหนึ่งของ
ระบบกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส) โดยในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ
ฝรั่งเศส มาตรา 398-3 ไดกําหนดประเภทของคดีที่ตองพิจารณาพิพากษาโดยองคคณะของผู
พิพากษาสามนาย กับคดีที่มีความรุนแรงนอยกวาก็เปนอํานาจของผูพิพากษานายเดียวที่จะ
พิจารณาพิพากษาไปไดโดยลําพัง โดยคูความอาจยื่นอุทธรณโตแยงคําพิพากษาไดตอ Cour
d’appel

6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre
disposition ;
8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis
pendant cinq ans au plus ;
9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui
permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de
paiement ;
10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ;
11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ;
12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de
lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;
13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement
désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes
spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction ;
15° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession commerciale ou
industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale.

39 : 1 (มีนาคม 2553)

69

3) Crime ความผิดประเภทนี้เปนความผิดที่มีความรายแรงมากที่สุด องคกรที่มี
อํานาจบัญญัติความผิดที่เปน Crime นี้มีเฉพาะรัฐสภาเทานั้น และการกระทําความผิดที่เปน
Crime นั้นตองเปนการกระทําโดยเจตนา21โดยไมมีขอยกเวนใดเชนในความผิดที่เปน Délit
ตัวอยางความผิดที่เปน Crime เชนความผิดฐานฆาคนตาย ขมขืนหรือกระทําชําเรา เปนตน
ดวยความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําความผิดที่เปน Crime นั้นมีสูงมาก
ระวางโทษที่กฎหมายกําหนดไวจึงสูงตามไปดวย โดยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 131-122
และ 131-2 ไดบัญญัติใหผูที่กระทําความผิดที่เปน Crime นั้นอาจถูกลงโทษจําคุก หรือกักขัง
ตลอดชีวิต23 และนอกจากจะกําหนดระวางโทษสูงสุดไวเชนความผิดประเภทอื่นแลวกฎหมาย
ของประเทศฝรั่งเศสยังกําหนดโทษขั้นต่ําหรับการลงโทษผูกระทําความผิดที่เปน Crime ไว
ดวยโดยกําหนดใหตองลงโทษจําคุกหรือกักขังผูกระทําผิดไวไมต่ํากวาสิบป โดยที่การกระทํา
ความผิดที่เปน Crime นั้นเปนความผิดที่มีความรุนแรงและมีผลกระทบตอสังคม ดังนั้นการ
พยายามกระทําความผิด การเปนตัวการรวม การเปนผูใช หรือผูสนับสนุนการกระทําที่เปน
Crime จึงเปนความผิดดวย การพิจารณาคดีความผิดประเภท Crime จะทําโดย Cour d'Assises
ซึ่งเปนศาลที่มีอํานาจพิพากษาลงโทษจําคุกตลอดชีวิต และเปนศาลเดียว24 ที่มีระบบลูกขุน
ที่คัดเลือกแบบสุมมาจากประชาชน โดยในประเทศฝรั่งเศสเริ่มใชระบบดังกลาวตั้งแตเดือน
กันยายน ค.ศ. 1791

21

มาตรา 121-3, supra note 12
มาตรา 131-1 Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont :
1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ;
2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ;
3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ;
4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus.
La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins.
23
โทษประหารชีวิตถูกยกเลิกไปแลวตั้งแตวันที่ 9 ตุลาคม ค.ศ.1981
24
Catherine Elliot, supra note 11, p.45
22
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นอกจากนี้ในการกระทําความผิดทั้งที่เปน Contravention25, Délit หรือ Crime นั้น
ผู ก ระทํ า อาจถู ก ลงโทษด ว ยโทษอย า งอื่ น 26 ซึ่ ง ไม ใ ช โ ทษประธานแต เ ป น โทษอุ ป กรณ
(Complementary punishments – les peines complementaires) อันมีผลเปนการริบ เพิก
ถอน หรือทําใหไมสามารถใชสิทธิบางประการได ถามีกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ ซึ่ง
สิทธิประเภทหนึ่งที่อาจถูกเพิกถอนไดคือ สิทธิพลเมือง สิทธิทางแพง และสิทธิทางครอบครัว27
25

มาตรา 131-16 Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une
personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant
être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément
cette limitation ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre
disposition ;
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis
pendant trois ans au plus ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en
est le produit ;
6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite
desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
8° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ;
9° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à
l'article 131-35-1 ;
10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel
l'infraction a été commise ;
11° L'interdiction, pour une durée de trois au plus, de détenir un animal.
มาตรา 131-17 supra note 10
26
มาตรา 131-10 Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs
peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance,
incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un
objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou
diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie
électronique.
27
มาตรา 131-26 L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :
1° Le droit de vote ;
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เชนสิทธิในการเลือก หรือลงรับเลือกตั้ง, สิทธิในการเปนผูเชี่ยวชาญ, หรือเปนตัวแทนของ
คูความ รวมทั้งสิทธิในการใหการเปนพยานในการพิจารณาคดี และที่สําคัญแมแตสิทธิที่จะเปน
ผูปกครอง หรือผูพิทักษก็อาจถูกเพิกถอนไดดวยศาลอาญา เพราะถือวาเปนโทษประเภทหนึ่ง
ที่ใชบังคับแกผูกระทําความผิดอาญา

การกระทําโดยไมเคลื่อนไหวรางกาย (Omission)
ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยบัญญัติไวอยางชัดเจนในมาตรา 59 วรรค 5 วา
“การกระทํา ใหหมายความรวมถึงการใหเกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเวนการที่จักตองกระทํา
เพื่ อ ป อ งกั น ผลนั้ น ด ว ย” ดั ง นั้ น ความผิ ด ทุ ก ฐานที่ ก ารกระทํ า โดยการเคลื่ อ นไหวร า งกาย
(Positive act) สามารถกอใหเกิดความรับผิดทางอาญาได การกระทําโดยงดเวน28 ก็สามารถ
กอใหเกิดความรับผิดทางอาญาไดเชนเดียวกัน แตถาเปนการกระทําโดยละเวนอันหมายถึง
การที่มีหนาที่ตองกระทําการโดยที่สวนใหญแลวหนาที่นั้นจะเปนหนาที่อันเกิดจากกฎหมาย
แตไมไปกระทําแมกฎหมายจะถือวาเปนการกระทําประเภทละเวนปฏิบัติหนาที่ แตผูกระทําจะ
มีความผิดก็ตอเมื่อมีกฎหมายบัญญัติเอาไวเปนการเฉพาะใหผูกระทําการโดยละเวนมีความผิด
อาญา หาใชวาการกระทําโดยละเวนจะเปนการกระทําของการกระทําไดทุกฐานความผิด
เชนเดียวกับการกระทําโดยเคลื่อนไหวรางกาย หรือโดยงดเวนไม
แตในประเทศฝรั่งเศสไมไดมีการแบงการกระทําโดยไมเคลื่อนไหวรางกายออกเปน
การงดเว น กั บ การละเว น อย า งกฎหมายแต อ ย า งใด โดยกฎหมายฝรั่ ง เศสถื อ ว า การไม
เคลื่อนไหวรางกายนั้นโดยหลักแลวไมเปนความผิดอาญา การกระทําที่จะเปนความผิดอาญา
2° L'éligibilité ;
3° Le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou
d'assister une partie devant la justice ;
4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;
5° Le droit d'être tuteur ou curateur ; cette interdiction n'exclut pas le droit, après avis conforme du juge
des tutelles, le conseil de famille entendu, d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants.
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de
condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.
La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits.
L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en application du présent article emportent
interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique.
28
ซึ่งหมายความวา การไมเคลื่อนไหวรางกายไปกระทําการตามหนาที่อันตนมี ไมวาหนาที่นั้นจะเกิดจากกฎหมาย
หรือจากขอเท็จจริงใดก็ตาม หากหนาที่นั้นเปนหนาที่โดยเฉพาะที่ผูกระทําจักตองกระทําเพื่อปองกันผลแลว ผูที่ไม
เคลื่อนไหวรางกายนั้น
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ไดนั้นตองเปนการกระทําโดยเคลื่อนไหวรางกาย เวนแตเฉพาะบางกรณีที่รัฐพิจารณาแลวเห็น
วาการลมเหลว หรื อไมสามารถ หรือ ไมได ปฏิบัติห นาที่บางประการก อใหเกิ ดผลเสียหาย
มากกวาการไมปฏิบัติหนาที่ทั่วไป รัฐจึงจะกําหนดใหการไมปฏิบัติหนาที่นั้นเปนความผิด
อาญา ดังนั้นการไมปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายอาญาฝรั่งเศสนั้น ผูกระทําจะมีความรับผิดก็
ตอเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไวเปนการเฉพาะเทานั้น เชนในคดี Hostage of Poitiers ที่ศาล
ตัดสินวาการทอดทิ้งบุคคลที่จิตพิการ มีอายุมากไวใหอยูตามลําพังในหองที่มืดและปราศจาก
การดูแล ผูกระทํา (ซึ่งเปนบิดามารดาของผูถูกทอดทิ้ง) ไมมีความผิดอาญาฐานทํารายรางกาย
ผูอื่นโดยเจตนา
แต เ ดิ ม นั้ น การบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด อั น เกิ ด จากการไม ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ นั้ น มี ขึ้ น เพื่ อ
ปองกัน “สิ่งที่ออนแอในสังคม” (Vulnerable in society) เชนเด็ก หรือคนพิการ จึงมีการ
บัญญัติความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก ในปค.ศ.1898 และความผิดฐานทอดทิ้งครอบครัวในป ค.ศ.
1924 จนกระทั่งในทศวรรษที่ 40 จึงคอยเกิดการสรางความผิดเพื่อสรางหนาที่ปองกันสังคมใน
วงกวางตามมาภายหลังเชนความผิดตามมาตรา 223-6 เห็นบุคคลตกอยูในอันตรายชวยไดแต
ไมชวย29

ความสัมพันธระหวางบิดามารดากับบุตรผูเยาวภายใตกฎหมายฝรั่งเศส
1. สิทธิหนาที่ของบิดามารดาภายใตกฎหมายฝรั่งเศส
กฎหมายลักษณะครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพงของประเทศฝรั่งเศส ได
กําหนดหลักเกณฑเรื่องอํานาจปกครองปกครองของบิดามารดา (L'autorité parentale) ไวใน
มาตรา 371 ถึง มาตรา 381 แหงบรรพ 1 ลักษณะ 9 วาดวยอํานาจปกครอง (Titre IX : De
l'autorité parentale) โดยในลักษณะ 9 ดังกลาวนั้นแบงออกเปน 2 หมวดไดแก หมวดที่ 1 ซึ่ง
วาดวยอํานาจปกครองเหนือผูเยาว (Chapitre I er : De l'autorité parentale relativement à
la personne de l'enfant) และหมวดที่ 2 ซึ่งวาดวยอํานาจปกครองเหนือทรัพยสินของผูเยาว
(Chapitre II: De l'autorité parentale relativement aux biens de L’enfant) อันประกอบดวย
บทบัญญัติมาตรา 382 ถึง มาตรา 387
29

เทียบไดกับมาตรา 374 ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยที่บัญญัติวา ผูใดเห็นผูอื่นตกอยูในภยันตรายแหงชีวิต
ซึ่งตนอาจชวยไดโดยไมควรกลัวอันตรายแกตนเองหรือผูอื่นแตไมชวยตามความจําเปน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งเปนความผิดที่สรางความรับใหกับการกระทําโดยไม
เคลื่อนไหวรางกายประเภทการกระทําโดยละเวน โดยในกรณีของมาตรา 374 นี้เปนการละเวนหนาที่ของพลเมืองที่ดี
(good Samaritans)

39 : 1 (มีนาคม 2553)

73

ในหมวดแรกนั้นนอกจากบททั่วไปซึ่งบัญญัติไวในมาตรา 371 ถึง 371-5 แลวยังมี
การแบงออกเปน 5 กลุมยอยดวยกันไดแก กลุม 1 วาดวยการใชอํานาจปกครอง (Section 1:
De l'exercice de l'autorité parentale) มาตรา 372 ถึง มาตรา 374-2 กลุม 2 วาดวยการใช
มาตรการชวยเหลือดานการศึกษา (Section 2: De l'assistance éducative.) มาตรา 375 ถึง
มาตรา 375-9 กลุม 2-1 วาดวยเรื่องมาตรการทางศาลเพื่อการใหความชวยเหลือในการจัด
บัญชีและงบประมาณของครอบครัว (Section 2-1: Mesure judiciaire d'aide à la gestion du
budget familial) มาตรา 375-9-1 ถึง มาตรา 375-9-2 กลุม 3 วาดวยเรื่องการตั้งผูปกครอง
(Section 3: De la délégation de l'autorité parentale) มาตรา 376 ถึง มาตรา 377-7 กลุม 4
วาดวยเรื่องการถอนอาจปกครองทั้งหมดหรือแตบางสวน (Section 4: Du retrait total ou
partiel de l'autorité parentale) มาตรา 378 ถึง มาตรา 381
ประมวลกฎหมายแพงของประเทศฝรั่งเศสไดวางหลักเรื่องอํานาจปกครองผูเยาวไว
ในมาตรา 371-130 โดยอธิบายวาอํานาจปกครองนั้นหมายความรวมถึงทั้งสิทธิและหนาที่ตางๆ
ทั้งตอเนื้อตัวรางกายและทรัพยสินของผูเยาวเพื่อผลประโยชนของผูเยาว โดยอํานาจปกครอง
ซึ่งเปนอํานาจของบิดามารดาจะเริ่มตนขึ้นตั้งแตผูเยาวถือกําเนิด และสิ้นสุดลงเมื่อผูเยาวบรรลุ
นิติภาวะ เหตุที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจปกครองเปนของบิดามารดาก็เพื่อคุมครองผูเยาวทั้ง
ในทางดานความปลอดภัย สุขภาพ ศีลธรรมจรรยา รวมทั้งเพื่อสงเสริมดานการศึกษาและ
พัฒนาตนเอง รวมทั้งบิดามารดายังมีหนาที่ตองชวยเหลือบุตรผูเยาวในการตัดสินใจในเรื่อง
ตางๆ โดยเปนไปตามวัยและระดับความรูผิดชอบของผูเยาว
นอกจากนี้ในมาตรา 371-231 ยังไดกําหนดใหบิดามารดาทุกคนมีหนาที่ดูแลให
การศึกษาแกผูเยาวตามสมควรแกสถานภาพของบิดามารดาและความตองการของผูเยาว โดย
หนาที่ดังกลาวจะไมระงับไปถึงแมวาผูเยาวจะบรรลุนิติภาวะก็ตาม

30

มาตรา 371-1 L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de
l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa
sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le
respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
31
มาตรา 371-2 Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses
ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
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ตามที่กลาวไวแลววา อํานาจปกครองบุตรเปนทั้งอํานาจหรือสิทธิที่กฎหมายมอบ
ใหแกบิดามารดา และในขณะเดียวกันบิดามารดาที่ไดรับมอบอํานาจมาโดยกฎหมายนั้น ก็มี
หนาที่ที่จะตองกระทําการบางประการ โดยสิทธิและหนาที่ที่ไดมาจากการมีอํานาจปกครอง
นั้น32 ไดแก สิทธิและหนาที่ในการกําหนดที่อยูและสอดสองดูแลความเปนอยูของผูเยาว หนาที่
ในการใหการศึกษาแกบุตร หนาที่ในการจัดการทรัพยสินของผูเยาว นอกจากนี้บิดามารดายัง
สิทธิตางๆ เหนือบุตรผูเยาว เชน สิทธิในการติดตอหรือเยี่ยมบุตรผูเยาว สิทธิในการติดตาม
สอดสองเรื่องการศึกษาของบุตร หรือสิทธิที่จะรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการใชชีวิตประจําวันของ
บุตรผูเยาว สิทธิในการดูแลความประพฤติของผูเยาว สิทธิในการวากลาวตักเตือน สิทธิในการ
อนุญาตหรือไมอนุญาตใหบุตรผูเยาวกระทําการหรือไมกระทําการใดๆ โดยเฉพาะหนาที่ใน
การใหการศึกษาแกบุตรอันถือเปนหนาที่สําคัญของบิดามารดานี้ บิดามารดาสามารถเลือก
ประเภทการศึกษาที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ สติปญญาและทัศนะคติอันเปนหลักการ
สําคัญที่ปรากฏอยูในมาตรา 29 ของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก33 ดังนั้นจึงอาจสรุปและอธิบาย
ไดวาอํานาจปกครองบุตรของบิดามารดา คือ อํานาจของบิดามารดาที่จะตองจัดการใหผูเยาว
ไดรับสิทธิตามที่กฎหมายกําหนดอันถือเปนหนาที่สําคัญของผูมีอํานาจปกครอง และโดยหลัก
แลวอํานาจปกครองผูเยาวเปนอํานาจที่ตองใชรวมกันระหวางบิดามารดา34 สําหรับกรณีที่บิดา
32

ไพโรจน กัมพูสิริ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ครอบครัว, กรุงเทพ: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2551) น. 351 - 352
33
ขอ 29 ของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
1. รัฐภาคีตกลงวา การศึกษาของเด็กจะมุงไปสู
ก) การพัฒนาบุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษ และความสามารถทางดานรางกายและจิตใจของเด็กใหเต็มศักยภาพ
ของเด็กแตละคน
ข) การพัฒนาความเคารพตอสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐานและตอหลักการที่วางไวในกฎบัตร
สหประชาชาติ
ค) การพัฒนาความเคารพตอบิดามารดาของเด็ก เอกลักษณทางวัฒนธรรม ภาษา และคานิยมของเด็กนั้นลง และ
ตอคานิยมของชาติที่เด็กนั้นอาศัยอยู และตอคานิยมของชาติถิ่นกําเนิดของเขาและตออารยธรรมอื่นๆ ที่แตกตางไป
จากของเขาเอง
ง) การเตรียมเด็กใหมีชีวิตที่มีความรับผิดชอบในสังคมที่เสรีดวยจิตสํานึกแหงความเขาใจกัน สันติภาพ
ความอดกลั้น ความเสมอภาคทางเพศ และมิตรภาพในหมูมวลมนุษยทุกกลุมชาติพันธุ กลุมคนชาติ กลุมศาสนา
ตลอดจน
ในหมูคนพื้นเมืองดั้งเดิม
จ) การพัฒนาความเคารพตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
34
มาตรา 372 วรรคแรก กําหนดใหบิดามารดาเปนผูใชอํานาจปกครองรวมกัน (Les père et mère exercent en
commun l'autorité parentale)
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และมารดาแยกกัน ไดมีการแกไขประมวลกฎหมายแพงของประเทศฝรั่งเศสขึ้นในป ค.ศ.2002
กํ า หนดให ก ารแยกกั น ระหว า งบิ ด ามารดาไม เ ป น เหตุ ใ ห บิ ด ามารดาปฏิ เ สธการใช อํ า นาจ
ปกครองบุตรได ซึ่งหมายความวา แมบิดามารดาของผูเยาวจะแยกกันอยูแตก็ยังคงตองใช
อํานาจปกครองรวมกันอยูเชนเดิม35 เวนแตในบางกรณีที่ศาลอาจกําหนดใหบิดาหรือมารดาแต
ฝายเดียวเปนผูใชอํานาจปกครอง หากศาลเห็นวาจะเปนประโยชนกับผูเยาวมากกวาซึ่งศาลจะ
พิจารณาเงื่อนไขตางๆ ที่กฎหมายกําหนด36 หรือในกรณีที่บิดาหรือมารดาฝายหนึ่งฝายใดตาย
หรือไมอาจใชอํานาจปกครองได อํานาจปกครองเหนือผูเยาวทั้งหมดจะตกแกบิดาหรือมารดา
คนใดคนหนึ่งแตเพียงผูเดียว37
อยางไรก็ดี จากการแกไขประมวลกฎหมายแพงของประเทศฝรั่งเศสในป ค.ศ.
1945 ไดมีการกําหนดใหศาลมีอํานาจเพิกถอนอํานาจปกครองผูเยาวทั้งหมดหรือแตบางสวน38
35

มาตรา 373-2 La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de
l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de
celui-ci avec l'autre parent.
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de
l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas
de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige
l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la
contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
36
มาตรา 373-2-1 Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale
à l'un des deux parents.
L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs
graves.
Lorsque la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec ce parent l'exigent, le juge aux affaires
familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être
informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en
vertu de l'article 371-2.
37
มาตรา373 Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de
manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
มาตรา 373-1 Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale,
l'autre exerce seul cette autorité.
38
มาตรา 379 Le retrait total de l'autorité parentale prononcé en vertu de l'un des deux articles précédents
porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l'autorité
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ของทั้งบิดาและมารดา หรือเฉพาะบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งได ถาปรากฏแกศาลวาบิดา
มารดานั้นถูกศาลในคดีอาญาพิพากษาลงโทษ เนื่องจากเปนตัวการหรือเปนผูมีสวนรวมในการ
กระทําความผิดอาญาระดับ Crime หรือระดับ Délits ตอบุตรผูเยาวของตน หรือในกรณีที่
บุคคลนั้นเปนตัวการ หรือเปนผูมีสวนรวมในการกระทําความผิดอาญาในระดับดังกลาวกับ
บุตรผู เยาวของตน 39 นอกจากนี้หลั กการดัง กลาวยัง นําไปใชเ พื่อ ถอนอํ านาจปกครองของ
ผูปกครองที่เปนบุพการีซึ่งไมใชบิดามารดาของผูเยาว และผูเยาวเปนผูสืบสกุลของผูปกครอง
นั้นดวย
นอกจากนี้ถาปรากฏแกศาลวาบิดามารดามีความประพฤติที่ไมสมควร เปนโรคติด
แอลกอฮอลลอยางรายแรง ติดยาเสพติด ขาดการเอาใจใสดูแลสั่งสอน หรือชี้แนะผูเยาว หรือ
ทําใหผูเยาวตกอยูเปนอันตรายตอความปลอดภัย สุขภาพ ศีลธรรมของตัวผูเยาวเอง แมบิดา
มารดานั้นจะไมถูกพิพากษาลงโทษในคดีอาญา ศาลก็อาจพิพากษาถอนอํานาจปกครองได40

parentale ; à défaut d'autre détermination, il s'étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du
jugement.
Il emporte, pour l'enfant, dispense de l'obligation alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf
disposition contraire dans le jugement de retrait
39
มาตรา 378 Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une disposition expresse du
jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un
crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou
délit commis par leur enfant.
Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui
peut leur revenir sur leurs descendants
40
มาตรา 378-1 Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation
pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et
excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des
comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement
en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.
Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance
éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont
volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.
L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le
ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant.
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บิดาหรือมารดาที่ไดรับประโยชนจากมาตรการชวยเหลือดานการศึกษา (Une
mesure d'assistance éducative)41 ซึ่งมาตรา 375-742 กฎหมายกําหนดใหมีสิทธิและหนาที่
บางประการ เช น ต อ งขออนุ ญ าตศาลเยาวชนก อ นที่ จ ะกระทํ า การใดๆ ที่ ขั ด กั บ มาตรการ
41

มาตรการชวยเหลือทางการศึกษาแกผูเยาว (une mesure d'assistance éducative) เปนมาตรการทางกฎหมาย
อยางหนึ่ง ที่ปรากฏอยูในมาตรา 375 แหงประมวลกฎหมายแพงของประเทศฝรั่งเศส มาตรการดังกลาวนี้มีขึ้นเพื่อ
คุม ครองผู เ ยาวที่ อ าจตกอยูใ นภาวะอั นตราย มาตรการนี้จะถู ก นํ ามาใช เ มื่ อสวั สดิ ภ าพของผู เ ยาว ท างด า นความ
ปลอดภัย สุขภาพ ศีลธรรมไดรับอันตราย หรือในกรณีที่การศึกษาของผูเยาวกําลังไดรับปญหา ศาลอาจมีคําสั่งใหใช
มาตรการชวยเหลือดานการศึกษาแกผูเยาว ในกรณีที่บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาฝายใดฝายหนึ่ง หรือบุคคลที่
ผูเยาวเชื่อถือ หรือผูปกครอง หรืออัยการรองขอ หรือในกรณีพิเศษที่ศาลเห็นสมควร ศาลอาจมีคําสั่งใหใชมาตรการ
เพื่อการศึก ษาแก ผูเยาวซึ่งอยู ในครอบครัวเดียวกันไดรวมกั นในครั้ ง เดี ย ว ในการมีคํา สั่ง ของศาลจะต องกํ าหนด
ระยะเวลาในการใชมาตรการดังกลาวโดยตองไมเกิน 2 ป อยางไรก็ดี ศาลอาจมีคําสั่งใหตอระยะเวลาในการใช
มาตรการชวยเหลือทางการศึกษาแกผูเยาว โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ เวปไซดของ Service public ซึ่งเปนเวป
ไซดของทางการประเทศฝรั่งเศสอันเกี่ยวของกับการบริการสาธารณะที่ http://vosdroits.service-public.fr/F457.xhtml
42
มาตรา 375-7 Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à
exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne
peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants.
Sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte
non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement,
dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui
est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en
cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la
preuve de la nécessité de cette mesure.
Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du
droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et soeurs
en application de l'article 371-5.
S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un
droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut,
si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement
suspendu. Il peut également décider que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en
présence d'un tiers désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié.
Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et
d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les
titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans
un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord.
Le juge peut décider des modalités de l'accueil de l'enfant en considération de l'intérêt de celui-ci. Si
l'intérêt de l'enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l'anonymat du lieu d'accueil.
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ชวยเหลือดานการศึกษา เปนตน ถาบิดาหรือมารดาผูนั้นจงใจละเลย ไมปฏิบัติตามสิทธิและ
หนาที่ดังกลาวภายในระยะเวลาไมเกินสองป บิดาหรือมารดาอาจถูกถอนอํานาจปกครอง
ในการดําเนินการเพื่อเพิกถอนอํานาจปกครองนั้นพนักงานอัยการ สมาชิกของ
ครอบครัว หรือผูปกครองผูเยาวนั้นอาจรองขอตอศาล Tribunal de grande instance43 และ
หากเปนการถอนอํานาจปกครองทั้งหมดของบิดาและมารดาทั้งสองคน ศาลอาจแตงตั้งให
บุคคลอื่นหรือหนวยงานทางดานสังคมสงเคราะหเปนผูใชอํานาจปกครองผูเยาวแทน ซึ่งหาก
เปนกรณีที่ศาลแตงตั้งใหหนวยงานดานสังคมสงเคราะหเปนผูใชอํานาจปกครองผูเยาวทั้งหมด
แทนบิดามารดา ผูเยาวนั้นจะมีสถานะเปนเด็กที่รัฐมีฐานะเปนผูปกครองดูแล (Le tutelle d’Etat)
และอาจถูกรับเปนบุตรบุญธรรมโดยบุคคลอื่นที่รัฐเห็นสมควรได44
แมกระนั้นบิดามารดาที่ถูกถอนอํานาจปกครองไปแลวอาจไดรับอํานาจปกครอง
ผูเยาวคืนกลับมาในกรณีที่มีหลักฐานที่สามารถพิสูจนไดวาสถานการณไดเปลี่ยนแปลงไปและ
มีเหตุการณใหมเกิดขึ้น ซึ่งการใชสิทธิรองขอคืนอํานาจปกครองดังกลาวนั้นจะตองดําเนินการ
อยางนอยหนึ่งปหลังจากที่ศาลมีคําวินิจฉัยเพิกถอนอํานาจปกครอง หากศาลพิจารณาคํารอง
ขอคืนอํานาจปกครองบุตรแลวอาจมีคําสั่งคืนอํานาจปกครองทั้งหมดหรือบางสวนก็ได45
อยางไรก็ดี ในกรณีที่บิดามารดาหรือฝายใดฝายหนึ่งถูกถอนอํานาจปกครองหรือไม
มี อํ า นาจปกครอง กฎหมายกํ า หนดให บิ ด ามารดาฝ า ยที่ ไ ม มี อํ า นาจปกครองยั ง มี ห น า ที่
43

Supra note 33
มาตรา 380 En prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou du droit de garde, la
juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit
désigner un tiers auquel l'enfant sera provisoirement confié à charge pour lui de requérir l'organisation de la
tutelle, soit confier l'enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est dévolue à l'un des parents par
l'effet du retrait total de l'autorité parentale prononcé contre l'autre.
45
มาตรา 381 Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale ou d'un retrait de
droits pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du tribunal de
grande instance, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les
droits dont ils avaient été privés.
La demande en restitution ne pourra être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement prononçant
le retrait total ou partiel de l'autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être
renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le
dépôt de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption.
Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance
éducativ
44
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ชวยเหลือเรื่องคาใชจายในการเลี้ยงดูบุตร รวมทั้งสิทธิและหนาที่อื่นบางประการเชน สิทธิใน
การติ ด ตามการเลี้ ย งดู ติ ด ตามการศึ ก ษา และสิ ท ธิ ที่ จ ะได รั บ แจ ง ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การใช
ชีวิตประจําวันของบุตรผูเยาว สิทธิติดตอบุตรได เปนตน46
ตามที่ไดเคยกลาวไวแลวขางตนวาบทบัญญัติเรื่องอํานาจปกครอง เปนบทบัญญัติที่
มีขึ้นเพื่อคุมครองผูเยาวโดยเฉพาะ ดังนั้นการที่กฎหมายแพงวางหลักเกณฑในเรื่องถอน
อํานาจปกครองไวก็เพื่อใหไดบุคคลที่เหมาะสมที่สุดมาเปนผูปกครองผูเยาว เพื่อผลประโยชน
สู ง สุ ด ของผู เ ยาว การถอนอํ า นาจปกครองจึ ง ไม ใ ช เ รื่ อ งของการลงโทษบิ ด ามารดา หรื อ
ผูปกครองแตประการใด กฎหมายจึงไดกําหนดใหผูพิพากษาเปนผูที่เหมาะสมที่สุดที่จะเปนผู
พิ จ ารณาเรื่ อ งอํ า นาจปกครอง 47 อย า งไรก็ ต ามในระบบกฎหมายของประเทศฝรั่ ง เศสนั้ น
นอกจากจะกําหนดเงื่อนไขในการเพิกถอนอํานาจปกครองไวในในกฎหมายแพงแลว ยังได
กําหนดหลักการดังกลาวไวในประมวลกฎหมายอาญา ทําใหศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีอาญามี
อํานาจพิพากษาเพิกถอนอํานาจปกครอง หรือดําเนินมาตรการเฉพาะอื่นๆ กับบิดามารดา
หรือผูปกครองที่ไมใชอํานาจปกครอง หรือใชอยางไมเหมาะสมดวยซึ่งจะไดกลาวในหัวขอ
ตอไป
2. ความรั บ ผิ ด ทางอาญาของบิ ด ามารดาในกรณี ไ ม ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ต าม
กฎหมายภายใตประมวลกฎหมายอาญา
ภายใตระบบกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส บิดามารดา หรือผูปกครองที่ละเวน
หนาที่อันเกิดจากอํานาจปกครอง เชนไมเลี้ยงดูผูเยาว หรือเลี้ยงดูโดยไมเหมาะสม หรือได
กระทําความผิดอาญาตอผูเยาวที่อยูในปกครอง ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีแพงและศาลที่มี
อํานาจพิจารณาคดีอาญา มีอํานาจพิพากษาเพิกถอนอํานาจปกครองบุตรทั้งหมดหรือบางสวน
ของบิดามารดาได อยางไรก็ดีในขณะที่การเพิกถอนอํานาจปกครองตามกฎหมายแพงเปนการ
ทําเพื่อคุมครองผลประโยชนสูงสุดของผูเยาวอันเปนหลักการเดียวกับกฎหมายครอบครัวของ
ไทยโดยไมไดมุงลงโทษบิดามารดาที่ใชอํานาจปกครองไมเหมาะสมดังกลาวแตประการใด แต
ในกฎหมายอาญานั้นการที่บิดา มารดา ผูปกครองหรือในบางกรณียังรวมถึงบุคคลอื่นที่ดูแล
ผูเยาวตามความเปนจริงไมยอมทําหรือทําหนาที่ตามอํานาจปกครองบางประการอยางไม
เหมาะสม บิดามารดานั้นอาจจะมีความผิดและมีโทษทางอาญา
46

อัญชลี กัมธรทิพย, หลักเกณฑการพิจารณาผูใชอํานาจปกครองบุตรภายหลังการหยา : ศึกษาตามแนวคําพิพากษา
ของศาล, วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2547) น. 50-51
47
Service public.( 2008, March 3).Retrait de l'autorité parentale. Retrives from January 20, 2010 from
http://vosdroits.service-public.fr/F3135.xhtml
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ในระบบกฎหมายอาญาของประเทศฝรั่งเศสไดกําหนดความรับผิดจากการที่บิดา
มารดา หรือผูปกครองละเวนหนาที่อันเกิดจากอํานาจปกครองไวใน มาตรา 227-1 ถึง มาตรา
227-31 ซึ่ ง อยู ใ นลั ก ษณะ 7 ความผิ ด อั น ก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายแก ผู เ ยาว แ ละครอบครั ว
(Chapter VII Atteintes au mineur et à la famille - Offences Against Minors and Family)
ของความผิดในสวนที่ 2 ซึ่งเปนสวนที่วาดวยการทําอันตรายแกบุคคล (Title II Des
atteintes à la personne humaine) โดยในลักษณะ 7 ดังกลาวนั้นไดแบงฐานความรับผิด
ออกเปน 5 หมวด (Section) ซึ่งในสวนความรับผิดของบิดามารดาที่เกิดจากการไมทําหนาที่
หรือทําหนาที่ฯอยางไมเหมาะสม เทาที่เกี่ยวของไดแก หมวด 1, หมวด 2 และหมวด 548
หมวด 1 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก (Section 1 Du délaissement de mineur,
Desertion of Minors) บัญญัติไวในมาตรา 227-1 วา “ผูใดทอดทิ้งเด็กอายุยังไมเกินสิบหาปไว
ณ ที่ใดมีความผิดตองระวางโทษเจ็ดป และปรับหนึ่งแสนยูโร เวนแตมีพฤติการณที่แสดงให
เห็นวาในการทอดทิ้งนั้นสุขอนามัย และความปลอดภัยของเด็กไมไดถูกกระทบกระเทือน”49
นอกจากนี้หากการทอดทิ้งนั้นเปนเหตุใหเด็กมีความผิดปกติแกรางกาย หรือกายพิการอยาง
ถาวร ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกยี่สิบป แตถาเด็กที่ถูกทอดทิ้งนั้นถึงแกความตาย ผูกระทํา
ตองระวางโทษจําคุกสูงถึงสามสิบป50
ความรับผิดในกรณีทอดทิ้งเด็กอายุไมเกินสิบหาปนี้ ตองเปนกรณีที่ผูกระทําปลอย
ใหเด็กนั้นอยูตามลําพังโดยไมไดรับการดูแล หรือใหความชวยเหลือ หรือไมไดการรับการ
รักษาตามที่ควรจะไดรับ โดยผูกระทํามีเจตนาที่จะแยกจากเด็กโดยเด็ดขาด

48

นอกจากความรับผิดที่ผูเขียนจะไดกลาวตอไปแลว ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศฝรั่งเศส ลักษณะ 7 ยัง
กําหนดความรับผิดทางอาญาที่เกี่ยวของกับการกอใหเกิดความเสียหายแกผูเยาวและครอบครัวในหมวดอื่นๆ อีก
ไดแก หมวด 3 ความผิดฐานกระทําการอันเปนการกอใหเกิดความเสียหายตอการใชอํานาจปกครองบุตร (Section 3
Des atteintes à l'exercice de l'autorité parentale มาตรา 227-5 ถึง 227-11 และหมวด 4 การกระทําอันเปนการ
กอใหเกิดความเสียหายตอสายสัมพันธระหวางบิดากับบุตร (Section 4 Des atteintes à la filiation มาตรา 227-12
ถึง 227-14
ซึ่งเปนบทบัญญัติวาดวยการกระทําที่บุคคลภายนอกเปนฝายกระทําตอบุคคลอันเปนสมาชิกของ
ครอบครัวอีกดวย
49
มาตรา 227 – 1 Le délaissement d'un mineur de quinze ans en un lieu quelconque est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende, sauf si les circonstances du délaissement ont permis
d'assurer la santé et la sécurité de celui-ci.
50
มาตรา 227 – 2 Le délaissement d'un mineur de quinze ans qui a entraîné une mutilation ou une infirmité
permanente de celui-ci est puni de vingt ans de réclusion criminelle.Le délaissement d'un mineur de quinze
ans suivi de la mort de celui-ci est puni de trente ans de réclusion criminelle.
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หมวด 2 ความผิดฐานทอดทิ้งครอบครัว (Section 2 De l'abandon de famille,
Desertion of family) บัญญัติไวในมาตรา 227-3 ถึงมาตรา 227-4-1 ความผิดในหมวด 2 นี้มี
อยูหลายฐานความผิดแตความผิดที่เกี่ยวของกับการไมทําหนาที่ของผูปกครองคือความผิด
ฐานละเวนหนาที่ไมออกคาใชจาย ตามมาตรา 227-3
ความผิดฐานละเวนหนาที่ไมออกคาใชจาย ในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศ
ฝรั่งเศส มาตรา 227-3 นี้บัญญัติไววา “ผูใดไดรับคําสั่งหรือไดทําขอตกลงรับรองกับศาลใหตอง
จายคาอุปการะเลี้ยงดู เงินชวยเหลือ เงินทดแทน หรือประโยชนอยางอื่น แกเด็กที่ตนมีหนาที่
ตองดูแลตามกฎหมาย ตามความเปนจริง ทายาท บุพการี หรือคูสมรส อันเปนการกระทําตาม
หนาที่ซึ่งไดบัญญัติไวในลักษณะ 5, 6, 7 และ 8 ของบรรพ 1 แหงประมวลกฎหมายแพง แต
บุคคลดังกลาวฝาฝนไม กระทําการตามหนาที่ ดังกลาวเปนเวลาเกิน กวาสองเดือนไมวาจะ
ตอเนื่องหรือไม บุคคลดังกลาวตองระวางโทษจําคุกสองป และปรับหนึ่งหมื่นหาพันยูโร โดย
ความผิดในฐานนี้บัญญัติขึ้นใหสอดคลองกับบทบัญญัติวาดวยเรื่องการทอดทิ้งครอบครัวตาม
มาตรา 373 แหงประมวลกฎหมายแพง”
ความรับผิดในมาตรานี้เกิดจากบุคคลที่มีหนาที่ตามคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาล
ในเรื่องการตองชําระคาอุปการะเลี้ยงดู คาทดแทนใหแกสมาชิกในครอบครัวของตน แตบุคคล
นั้นฝาฝนหนาที่ดังกลาวเปนระยะเวลาสองเดือน กฎหมายจึงกําหนดความรับผิดทางอาญาไว
ซึ่งเงื่อนไขสําคัญของความรับผิดในฐานนี้ในเบื้องตน บุคคลดังกลาวจะตองมีหนี้ตามกฎหมาย
ครอบครัว (Une créance familial) โดยเปนหนี้ที่เกิดจากคําสั่งศาลเสียกอน ซึ่งหนี้ตาม
กฎหมายครอบครัวอาจเกิดจากสภาพของการเปนครอบครัวในปจจุบัน เชน จากการสมรสทํา
ใหตองมีหนี้อุปการะเลี้ยงดูคูสมรสอีกฝาย หรือจากการเปนบิดามารดาและบุตร หรืออาจเปน
หนี้ที่เกิดขึ้นเพราะความสัมพันธทางครอบครัวที่เลิกกันเชน การแยกกันอยูระหวางสามีภริยา
หรือ การหยาราง เปนหนี้ที่เจาหนี้ตองทราบและมีการระบุไวอยางชัดเจน ความรับผิดนี้จะ
เกิดขึ้นเมื่อบุคคลที่เปนลูกหนี้จงใจที่จะละเวนฝาฝนหนาที่ตนเองมี
หมวด 5 ความผิดฐานทําใหตกอยูในภยันตราย (Section 5 De la mise en
péril des mineurs, Endangerment of Minors) ประกอบดวยความรับผิดที่เกี่ยวของกับการ
ไมใชอํานาจปกครองเหนือผูเยาวหรือละเลยการปฏิบัติหนาที่ใน 3 มาตรา สําคัญดังนี้ คือ
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1. ความรั บ ผิ ด ฐานไม จั ด หาอาหารยารั ก ษาโรคแก เ ด็ ก มาตรา 227-1551
ประมวลกฎหมายอาญากําหนดความผิดในกรณีขัดขวางการใหอาหารหรือการดูแลเด็กอายุไม
เกินสิบหาป ความรับผิดตามมาตรานี้เปนความรับผิดที่เกิดจากการละเวนจากหนาที่ของบุคคล
ที่กฎหมายกําหนดอันสงผลกระทบที่รุนแรงตอสุขภาพของผูเยาว โดยบัญญัติวางหลักไววา
การกระทําของบุพการี หรือบุคคลอื่นใดที่มีความเกี่ยวของกับการใชอํานาจปกครอง หรือเปนผู
เคยใชอํานาจปกครองเหนือตัวเด็กที่มีอายุไมเกินสิบหาป ดวยการขัดขวางไมใหอาหารหรือ
ดูแลรักษาอันเปนผลตอการดูแลสุขภาพของผูเยาว บุคคลนั้นตองรับผิดทางอาญา ทั้งนี้ให
รวมถึงการขัดขวางในการดูแลผูเยาวที่มีอายุต่ํากวาหกขวบ โดยการปลอยผูเยาวไวในทาง
สาธารณะ หรือ พื้นที่จัดใหมีการขนสงสาธารณะเพื่อขอทาน
บทบัญญัติ มาตรา 227-15 กําหนดบทลงโทษ คือโทษจําคุกเจ็ดปและปรับหนึ่งแสน
ยูโร อย างไรก็ ดี หากการทอดทิ้ งเด็ กเปน ผลใหเด็ กเสียชี วิต ผูกระทํ าตอ งระวางโทษจํ าคุ ก
สามสิบป52
2. ความรับผิดฐานละเวนจากหนาที่ตามกฎหมาย (La soustraction à l’obligation
légale)
โดยบทบัญญัติในมาตรา 227-17 บัญญัติไววา “ผูใดเปนบิดามารดาตามกฎหมาย
ตามความเป น จริ ง หรือ เป น เป น บิ ด ามารดาบุ ญ ธรรมไม ก ระทํ า การตามหน าที่ ที่ ก ฎหมาย
กําหนด โดยไมมีเหตุอันจะอางกฎหมายได จนเปนเหตุใหบุตรผูเยาวของตนตนอยูในสภาวะที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัย หรือมีผลกระทบตอจริยธรรมหรือการศึกษาอยาง
รายแรง ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกสองเดือน และปรับสามหมื่นยูโร โดยความผิดในฐานนี้
บัญญัติขึ้นใหสอดคลองกับบทบัญญัติวาดวยเรื่องการทอดทิ้งครอบครัวตามมาตรา 373 แหง
ประมวลกฎหมายแพง”53
มาตรา227-15 Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale
ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de
compromettre sa santé est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie
publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la
générosité des passants.
52
มาตรา 227-16 L'infraction définie à l'article précédent est punie de trente ans de réclusion criminelle
lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime.
53
มาตรา 227-17 Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations
légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
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ตัวอยางที่ถือวาเปนการรับผิดฐานละเวนจากหนาที่ตามกฎหมาย เชน บิดามารดา
สงบุตรอายุ 6 ขวบไปอยูในสํานักในประเทศอินเดีย หรือกรณีที่มารดาติดสุราเรื้อรังปลอยบุตร
ผูเยาวของตนใหอยูตามลําพังโดยไมดูแลและใหการศึกษาเทาที่ควรจะไดรับ54
อยางไรก็ตาม ถาผูกระทํามีเหตุอันควรอางกฎหมายไดเชน จําเปนตองแยกเด็ก
ออกไปอยูในสถานที่อื่นเพราะคูสมรสที่อยูดวยมีพฤติกรรมชอบทํารายรางกาย ดังนี้แมจะทํา
ใหไมสามารถดูแลเด็กไดดวยตนเองแตผูกระทําก็ไมมีความรับผิดตามมาตรานี้
ความผิ ด ฐานนี้ เ ป น ความผิ ด ที่ ต อ งการผลในกรณี ที่ ค วามผิ ด ยั ง ไม สํ า เร็ จ นั้ น ไม
สามารถฟองรองเพื่อลงโทษผูกระทําได ความรับผิดตามมาตรานี้มีลักษณะคลายกับความรับ
ผิดฐานทอดทิ้งครอบครัวตามมาตรา 227-1 ในแงที่วาหากบุคคลที่ถูกลงโทษไมสามารถแสดง
ใหเห็นวาตนมีความสามารถที่จะปฏิบัติตามหนาที่ของตนไดภายในหกเดือนนับแตวันที่ศาลมี
คําตัดสิน ศาลอาจมีคําสั่งเพิกถอนอํานาจปกครองของบุคคลนั้นไดเลยโดยไมตองมีการรองขอ
3. ความรับผิดฐานละเวนจากหนาที่ในการใหการศึกษา มาตรา 217-17-1
55
วรรคแรก (La soustraction à l’obligation scolaire)
ความรับผิดตามมาตรานี้บัญญัติวา ผูใดเปนบิดามารดา หรือผูใชอํานาจปกครอง
รวมทั้งผูดูแลตามความเปนจริงเมื่อไดรับคําเตือนจากผูตรวจการทางการศึกษา(L’inspecteur
d’académie, Inspector of the Academy) แลว ไมยอมจัดใหผูเยาวในความปกครองของตนที่
มีอายุตั้งแตหกขวบซึ่งตองไดรับการศึกษาตามกฎหมายไปลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษา
ตามที่กฎหมายกําหนด โดยไมมีเหตุอันจะอางกฎหมายได ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกหกเดือน
และปรับเจ็ดพันหารอยยูโร
ความรับผิดตามมาตรานี้มีขอยกเวนในกรณีที่การไมจัดใหมีการลงทะเบียนไมสงผล
กระทบตอสิทธิในการไดรับการศึกษาของผูเยาว เชน มีการจัดการเรียนการสอนในครอบครัว
รวมทั้งหากมีเหตุอันจะอางกฎหมายไดเชน บุตรผูเยาวมีอาการเจ็บปวย หรือมีความพิการทาง

L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l'application du 3° de
l'article 373 du code civil.
54
ACI cabinet d'avocats à Paris.Retrives from January 20,2010 from http://www.cabinetaci.com/lasoustraction-d-un-parent-a-ses-obligations-legales.html
55
มาตรา227-17 -1 Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité
parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement
d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, est puni
de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
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รางกายหรือจิตใจ เปนตน บิดามารดาที่ไมไดพาบุตรผูเยาวไปลงทะเบียนกับสถานศึกษาก็ไมมี
ความผิด
ความรับผิดทั้งหาฐานความผิดที่กลาวมาอันไดแกความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก (ระวาง
โทษจําคุกเจ็ดป และปรับหนึ่งแสนยูโร), ความผิดฐานทอดทิ้งครอบครัว (ระวางโทษจําคุกสอง
ป และปรับหนึ่งหมื่นหาพันยูโร), ความรับผิดฐานไมจัดหาอาหารยารักษาโรคแกเด็ก (ระวาง
โทษจํ า คุ ก เจ็ ด ป และปรั บ หนึ่ ง แสนยู โ ร), ความรั บ ผิ ด ฐานละเว น จากหน า ที่ ต ามกฎหมาย
(ระวางโทษจําคุกสองป และปรับสามหมื่นยูโร) และความรับผิดฐานละเวนจากหนาที่ในการให
การศึกษา (ระวางโทษจําคุกหกเดือน และปรับเจ็ดพันหารอยยูโร) ซึ่งเกี่ยวของกับการที่บิดา
มารดาละเวนหนาที่อันเกิดจากอํานาจปกครองนั้น ทุกฐานความผิดดังกลาวกฎหมายอาญา
กําหนดใหเปนความผิดในระดับ Délit อันเปนความผิดที่รุนแรงเปนอันดับสองในระบบ
กฎหมายอาญาของประเทศฝรั่งเศสทั้งสิ้น เวนแตความผิดตามมาตรา 217-2 ความผิดฐาน
ทอดทิ้งเด็กจนเปนเหตุใหเด็กนั้นมีความผิดปกติเกิดแกรางกาย กายพิการอยางถาวร (ระวาง
โทษจํ าคุก ยี่สิบ ป) หรือถึ งแก ความตาย (ระวางโทษจําคุ กสามสิบป )ซึ่ง เปน เรื่อ งที่รา ยแรง
กฎหมายจึงกําหนดระวางโทษที่สูง และจัดใหเปนความผิดในระดับ Crime ซึ่งเปนระดับที่
ฉกรรจที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศฝรั่งเศส ดังนั้นจะเห็นไดวาการไมปฏิบัติ
ตามหนาที่อันเกิดจากอํานาจปกครองในฐานะที่เปนบิดามารดานั้น หาใชเรื่องเล็กนอย หรือ
เปนแตเรื่องในทางแพงแตอยางเดียวไม หากแตผูกระทํายังอาจจะตองถูกระวางโทษทางอาญา
อยางรุนแรงอีกดวยอีกดวย
นอกจากการที่กฎหมายกําหนดโทษจําคุกหรือโทษปรับ อันเปนโทษประธานแลว
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 227-2956 ยังไดระวางโทษอุปกรณ (Les peines complémentaires
56

มาตรา227-29 Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant
être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis
pendant cinq ans au plus ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en
est le produit ;
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
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- Complementary punishments) ใหกับความผิดในลักษณะ 7 นี้ดวยเปนการเฉพาะซึ่ง โทษ
อุปกรณที่กฎหมายฝรั่งเศสบัญญัติใหสามารถนํามาใชเพื่อลงโทษผูกระทํา และแกไขปญหา
สังคมที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดอาญาดังกลาวไดแก
1) การเพิกถอน หรือระงับสิทธิทางพลเมือง สิทธิทางแพง และสิทธิตามกฎหมาย
57
ครอบครัว ซึ่งไดแก
- สิทธิในการเลือกตั้ง
- สิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้ง
- สิทธิในการขึ้นเปนพยานผูเชี่ยวชาญ หรือเขาเปนตัวแทน หรือผูชวยของ
คูความในการพิจารณาคดีของศาล
- สิทธิในการใหการแกศาล
- สิ ท ธิ ที่ จ ะเป น ผู ป กครอง หรื อ ผู พิ ทั ก ษ แต ข อ ห า มนี้ ไ ม ร วมถึ ง การเป น
ผูปกครอง หรือผูพิทักษในบุตรของบุคคลอื่น โดยศาลเปนผูอนุญาตหลังจากที่ไดผานการ
พิจารณาของคณะที่ปรึกษาของศาลในการทําความเห็นเกี่ยวกับคดีครอบครัว (Conseil de la
famille) แลว
ซึ่งศาลมีอํานาจที่จะสั่งหามใชสิทธิดังกลาวทั้งหมดหรือแตบางสวน แตจะสั่งหามใช
สิทธิดังกลาวไดไมเกินสิบปในกรณีเปนความรับผิดประเภท Crime และไมเกินหาป สําหรับ
ความรับผิดประเภท Délit
2) พักการใชใบอนุญาตขับขี่ไมเกินหาป แตการพักใชใบอนุญาตนี้จะถูกจํากัด
สําหรับกรณีที่ไมไดขับขี่เพื่อประกอบวิชาชีพ
3) ยกเลิกการใชใบอนุญาตขับขี่ และหามยื่นใบสมัครสอบใบขับขี่เปนเวลาไมเกิน
หาป
4) เนรเทศออกนอกประเทศฝรั่งเศสไมเกินหาป
7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 13135-1 ;
8° Pour les crimes prévus par les articles 227-2 et 227-16, l'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être
prononcées cumulativement.
57
มาตรา 131-26 supra note 59
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5) ยึดทรัพยที่จะนําไปในการกระทําความผิด หรือทรัพยซึ่งไดมาจากการกระทํา

ความผิด
6) ห า มประกอบอาชี พ หรื อ เป น อาสาสมั ค รที่ ทํ า งานเกี่ ย วกั บ เด็ ก เด็ ด ขาดเป น
ระยะเวลาสูงสุดไดถึง สิบป
ในป ค.ศ. 2006 ไดการบัญญัติแกไขปรับปรุงกฎหมายอาญาโดยเพิ่ม มาตรา 13135-1 กําหนดมาตรการเพื่อใชบังคับใหบิดามารดารูจักหนาที่ความรับผิดชอบของตนในรูปแบบ
ของการจัดใหมีการทําขอตกลงเรียกวา ขอตกลงวาดวยความรับผิดชอบของบิดามารดา (Le
contrat de responsabilité parentale)58
จากสถิติที่ปรากฏมีบุคคลที่ถูกลงโทษตามมาตรา 227-17 ใน ป ค.ศ.2006 มีจํานวน
ทั้งสิ้น 212 ราย ใน ป ค.ศ.2005 มีจํานวนทั้งสิ้น 171 ราย ในป ค.ศ.2003 มีจํานวนทั้งสิ้น 136
ราย ในขณะที่ใน ป ค.ศ. 1994 มีเพียง 40 ราย อยางไรก็ดีผูถูกลงโทษตามมาตรานี้ มีเพียง
รอยละ 6 เทานั้นที่ไดรับโทษจําคุกโดยประมาณสี่ถึงหกเดือน 59 อยางไรก็ดี ศาลอาจสั่งลงโทษ
บิดามารดาตามมาตรา 227-17 และ มาตรา 227-17-1 ในคดีที่ผูเยาวประพฤติตนเกเรไม
เหมาะสม กระทําความผิดทางอาญาหรือกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น หากศาลพบวา
บิดามารดาของผูเยาวที่กอความผิดหรือกอความเสียหายนั้นละเวนจากหนาที่อันเกิดจาก
อํานาจปกครองตามกฎหมาย ตัวอยางในคดี ป ค.ศ. 2003 ศาล Tribunal Correctionnel แหงเมือง
Bourg-en-Bresse สั่งลงโทษมารดาจําคุกเปนเวลาหนึ่งป โดยขอเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏวา
มารดาของปลอยใหบุตร 2 คนที่มีอายุ 15 ป และ 17 ป ออกนอกบานเพื่อเที่ยวกลางคืนเปน
ประจําโดยที่มารดาไมเคยติดตามหรือดูแลจนผูเยาวอยูในสภาพที่มีจิตใจชั่วรายและมึนเมา
แอลกอฮอล ในคดีนี้ผูเยาวทั้งสองไดจุดไฟเผาถังขยะของโรงเรียน ทําลายหลอดไฟในรานคา
ทําลายผนังกําแพง และอาละวาดกอความวุนวายหลายอยาง ทั้งที่ผูเยาวทั้งสองอยูในวัยที่
สามารถเขาใจผลของการกระทําดังกลาว60 จากคดีที่เกิดขึ้นแสดงใหเห็นวา ในกรณีที่ผูเยาว
กระทํ าความผิดอาญาหรือ กอให เกิดความเสียหายทํ าละเมิดตอ บุคคลอื่น นอกจากผู เยาว
อาจจะรับผิดทางแพงหรือทางอาญาตามที่กฎหมายกําหนดแลว หากขอเท็จจริงปรากฏวาบิดา
มารดาละเวนหนาที่ของตนเองในปฏิบัติตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนด บิดามารดาอาจจะตอง
58

รายละเอียดโปรดดูในหัวขอ 3 ที่กําลังจะกลาวถึงถัดไป
Mineurs au bord de la rupture : le stage de la dernière chance .( 27 février 2008) .France Info .Retrived
15 January 2010, from http://www.france-info.com/chroniques-le-plus-france-info-2008-02-27-mineurs-aubord-de-la-rupture-le-stage-de-la-derniere-chance-101640-81-184.html
60
Pierre-brice lebrun, Peut-on et faut-il punir les parents des enfants délinquants ?. Retrived 4 January,
2010.from http://profdedroit.unblog.fr/peut-on-et-faut-il-punir-les-parents-des-enfants-delinquants/
59
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รับโทษอาญาดังที่ไดอธิบายไปขางตน อยางไรก็ดี ความรับผิดทางอาญาของบิดามารดานี้เปน
ความรับผิดเนื่องจากการกระทําของตนเองที่ละเวนหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไมใชเปนความรับ
ผิดทางอาญาจากการกระทําของบุคคลอื่น กรณีนี้เปนคนละเรื่องกับหลักกฎหมายวาดวยความ
รับผิดของบิดามารดาในการกระทําละเมิดของผูเยาวตามมาตรา 1384 ประมวลกฎหมายแพง
ของประเทศฝรั่งเศส61
3. มาตรการลงโทษอื่นๆ ที่นํามาเยียวยาปญหาบิดามารดาละเวนหนาที่อัน
เกิดจากอํานาจปกครองของตน
นอกจากการกําหนดความรับผิดทางอาญาของบิดามารดาในการละเวนหนาที่อัน
เกิดจากอํานาจปกครองของตน จะถือเปนเครื่องมือสําคัญเพื่อปองกันและลงโทษบุคคลที่ไมทํา
ปฏิบัติตามหนาที่ใหกระทําการตามหนาที่ของตนแลว มาตรการในการกําหนดความรับผิด
ทางอาญาแกบิดามารดาหรือผูที่มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบผูเยาวภายใตประมวลกฎหมายอาญา
ยังเปนอีกหนึ่งเครื่องมือสําคัญที่ถูกนํามาใชเพื่อแกปญหาผูเยาวประพฤติตนเกเรไมเหมาะสม
อันถือเปนปญหาสังคมที่สําคัญในปจจุบัน เนื่องดวยประเทศฝรั่งเศสมองวาการละเวนจาก
หนาที่ของบิดามารดาโดยเฉพาะอยางยิ่งหนาที่ในการใหการอบรมใหการศึกษาเปนสาเหตุ
61

Article 1384 On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais
encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a
sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers
dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés
par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est
responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par
les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du
dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les
fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils
sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont
pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme
ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le
demandeur, à l'instance.
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สําคัญที่ทําใหเด็กผูเยาวประพฤติตนเกเรไมเหมาะสมหรือเปนสาเหตุที่ทําใหเด็กผูเยาวกระทํา
ผิดกฎหมายซึ่งเปนปญหาสังคมที่เกิดขึ้นในปจจุบันที่ผูกระทําผิดจํานวนมากเปนเด็กและ
เยาวชน และมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยสถิติในป ค.ศ.1997-2002 มีจํานวนเด็กที่กระทํา
ความผิดอาญาเพิ่มขึ้นรอยละ 16.8 (โดยในป ค.ศ.2002-2008 มีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 15.2)
จากในปจจุบันสถิติผูที่ใชความรุนแรงกระทําความผิด รอยละ 48 เปนผูเยาว ในขณะที่รอยละ
11 เปนเด็กที่มีอายุต่ํากวา 13 ป62
อยางไรก็ดี แนวคิดวาดวยการกําหนดโทษทางอาญาในกรณีบิดามารดาละเวนจาก
หนาที่ตามที่ปรากฏในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศฝรั่งเศสไดรับการวิพากษวิจารณ
จากนักวิชาการหลายฝายวาอาจจะไมใชหนทางที่ดีที่สุดในการแกปญหาเด็กผูเยาวประพฤติ
ตนเกเรไมเหมาะสม โดยมองวาการใชบทลงโทษทางอาญาไมสามารถชวยลดปริมาณเด็กที่
ประพฤติตนเกเรไมเหมาะสมนอยลงได และหากบิดามารดาตองรับผิดทางอาญาไมวาโทษ
จําคุก หรือโทษปรับ อาจจะยิ่งกอใหเกิดผลเสียมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ จากสถิติที่ปรากฏพบวาผูเยาวที่กระทําผิดอาญาหรือประพฤติตนเกเรโดยสวน
ใหญนั้นมักมาจากครอบครัวที่ยากจน หรือพักอาศัยอยูในยานชุมชนแออัด หรือในพื้นที่คนตาง
ดาวอาศัยอยู ซึ่งบิดามารดายอมไมมีเงินจายคาปรับ และการนําบิดามารดาของเด็กไปจําคุกยิ่ง
เทากับเปนการทําใหไมมีบุคคลที่จะมาอบรมดูแลผูเยาวในขณะนั้น จากตัวเลขสถิติการกระทํา
ความผิดของเด็กในประเทศฝรั่งเศสเด็กอายุนอยมีแนวโนมกระทําความผิดที่รุนแรงมากขึ้น
สงผลใหเกิดแนวความคิดสําคัญที่วารัฐเองตองมีสวนรวมรับผิดจากกรณีที่เด็กประพฤติตนเกเร
ไมเหมาะสมเปนอันดับสองรองจากบิดามารดา ซึ่งแนวคิดความรับผิดชอบของรัฐสวัสดิการใน
ขอนี้ นํามาสูการสรางและการใชมาตรการอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อสงเสริมและชวยเหลือใหบิดา
มารดาใหกระทําการตามหนาที่ของตนมากยิ่งขึ้นตั้งแตป ค.ศ.1990 อันจะเปนการปองกัน
ปญหาผูเยาวจะกระทําผิดอาญาหรือประพฤติตนเกเร63
62

Union pour un Mouvement Populaire . La délinquance des jeunes :nouveaux phénomènes, nouvelles
solutions Revried 11 January, 2009 from
http://www.google.fr/#hl=th&source=hp&q=La+d%C3%A9linquance+des+jeunes+%3A+nouveaux+ph%C3%A
9nom%C3%A8nes%2C+nouvelles+solutions&btnG=%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB
%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2+Google&aq=f&oq=&fp=f2b3220914b0
adaa
63
Anne Chemin,( 6 février 2008). L’idée de “responsabilisation des parents” s’est-elle traduite par une
véritable prévention de la délinquance ?, Le monde, Revried 5 January, 2010 from http://www.ldhtoulon.net/spip.php?article2166
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1. การฝกอบรมเพื่อสรางความรับผิดชอบของบิดามารดา (Le stage de responsabilité
parentale)
การฝกอบรมเพื่อสรางความรับผิดชอบของบิดามารดาเปนมาตรการที่เกิดขึ้นครั้ง
แรกใน ป ค.ศ.1990 เปนการฝกอบรมเพื่อสรางความรับผิดชอบของบิดามารดาเกิดขึ้นเพื่อ
เปนทางเลือกใหแกบิดามารดาเพื่อแทนการถูกดําเนินคดีในศาลในกรณีที่บิดามารดาไมทํา
หนาที่ดูแลผูเยาวตามมาตรา 227-17 และมาตรา 227-17-1 ตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่ง
มาตรการดั ง กล า วนี้ ถื อ ว า เป น ทางเลื อ กใหม โ ดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ แก ไ ขฟ น ฟู อ ย า งหนึ่ ง
กลาวคือหากบิดามารดาเลือกเขาฝกอบรม บิดามารดานั้นจะไมถูกดําเนินคดีในศาล
ตอมาภายหลังมีการออกหนังสือเวียนภายในของภาครัฐวาดวยนโยบายทางอาญา
ในกรณีผูเยาวประพฤติตนเกเรไมเหมาะสม และในป ค.ศ. 2007 ไดมีการตรารัฐบัญญัติวาดวย
การปองกันปญหาผูเยาวประพฤติตนเกเรไมเหมาะสม (La loi de prévention de la délinquance
du 5 mars 2007) กําหนดใหมีการใชมาตรการฝกอบรมเพื่อสรางความรับผิดชอบของบิดา
พนั ก งานอั ย การสามารถกํ า หนดให ผู ก ระทํ า ความผิ ด เข า สู ร ะบบการฝ ก อบรมทางด า น
สุขอนามัย สังคม หรือวิชาชีพดวยคาใชจายของตน เพื่อเปนมาตรการเสริมและเปนทางเลือก
ซึ่งศาลอาจสั่งใหมีการฝกอบรมเพื่อสรางความรับผิดชอบของบิดามารดาเพื่อเปนลงโทษอยาง
หนึ่งที่เรียกวาโทษอุปกรณเปนไปตามหลักเกณฑของมาตรา 131-35-164 มาตรา 131-1665
ประกอบมาตรา 227-29 ของประมวลกฎหมายอาญา
ทั้งนี้ มาตราR.131-48 แหงประมวลกฎหมายอาญา กําหนดเปาหมายสําคัญในการ
ฝกอบรมเพื่อเปนทบทวนหนาที่ทางกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และศีลธรรม ใหแกบุคคลที่ถูก
ลงโทษในการใหการศึกษาแกเด็ก66 โดยมาตรา R. 131-49 แหงประมวลกฎหมายอาญาได
กําหนดใหนําหลักเกณฑมาตรา R. 131-36 ถึง มาตรา R. 131-44 วาดวยเรื่องการฝกอบรม
64

มาตรา 131-35-1 Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un
stage de sensibilisation à la sécurité routière, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits
stupéfiants ou un stage de responsabilité parentale est exécutée dans un délai de six mois à compter de la
date à laquelle la condamnation est définitive.
La juridiction précise si le stage est exécuté aux frais du condamné. Le stage de sensibilisation à la
sécurité routière est toujours exécuté aux frais du condamné.
L'accomplissement du stage donne lieu à la remise au condamné d'une attestation que celui-ci adresse
au procureur de la République.
65
มาตรา131-16 supra note 27
66
มาตรา R131-48 Le stage de responsabilité parentale prévu à l'article 131-35-1 a pour objet de rappeler au
condamné les obligations juridiques, économiques, sociales et morales qu'implique l'éducation d'un enfant.
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หนาที่พลเมือง (De la peine de stage de citoyenneté ) มาใชบังคับดวย ในสวนรูปแบบ
วิธีการในการอบรมอาจมีการจัดการรวมกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชนที่ทํางานเกี่ยวของ
เพื่อชวยเหลือบิดามารดาตามที่ปรากฏใน มาตรา 141-1 ประมวลกฎหมายวาดวยการกระทํา
ทางสังคมและครอบครัว (Le Code de l'action sociale et des familles) หรือตามที่ปรากฏ
ในมาตรา L 222-4-1 ประมวลกฎหมายเดียวกัน และในกรณีที่ผูถูกลงโทษเปนผูออกคาใชจาย
คาธรรมเนียมในการฝกอบรมเอง จํานวนคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บตองไมมีมูลคาสูงกวาจํานวน
เงินคาปรับสําหรับการกระทําความผิดประเภท Contravention ในชั้น 3 เทากับสี่รอยหาสิบยูโร67
รูปแบบในการฝกอบรมหนาที่ของบิดามารดาประกอบดวย การจัดอบรมเปนกลุม
เพื่ อ ให ข อ มู ล สิ ท ธิ หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ของบิ ด ามารดา มี ก ารติ ด ตามบิ ด ามารดาเป น
รายบุคคลเปนเวลาอยางต่ําสามเดือน อยางไรก็ดีแมวาจะมีการประกาศใชกฎหมาย ตั้งแตป
ค.ศ. 2007 กําหนดใหศาลสามารถสั่งใหมีการฝกอบรมเพื่อสรางความรับผิดชอบของบิดา
มารดา แตจากขอเท็จจริงที่ปรากฏพบวาศาลในประเทศฝรั่งเศสกลับมีการออกคําสั่งใหใช
มาตรการฝกอบรมเพื่อสรางความรับผิดชอบของบิดามารดาเปนจํานวนนอยมาก คงมีแต
เฉพาะในศาล TGI (Tribunal de grande instance) ของเมือง Reims ที่เปนแหลงกําเนิดของ
การใชมาตรการนี้เพียงเทานั้น โดยสาเหตุที่ไมมีการใชมาตรการฝกอบรมหนาที่ของบิดา
มารดา สวนใหญมาจากมีตนทุนในการบริหารจัดการที่สูง รวมทั้งผูพิพากษายังขาดความสนใจ
ที่จะใชมาตรการนี68้
2. ขอตกลงวาดวยความรับผิดของบิดามารดา (Le contrat de responsabilité
parentale (CRP)
รัฐบัญญัติ ป ค.ศ.200769 กําหนดใหนําวิธีการทําขอตกลงวาดวยความรับผิดของ
บิดามารดา (Le contrat de responsabilité parentale) มาบังคับใชเพื่อประโยชนในการ
ควบคุมใหบิดามารดาหรือผูที่ดูแลรับผิดชอบผูเยาวตองใสใจและคอยดูแลผูเยาวไมใหประพฤติ
ตนเกเรไมเหมาะสม โดยการทําขอตกลงดังกลาวมีลักษณะเปนการทําขอตกลงรวมกันระหวาง
บิดามารดาหรือบุคคลที่ตองดูแลรับผิดชอบเด็กผูเยาวที่ไมปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ของ
ตนบกพรองกับประธานสภาองคการบริการสวนจังหวัด (Le président du conseil général)
67

Jean-Noël Escudié (2007, 1 October), Responsabilité parentale : après le contrat et le conseil... Revried 5
January, 2010 from http://www.localtis.info/cs/ContentServer?c=artVeille&pagename=Localtis%2FartVeille
68
Charlotte ROTMAN ( 2008, 28 January) , Parents de mineurs délinquants : les juges boudent les
sanctions Revried 5 January 2010, from http://www.liberation.fr/france/010172705-parents-de-mineursdelinquants-les-juges-boudent-les-sanctions
69
La loi de prévention de la délinquance du 5 mars 2007
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โดยคําแนะนําของผูตรวจการศึกษา (l'inspecteur d'académie) หัวหนาสถานศึกษา (Le chef
d'établissement d'enseignement) นายกเทศมนตรีของเขตเทศบาลที่เด็กพักอาศัยอยู (Le
maire de la commune de résidence du mineur) หรือ ผูวาราชการจังหวัด (Le préfet) ซึ่ง
เนื้อหาสาระของขอตกลงวาดวยความรับผิดของบิดามารดาจะกําหนดใหบิดามารดาตองปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะบิดามารดาที่ดีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกเรที่ไมเหมาะสมของผูเยาว เชน
พฤติกรรมในการไมเขาเรียน การประพฤติผิดวินัยของโรงเรียน รวมทั้งในกรณีอื่นๆ ที่แสดงให
เห็นวาเปนผลจากการบกพรองหนาที่จากอํานาจปกครองบุตรของบิดามารดา70
ก อ นที่ จ ะมี ก ารทํ า ข อ ตกลงว า ด ว ยความรั บ ผิ ด ของบิ ด ามารดา ในเบื้ อ งต น
ประธานสภาองคการบริการสวนจังหวัดจะเปนฝายทําขอเสนอของการขอตกลงความรับผิด
ของบิดามารดากอน และจะมีการจัดสงขอเสนอของการขอตกลงความรับผิดของบิดามารดาไป
ยังบิดามารดาของผูเยาวโดยทางไปรษณีย บิดามารดามีหนาที่จะตองตอบคําเสนอดังกลาว
ภายใน 15 วัน ในกรณีที่บิดามารดาปฏิเสธไมเขารวมทําขอตกลง จะมีการตรวจสอบและเฝา
ติ ด ตามพฤติ ก รรมของบิ ด ามารดาผู เ ยาว หากพบว า บิ ด ามารดาควรต อ งร ว มทํ าข อ ตกลง
ดังกลาวแตกับปฏิเสธโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ประธานสภาองคการบริการสวนจังหวัด (Le
président du conseil général) อาจสงเรื่องไปยังผูอํานวยการหนวยงานที่รับผิดชอบการให
ตัดเงินชวยเหลือแกครอบครัว (Les allocations familiales หรือ l’organisme débiteur des
prestations familiales)
ในสวนสาระสําคัญของขอตกลงวาดวยความรับผิดของบิดามารดาจะกําหนดถึง
สาเหตุและสภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นนํามาสูความจําเปนในการตกลงทําขอตกลง และเนนย้ํา
ถึงหนาที่ของบิดามารดาที่จะเปนตองมีในฐานะเปนผูใชอํานาจปกครองบุตร ขอผูกผันของ
บิดามารดาที่ตองปฏิบัติเพื่อเยียวยาแกไขปญหาที่เกิด วิธีการและมาตรการทางสังคมตางๆ ที่
ทางประธานสภาองคการบริการสวนจังหวัด (Le président du conseil général) จะดําเนินการให
เพื่อใหความชวยเหลือเพื่อเยียวยาและแกไขปญหาที่เกิด ระยะเวลาในการปฏิบัติตามขอตกลง
โดยมีกําหนดไมเกินหกเดือน ในกรณีที่มีการตอระยะเวลาตองมีระยะเวลารวมทั้งหมดไมเกิน
สิ บ สองเดื อ น วิ ธี ก ารในการตรวจสอบพฤติ ก รรมของเด็ ก บิ ด ามารดา หรื อ บุ ค คลอื่ น ที่
รับผิดชอบ รวมทั้งมาตรการลงโทษกรณีที่บิดามารดาหรือบุคคลที่รับผิดชอบไมดําเนินการ
ปฏิบัติตามขอตกลงที่ไดทําไวโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร

70

Service public (.2008, April 10). Contrat de responsabilité parentale. Retrieved 5 January, 2010,from
http://vosdroits.service-public.fr/F16090.xhtml
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ในกรณี ที่ บิ ด ามารดาหรื อ ผู ที่ มี ห น า ที่ ต อ งรั บ ผิ ด ชอบไม ป ฏิ บั ติ ต ามข อ ตกลง
ประธานสภาองคการบริการสวนจังหวัดสามารถดําเนินการสั่งระงับเงินชวยเหลือครอบครัวไป
ยังผูอํานวยการหนวยงานที่รับผิดชอบในการะงับเงินชวยเหลือแกครอบครัว (Le directeur de
l'organisme débiteur des prestations familiales) หรือรองตอผูพิพากษาศาลเยาวชนในการ
สั่งใหเพิกถอนอํานาจปกครองทั้งหมดหรือบางสวนและแตงตั้งใหบุคคลอื่นเปนผูใชอํานาจ
ปกครองทั้งหมดหรือบางสวนแทน หรืออาจรองตออัยการเพื่อดําเนินคดีลงโทษทางอาญา
อยางไรก็ดี แมจะมีการกําหนดใหใชวิธีการทําขอตกลงวาดวยความรับผิดของบิดา
มารดาอยางเปนทางการ นักวิชาการนักสังคมวิทยาออกมาตอตานมาตรการดังกลาวเพราะ
มองวามาตรการที่ใชในการลงโทษบิดามารดาที่ไมสามารถปฏิบัติตามขอตกลงโดยการตัดเงิน
ชวยเหลือของรัฐนั้นไมใชการลงโทษที่จะกอใหเกิดผลดีแตอยางใด เนื่องจากหลายฝายเห็นวา
การตัดเงินชวยเหลือไมใชทางออกของปญหา เพราะมีตัวอยางแสดงใหเห็นวาเด็กที่มาจาก
ฐานะของทางสังคมชนชั้นกลางก็ยังประพฤติตนเกเรไมเหมาะสม71
อนึ่งรัฐบัญญัติในป ค.ศ.2007 วาดวยการปองกันปญหาผูเยาวประพฤติตนเกเรไม
เหมาะสม มาตรา 972 กําหนดเพิ่มบทบาทของนายกเทศมนตรี (la Maire) ในการแกไขปญหา
เด็กเยาวชนประพฤติตนเกเรไมเหมาะสม โดยกฎหมายไดกําหนดใหจัดตั้งหนวยงานที่เรียกวา
ที่ปรึกษาเพื่อสิทธิและหนาที่ของครอบครัว ภายใตการอนุมัติของสภาเทศบาล ในกรณีที่มี
ผูเยาวประพฤติตนเกเรไมเหมาะสม ครอบครัวสามารถแจงไปใหนายกเทศมนตรีรับทราบผาน
ทางที่ปรึกษาเพื่อสิทธิและหนาที่ของครอบครัวที่จัดตั้งขึ้นนี้ โดยจะมีการใหความชวยเหลือแก
บิดามารดาใหทําหนาที่ของตนได
ในกรณีที่ความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยในสังคมถูกคุกคามเนื่องจากไมมี
การสอดสองดูแลผูเยาว หรือผูเยาวไมเรียนหนังสือ นายกเทศมนตรีสามารถทําขอตกลงเพื่อ
ชวยเหลือบิดามารดา (L’accompagnement parental) กับบิดามารดาหรือบุคคลที่ดูแลผูเยาว
เพื่อกําหนดใหมีการติดตามความประพฤติสวนบุคคลผานการใชมาตรการดูแลและการให
การศึกษา นายกเทศมนตรีสามารถทําขอตกลงเพื่อชวยเหลือบิดามารดา (L’accompagnement
parental) ไดตอเมื่อยังไมไดมีการทําขอตกลงวาดวยความรับผิดของบิดามารดา (Un contrat

71

Michel Tendi (2009, April 14). Prévention de la délinquance : une loi pour rien ?, localtis, Retrieved at 5
January 2010 fromhttp://www.localtis.info/cs/ContentServer?c=artJour&pagename=Localtis%2FartJour%2
FartJour&cid=1239698725800
72
ปจจุบัน คือ มาตรา L 141-2 ของประมวลกฎหมายการกระทําทางสังคมและครอบครัว
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de responsabilité parentale) กับประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด73 หรือยังไมไดมี
การใชมาตรการใหความชวยเหลือดานการศึกษา (Une mesure d'assistance educative)
ตามที่ปรากฏใน มาตรา 375 ของประมวลกฎหมายแพง มากอน การทําขอตกลงเพื่อชวยเหลือ
บิดามารดาสามารถทําไดในกรณีที่บิดามารดาหรือบุคคลที่รับผิดชอบดูแลเปนผูรองขอ ในการ
ดําเนินการขอตกลงเพื่อชวยเหลือบิดามารดา นายกเทศมนตรีจะตองสงเรื่องเพือ่ ขอความเห็นจาก
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ผูตรวจการศึกษา หัวหนาสถานศึกษา ผูอํานวยการ
หนวยงานที่รับผิดชอบการการใหเงินอุดหนุนชวยเหลือครอบครัว และผูวาราชการจังหวัด
ขอตกลงเพื่อชวยเหลือบิดามารดาจะกําหนดหนาที่ใหบิดามารดาหรือผูแทนที่รับผิดชอบดูแล
ผูเยาวตองปฏิบัติตามหนาที่ของตนตามหลักการเรื่องการใชอํานาจปกครอง ในกรณีที่บิดา
มารดาหรือผูแทนของผูเยาวปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามขอตกลงเพื่อชวยเหลือบิดามารดาโดย
ปราศจากเหตุผลอันจะอางไดโดยชอบดวยกฎหมาย หรือปฏิบัติตามขอตกลงเพื่อชวยเหลือ
บิดามารดาเพียงบางสวน นายยกเทศมนตรีตองสงเรื่องดังกลาวใหแกประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดใหรับทราบเพื่อดําเนินการจัดทําขอตกลงวาดวยความรับผิดของบิดามารดา
ตอไป
นอกจากนี้ รัฐบัญญัติ ป ค.ศ. 2007 ยังกําหนดบังคับใหมีการตั้งที่ปรึกษาสวน
ท อ งถิ่ น เพื่ อ ความปลอดภั ย และป อ งกั น เด็ ก เยาวชนประพฤติ ต นเกเรไม เ หมาะสม (Les
conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) ในเขตเทศบาล
ที่มีประชากรมากกวา 10,000 คน โดยใหหนวยงานดังกลาวอยูในรูปขององคการมหาชนที่เกิด
จากความรวมมือระหวางเทศบาลหลายแหงเพื่อทําหนาที่ปองกันและแกไขปญหาเด็กเยาวชน
ประพฤติตนเกเรไมเหมาะสม (Les établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI)74
อย า งไรการที่ รั ฐ บั ญญั ติ ใ นป ค.ศ.2007
มีก ารกํ า หนดบทบาทอํา นาจของ
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและนายกเทศมนตรีทําใหเกิดขอสงสัยบางประการใน
การบังคับใชกฎหมายฉบับดังกลาว และเปนที่นาติดตามเปนอยางยิ่งวามาตรการที่สรางขึ้นมา
จะมีผลใชบังคับไดมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด
73

ขอตกลงที่ทํากับนายกเทศมนตรี (la Maire) คือ ขอตกลงเพื่อชวยเหลือบิดามารดา (L’accompagnement
parental) เปนคนละขอตกลงกับขอตกลงที่บิดามารดาทํากับประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งขอตกลงหลัง
นั้นเรียกวา ขอตกลงวาดวยความรับผิดของบิดามารดา (Un contrat de responsabilité parentale)
74
Le Particulier et Finances Editions (2009, August). Les parents de délinquants sont aidés par le maire
Retrieved at 5 January 2010 fromhttp://www.leparticulier.fr/jcms/c_78050/les-parents-de-delinquants-sontaides-par-le-maire?acid=c_5969
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สรุป
จากการศึกษากฎหมายมาตรการทางอาญาและมาตรการอื่นๆ เพื่อลงโทษบิดา
มารดาที่อาจไดรับผลรายแหงการกระทําจากการละเวนหนาที่อันเกิดจากอํานาจปกครองของ
ตนตามกฎหมายครอบครัวของประเทศฝรั่งเศสในบทความนี้ แสดงใหเห็นวาในระบบกฎหมาย
ของประเทศฝรั่ ง เศส นอกจากจะมี ก ารใช ม าตรการตามกฎหมายแพ ง แล ว ยั ง มี ก ารนํ า
หลักเกณฑความรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับเพื่อเปนการขมขูใหบุคคลที่มี
หนาที่ตามอํานาจปกครองในการดูแลรับผิดชอบผูเยาวตองปฏิบัติตามหนาที่ดังกลาว เชน
หนาที่การดูแลเลี้ยงดูใหการศึกษาแกเด็ก อันเปนแนวคิดที่ไมปรากฏตามกฎหมายลักษณะ
ครอบครัวของไทย เปนการนํามาตรการลงโทษทางอาญาอันเปนเรื่องของกฎหมายมหาชนมา
บังคับใชความสัมพันธในครอบครัวซึ่งเปนเรื่องความสัมพันธระหวางบุคคลกับบุคคลตาม
กฎหมายเอกชน
อยางไรก็ดี จากขอเท็จจริงในปจจุบันที่เกิดขึ้นพบวาในทางปฏิบัติประเทศฝรั่งเศส
เองมี ก ารใช ม าตรการลงโทษทางอาญาซึ่ ง ได แ ก การลงโทษจํ า คุ ก และโทษปรั บ น อ ยลง
เนื่ อ งจากในชว งหลั ง ประเทศฝรั่ งเศสประสบป ญ หาเด็ก มี ค วามประพฤติเ กเรไมเ หมาะสม
(Délinquance-Delinquency) และอัตราการกระทําผิดอาญามีแนวโนมสูงขึ้น ซึ่งประเทศฝรั่งเศส
เห็นวาสาเหตุของปญหาสังคมดังกลาว มีสาเหตุมาจากการที่เด็กไมไดรับการดูแลเลี้ยงดูที่ดี
จากบิดามารดาอันนําไปสูการประพฤติตนเกเรไมเหมาะสมหรืออาจรุนแรงจนถึงขั้นเปนกระทํา
ผิด อาญา และดว ยเหตุนี้ รั ฐ บาลฝรั่ ง เศสจึ ง ถือ ว ารั ฐ เองมี สว นที่ ต อ งรั บ ผิ ดชอบกั บป ญ หาที่
เกิดขึ้น
จากแนวคิดดังกลาว เปนผลใหในปจจุบันประเทศฝรั่งเศสมีแนวโนมที่จะเลือกใช
มาตรการอื่นๆ เขามาเสริมการลงโทษในระบบเดิม เพื่อเปนการสนับสนุนใหบิดามารดาปฏิบัติ
ตามสิ ท ธิ แ ละหน า ที่ อ ย างเหมาะสม ไม ว า จะเป น การจั ด ให มี ก ารฝ ก อบรมเพื่ อ สร า งความ
รับผิดชอบของบิดามารดา การมอบอํานาจใหนายกเทศมนตรีหรือประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเปนผูมีอํานาจดูแลนโยบายที่เกี่ยวของกับครอบครัวและจัดทําขอตกลง
รวมกับบิดามารดา หรือการจัดตั้งหนวยงานที่ปรึกษาดานครอบครัว มาตรการเหลานี้เปนสวนหนึ่ง
ที่แสดงใหเห็นวารัฐบาลของประเทศฝรั่งเศสมีนโยบายที่จะใชมาตรการทางกฎหมายเพื่อจูงใจ
ใหบิดามารดาปฏิบัติตามหนาที่ของตนอยางถูกตองและเหมาะสม อันจะนําไปสูการแกไข
ปญหาสังคมเรื่องเด็กมีพฤติกรรมเกเรไมเหมาะสมได
แมวาจากการศึกษาจะพบวามาตรการที่มีลักษณะจูงใจดังกลาวอันเปนมาตรการ
นอกเหนือ จากมาตรการลงโทษจํา คุ กหรื อ โทษปรั บซึ่ ง มีอ ยู ห ลายมาตรการตามที่ป ระเทศ
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ฝรั่งเศสนํามาใชบังคับในปจจุบันอาจจะยังไมชัดเจนหรือยังไมมีประสิทธิภาพมากนัก เนื่องจาก
กฎหมายกําหนดใหมีมาตรการที่หลากหลายและบางประเภทก็มีลักษณะทับซอนกัน แตการใช
มาตรการหลายรูปแบบของประเทศฝรั่งเศสทั้งมาตรการในทางอาญาที่เนนการขมขู และ
ลงโทษผูกระทํา และมาตรการอื่นๆ ที่มีลักษณะเปนการจูงใจใหบิดามารดาใชอํานาจปกครอง
อยางเหมาะสม ก็เปนการเพิ่มทางเลือก และเครื่องมือใหเจาพนักงานของรัฐเลือกใชตามความ
เหมาะสมของแตละกรณีที่เกิดขึ้น ซึ่งทางเลือกหรือวิธีการแกไขปญหาที่มีใหเลือกทั้งดานบวก
และดานลบนี้ก็เปรียบเสมือนการที่คนเราจะทําใหลาที่ขี้เกียจ และไมยอมทําตามหนาที่ในการ
แบกสิ่งของสัมภาระที่อยูบนหลังของตนอยางเหมาะสม ลุกขึ้นมาและวิ่งตามบทบาทที่ไดรับ
มอบหมายจากสังคม คนควบคุมอาจจะเลือกใชวิธีเอาแครอทไปลอใหลาวิ่งตามซึ่งอาจจะใช
ไดผลกับลาบางตัว แตลาบางตัวอาจจะไมยอมวิ่งแมจะไดมีมาตรการจูงใจสักเพียงใด รัฐหรือ
คนควบคุมก็จําเปนตองใชความรุนแรงในการบังคับใหลานั้นทําหนาที่ดวยการลงโทษลาให
ไดรับความเจ็บปวด หรือใหไดรับความเดือดรอนจะไดระมัดระวังไมละเลยหนาที่ของตนอีก
ลักษณะของการสรางมาตรการที่หลากหลายดังกลาวเพื่อแกปญหาสังคมที่เกิดขึ้นจึงควรที่จะ
ได รั บ การศึ ก ษาเพื่ อ นํ า มาพิ จ ารณาปรั บ ใช กั บ สั ง คมไทย เพราะแนวโน ม ของโลกและ
แนวความคิดทางสังคมวิทยาสมัยใหมนั้น ไมไดถือวาหนาที่ในการสรางและดูแลสมาชิกที่ยัง
เปนผูเยาวในครอบครัวซึ่งแทจริงแลวก็เปนสมาชิกคนหนึ่งสังคม ที่จะตองเติบโตและเขามาอยู
รวมในสังคมสวนรวมจะเปนเพียงหนาที่ของตัวสมาชิกผูเยาวเองอีกตอไป หากแตบรรดาบิดา
มารดา หรือผูปกครองซึ่งมีหนาที่ในการอบรมเลี้ยงดู ใหการศึกษาแกผูเยาวนั้นก็ยอมมีความ
รับผิดจากการละเวนไมทําตามหนาที่อันเกิดจากอํานาจปกครองของตนใหเหมาะสมดว ย
นอกจากนั้นที่สําคัญรัฐเองก็มีสวนตองรับผิดชอบและดูแลสมาชิกทุกคนในสังคม หากสมาชิก
คนใดขาดการดูแลอยางเหมาะสมรัฐเองก็มีสวนที่จะตองเขาไปแกปญหาเชนกัน
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Rethinking of the Exception
for Individual Use of the Berne
Convention in the Digital
Environment
Wariya Lamlert
บทคัดยอ
เปนที่ทราบกันดีวา หลักเกี่ยวกับขอจํากัดและขอยกเวนของลิขสิทธิ์นั้น มีการระบุ
ไวภายใตเงื่อนไข 3 ประการ ที่เรียกวา Three-step test หรือที่รูจักกันในนาม หลักบันไดสาม
ขั้นที่ปรากฏอยูในมาตรา 9 (2) ของอนุสัญญากรุงเบิรน (Berne Convention) ซึ่งเปนมาตรา
สําคัญที่ประเทศภาคีสมาชิกจะตองผนวกรวมเขาไวในกฎหมายภายในประเทศของตน อยางไรก็ดี
ยังมีขอโตแยงเกี่ยวกับความไมชัดเจนของภาษาที่ใชในหลักบันไดสามขั้น ซึ่งนําไปสูการตีความ
ที่แตกตางกันระหวางประเทศภาคีสมาชิก นอกจากนี้ ดวยความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ขอโตแยงดังกลาวทําใหเกิดคําถามตามมาวา คําที่ใชในหลักบันไดสามขั้นนั้น
สามารถที่จะนํามาปรับใชอยางมีประสิทธิผลในโลกดิจิทัลไดหรือไม ผูเขียนเห็นวาเปนการดี
และจําเปนในการแกไขภาษาที่ใชในหลักบันไดสามขั้นบางสวน เพื่อใหสามารถตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดเปนอยางดี ในที่สุดขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ที่บัญญัติไวใน
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มาตรา 9(2) สามารถจะเปนตนแบบใหกับประเทศภาคีสมาชิก ในเวลาเดียวกัน ก็ยังคงรักษา
ความสมดุลระหวางสิทธิประโยชนของผูทรงสิทธิและผูใช ในสภาพแวดลอมที่เปนดิจิทัลได

Abstract
It is acceptably known that a cornerstone of the limitations on and
exceptions to copyright is indicated in the Berne three-step test under Article 9(2) of
the Berne Convention, which is a crucial clause for the member states to incorporate
into their domestic laws. Notwithstanding, there are some arguments regarding the
unclearness of the language used in the three-step test of the Berne Convention,
which induces an ambiguity and different interpretations amongst member states. Due
to the rapid of technological change, this argument is being addressed much recently
whether the term used in the three-step test can be effectively adopted in the digital
world. This article found that some minor amendments to the language used in the
three-step test are required to reflect the new technological environment. Eventually, the
exceptions granted in Article 9(2) can be the mould for the member states and at the
meanwhile can still maintain the balance of the interests between right holders and
users in the digital environment.
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Introduction
This article starts with the analysis of the nature of the exception for individual use or
it is generally known as the ‘three-step test’ indicated in Article 9(2) of the Berne
Convention.1 The language in the three-step test of the Berne Convention2 is unclear
in terms of the scope and degree which frequently triggers off an ambiguity and
different interpretations among member countries. The author is of opinion that it is
useful to study the words used in the three-step test which were created in the
analogue world and they have been using till the present days-in the digital world.
The investigation is made whether rethinking of three-step test is essential to
accommodate the digital environment. Concerning the effectiveness of the provision of
three-step test in the digital environment, many lawmakers and others interested in the
issue of copyright were of the opinion that the application of the three-step test was
not workable in the digital environment, due to its limited scope. Some stakeholders
argued that the exceptions for individual use require minor changes to reflect the new
technological environment, particularly, with respect to the scope of exploitation rights and
the extent of the exceptions for individual use. Then, the exceptions for individual use can
still maintain the balance of the interests between right holders and users in the digital
environment.

The Provision of the Exceptions for Individual Use in the Berne
Convention
The Berne Convention,3 like other legal instruments, provides a minimum standard of
copyright protection, at the same time, allowing appropriate exceptions to copyright.
Countries that adhere to Berne agree to include this minimum standard in their own
domestic copyright statutes, and often go beyond the minimum standard. By including
this minimum standard, copyright owners are entitled to this protection in all member
1

The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971) NO 615 (E)
Article 9(2) of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971) NO 615 (E)
3
The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971) NO 615 (E)
2
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countries, according to the copyright laws in those countries. This so called
international protection is automatic.
Prior to the Stockholm and Paris Acts, the Berne Convention contained no general
provision recognising reproduction rights. Despite its importance in term of copyright,
the exception for reproduction rights did not appear in the Convention until as late as
Stockholm (1967). This right was recognised, in principle, by all member countries.
Basically, reproduction rights were universally recognised under national legislation,
but the exceptions to these rights varied considerably from country to country.
With the solution to the various interpretations of reproduction rights or free uses, the
Berne Convention has the merit of uniformity as a general rule and the advantage of
permitting a great deal of flexibility both for variations from country to country and for
the future when new technology may pose new problems. Notably, the Convention
ensures its member states that this provision does not encroach upon exceptions that
were already contained in national legislation while the provision should be wide
enough to cover all reasonable exceptions, but not so wide as to make the right
illusory. In fact, the reproduction right is in the scope of Article 9(2) of the Berne
Convention. Article 9(2)4 describes the so-called Three-step test as a general
exception concerning reproduction rights. The three-step test in the Berne Convention
is a fundamental yardstick for copyright exceptions worldwide.
Article 9(2) gives to member countries the power to cut down this exclusive right of
reproduction and permit works to be reproduced for ‘the user’s personal and
private use’. By its very nature, ‘individual use’ would appear to be confined to the
making of single copies, and the basis for it, a kind of de minimis argument,
coupled with an acknowledgement that author’s rights should not be infringed by
the purely private purpose.
Article 9(2) of the Berne Convention says that:
4

Other provisions of Berne, such as those found in Article 2, 10, 11 and 13 grant limitations or exceptions
without any three-step test.
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It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to
permit the reproduction of such works in certain special cases,
provided that such reproduction does not conflict with a normal
exploitation of the work and does not unreasonably prejudice the
legitimate interests of the author.5

At present, the provision authorises national legislation to permit the reproduction of
protected works only (a) ‘in certain special cases’ provided the other two conditions
are also fulfilled: (b) the ‘reproduction does not conflict with a normal exploitation of
the work’; and (c) such reproduction ‘does not unreasonably prejudice the legitimate
interests of the author’.6
It should be noted that the three steps of the test are cumulative, that is, all of them
apply jointly to exceptions so that if an exception fails to comply with any one of the
steps, it does not satisfy the test. Its design is pyramidal. Any proposal of exceptions
to copyright must pass the ‘in certain special cases’ test, after which the ‘does not
conflict with a normal exploitation of the work’ test is analysed. The ‘does not
unreasonably prejudice the legitimate interests of the author’ test will be the last test
before the exception is deemed to comply with TRIPS.7 Thus, the scope of the first
step is broader than that of the second step and the scope of the second step is
broader than the scope of the last step.8
However, the terms “special”, “normal”, and “unreasonably” are all open to
interpretation.9 Generally, the definition of the three-step test constitutes one of the
major outstanding issues, especially in relation to the new environment, because of
5

Article 9(2) of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971) NO 615 (E)
Ibid.
7
Le N, ‘Rethinking the three-step test’ in IP Theses IP Community NO.8: For Ex-Participant Alumni of the
Industrial Property Training Program in Japan, Asia-Pacific Industrial Property Center (APIC) & Japan
Institute of Invention and Innovation (JIII), Tokyo, 2005, pp 91-108.
8
Ibid.
9
Ricketson S & Ginsburg J, International Copyright and Neighboring Rights: The Berne Convention and
Beyond, 2nd ed, Oxford University Press, Oxford, 2006, vol 2, p 776.
6
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the possible ambiguity of the interpretation and the difficulty in determining the same
standard of this provision’s meaning.
Step 1: Confinement to Special Cases
‘In certain special cases’ must be interpreted within a narrow scope. The ‘first step’ is
interpreted as requiring a clear-cut definition of the exception, a narrow scope, and an
exceptional objective.10 The Berne Convention leaves to the national legislation the
task of defining these special circumstances and objectives for private purposes of
teaching or research. This indicates that general exceptions are not allowed. Thus, the
member states must be responsible for clarifying how narrow the ‘certain’ scope should
be.
Step 2: No Conflict with the Normal Exploitation of the Work
Article 9(2) provides that there be ‘no conflict with the normal exploitation of the work’
which means that the use must not be of considerable or practical importance or
compete economically with the author's interests.11 The word “normal exploitation” limits
the use of copyright works properly, and the use must be for non-profit purposes.
However, the word ‘normal exploitation’ gives no guidance as to the kinds of noneconomic normative considerations that may be relevant here, and the extent to which
they may limit uses that would otherwise be within the scope of exploitation by the
copyright owner. Striking this balance is left as a matter for national legislation.
Step 3: No Unreasonable Prejudice to the Legitimate Interests of the Copyright
Holder
The provision specified the use should not unreasonably prejudice the legitimate
interests of the author focuses on both the moral and economic rights of the author.
Relevant factors of high impact on the interests of the right holder include the context

10
11

Davies G, Copyright and The Public Interest, Sweet & Maxwell, London, 2002, p 281.
Burrell R & Coleman A, Copyright Exceptions: The Digital Impact, University Press, Cambridge, 2005, pp 27-29.
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in which the content appears; the extent to which it is exposed to piracy threats; and
the intensity of its use as a consequence of the exception.12
Again, this interpretation may not assist the users greatly because the term
“unreasonable” is merely referred to any use of copyright material which threatens the
interest of the right holder. In practical terms, however, the scale of losses to right
owners which is the determining factor in judging whether an exception is
unreasonable, and again what they emphasised is potential losses are confusingly
questioned.
It may be concluded that in cases where there would be serious losses of profit for the
copyright owner, the law should provide authors with some compensation. It is,
therefore, clear that exceptions under article 9(2) may take the form of either free uses
or compulsory licences, depending essentially on the number or reproductions made.
Nonetheless, quantum issues may need to be approached with some care, depending
on the kinds of reproductions that are being made, as the number of reproductions
taken individually may look quite different when considered cumulatively. While article
9(2) is far from providing a ‘bright line’ rule that can be readily applied, the individual
and cumulative effect of each of the three steps, in particular the third, is to highlight
the need for care, moderation, and constraint in constructing any compulsory licensing
scheme under national law.13

Three-Step Test in the Digital Environment
In the current digital environment, there is a need for the scope of the three-step test,
a major provision of individual use many conventions rely on, to be reviewed so that it
can still function as a reliable model for national laws and international agreements. Its
scope should be determined by what is appropriate. Even if existing minimum Berne
rights, once appropriately consolidated, might respond to the digital environment,
12

Ricketson S, The Three-Step Test, Deemed Quantities, Libraries and Closed Exceptions, Centre for
Copyright Studies, Strawberry Hills, NSW, 2002, p 41.
13
Ricketson S, The Three-Step Test, Deemed Quantities, Libraries and Closed Exceptions, Centre for Copyright
Studies, Strawberry Hills, NSW, 2002, p 5.
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existing Berne exceptions and limitations pose special difficulties. For example, the
exceptions to the Berne right of reproduction are vague and open-ended,14 while the
Berne right of public communication by broadcasting or cable transmission may be
made subject to variable conditions, including legal licences in appropriate cases.15
Moreover, the interpretation of the three-step test of the Berne Convention16 varies in
the legislation of different countries. This raises the difficulty of its application,
particularly in the digital environment. Thus, it is necessary to override international
interests in order to guide the development of limitations and exceptions along
convergent paths.
In the past, the main forms of ‘normal exploitation’ of text works have been published
in periodicals and in books. The exceptions, which allow fair practice for research or
study, and the library exceptions, sanction copying which was presumed not to
undermine these ‘normal uses’. In the digital era, the use of the ‘normal exploitation’ of
works has changed. Users make use of copyright works regardless of the interest of
the right holder. This has put the purpose of the three-step test under strain. The
problems for both the users, in terms of individual use, and for right holders, in terms
of copyright piracy, have become ever more difficult to deal with. In other words,
because of the technological developments, the balance between the users and the
right holders cannot be maintained satisfactorily.
In the digital environment, the ‘normal exploitation’ of a work, as protected under
article 9(2) of the Berne Convention17 would include each and every act of use to
ensure the protected works are referred to ‘exploitation’ by the author, rather than by
the third party for whom an exception to liability it sought. Even if such copying is not
14

Ficsor M, ‘Towards a global solution: the digital agenda of the Berne Protocol and the new instrument: the
Rorschach test of digital transmissions.” In Hugenholtz P B (ed), The Future of Copyright in a Digital
Environment: Proceedings of the Royal Academy Colloquium, Kluwer Law International, The Hague, 1996,
pp 111-152.
15
Ricketson S & Ginsburg J, International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and
Beyond, 2nd ed, Oxford University Press, Oxford, 2006, vol 2, p 877.
16
The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971) NO 615 (E)
17
Article 9(2) of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971) NO 615 (E)
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regarded as ‘exploitation’ for the purposes of Article 9(2) and therefore does not
conflict with the second step, it may invoke the third step, thus calling for a
compensation scheme.
Essentially, there are two dimensions in considering what the three-step test might
imply in the digital environment. The first question is whether any new exceptions or
minor changes of the three-step test are needed in this environment. The second
question is whether existing provisions of the three-step test from the analogue
environment remain appropriate in the digital environment, or need to be restricted in
some way in that environment. The factors that might dictate a reduction in the scope
of exceptions in the digital context relate mainly to the perfect reproductions that the
technology allows, and the ease with which it enables material to be disseminated to
large numbers of people, again without any loss of quality. Some of the factors which
might mean that new exceptions are desirable have been raised such as the status of
electronic copies which simply allow a work to be seen or heard.18
Nonetheless, some countries clearly feel that the kinds of temporary electronic copies
which occur, for example, simply to allow material to be viewed on screen, should not
be regarded as reproductions at all, since such copies do not represent a real or
separate act of exploitation.19 Other countries see no basic difficulty with a
comprehensive reproduction right extending to copies of this kind, or consider that this
already exists by virtue of the wide definition of the reproduction right in the Berne
Convention.20

18

Knights R, ‘Limitations and Exceptions under the “Three-Step Test” and in National LegislationDifferences between the Analog and Digital Environments’ 2000 <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/
copyright/en/wipo_ da_mvd_00/wipo_da_mvd_00_4.pdf> (7 Jan 2006).
19
Ibid.
20
Ricketson S & Ginsburg J, International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and
Beyond, 2nd ed, Oxford University Press, Oxford, 2006, vol 2, p 871.
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Amendment of the Wording of the Three-step test of the Berne
Convention
The author is of view that, according to the above analysis, it would be reasonable to
have some minor changes for the wording indicated in Article 9(2) of the Berne
Convention in order to harmonize the various interpretations of such words used
especially in the digital era. The wording of the three-step test of the Berne
Convention should be amended for all of the three steps which are:
1) Step 1: For special cases only;
2) Step 2: Should not conflict with a normal exploitation of the work;
3) Step 3: Does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the
21
author.
The first step is interpreted as requiring a clear-cut definition of the exception, a
narrow scope, and an exceptional objective.22 The Berne Convention leaves to the
national legislation the task of defining these special circumstances and objectives for
private purposes of teaching or research. This will cause a different interpretation of
the term “for special cases” amongst the member countries. The term “for special
cases” should be clearly defined whether the reproduction of copyright works is made
in certain special case or not. Additionally, the term should be narrow in its scope so
that the users will be unable to inappropriately reproduce such work for commercial
purposes.
The second step covers the unauthorised making of a reproduction, in spheres which
are usually within the control of the author. Article 9(2)23 provides that there be ‘no
conflict with the normal exploitation of the work. This means that the use must not be
of considerable or practical importance or compete economically with the author's
interests.24 The term “normal exploitation” limits the use of copyright works properly,
21

Article 9(2) of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971) NO 615 (E)
Davies G, Copyright and the Public Interest, Sweet & Maxwell, London, 2002, p 281.
23
Article 9(2) of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971) NO 615 (E)
24
Burrell R & Coleman A, Copyright Exceptions: The Digital Impact, University Press, Cambridge, 2005, pp 27-29.
22
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and the use must be for non-profit purposes. However, the term ‘normal exploitation’
gives no guidance as to the kinds of non-economic normative considerations that may
be relevant here. Nor does the term indicate the extent to which they uses may be
limited that would otherwise be within the scope of exploitation by the copyright owner.
Striking this balance is left as a matter for national legislation.
From the analysis, if ‘not conflict with normal exploitation’ means de minimis
reproduction, such an interpretation is difficult to apply to the digital environment.25
This can be understood to mean that the normal exploitation relates rather to the
economic benefits of the right holder than the behaviour of the user of such copy.
Thanks to the sophistication of the technology, a single unauthorised copy could
multiply instantly to a large number of copies. There is no de minimis reproduction
in the digital environment, and the user cannot guarantee it.
In view of the ambiguity referred to above, to be able to control antitrust measures,
as the TRIPS26 drafters intended, the condition ‘not conflict with a normal
exploitation…” in the three-step test needs to be amended. An amendment could
be helpful as it could become a standard applicable to the Berne member
countries without any misinterpretations. The amendment may be made by
narrowing or, at least, clearly defining the term “normal exploitation” of the work as
this term is a dynamic concept, and it is possible that an exception may come into
conflict with a normal exploitation as technology and circumstance of use change.
As the terms “for special cases” and “normal exploitation” are ambiguous as there are
no clear definitions and criteria. At the international level, there should be the clear
definition defined in the international treaties particularly in the Berne Convention
which is the major copyright convention. The definition should also be agreed and
similarly understood by the member states. In regard to the national level, lawmakers
in the national legislation should determine the criteria indicating when the terms “for
25

Copyright Law Review Committee, ‘Chapter 2 Consolidated Recommendations: Chapter 6 Fair Dealing:
The Committee's Proposal, Simplification of Fair Dealing’ 2004 <http://www.ag.gov.au/agd/www/Clrhome.nsf/
Page/4DDD04A11F548554CA256D270020AEE9?OpenDocument#proposal> (20 May 2005).
26
The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), Annex 1C, 1994
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special cases” and “normal exploitation” should be applied. The criteria in each
member state may vary from one state to another state due to each country’s legal
system, economy, culture, and society. However, the criteria indicated in all member
states should be based on the same definitions of these two terms defined in the
international treaties especially in the Berne Convention.
In this article, the author proposes A term “for special cases”, which is called “certain
special purposes with fairness”. Two criteria are established for this new term: purpose
and character of use, and quantity and quality.
Purpose and Character of Use
“Purpose and character of use” should be taken into account when “for special cases”
is considered because fairness is raised as the important issue when this term is
applied. However, fairness should not only be the issue to consider. As Ricketson27
states:
…It can be argued a use will never be “fair” in isolation: its fairness
will only be established if it is tied to some identified purpose …
The more general and less defined the purpose, the less likely is it
to be a fair one.28
Regarding “character of use”, it is related to “purpose”. As a result, “purpose and
character of use” should be taken into account as in as Australian fair dealing
doctrine29and US fair use doctrine,30 for instance.

27

Sam Ricketson is an Australian expert in Copyright Area. He has a lot of works publish concerning
copyright issues.
28
Ricketson S, The Three-Step Test, Deemed Quantities, Libraries and Closed Exceptions, Centre for Copyright
Studies, Strawberry Hills, NSW, 2002, p 151.
29
Section 40 of the Copyright Act 1968 (Cth). Among the criteria used to determine the fairness of a use is
the purpose and character of the dealing.
30
Section 107 of Title 17 of United States of American Copyright Act of 1976.
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Quantity and Quality

“Quantity and quality” should be another criterion that could determine the term “for
special cases” since “…an exception should be narrow in quantitative as well as in a
qualitative sense”31 so that it could be deemed as exceptional in its scope. This is
because in regard to quantity, it is necessary that the proportion of the use of
copyright materials be reasonable. In regard to quality, the substantial part of the
copyright works should be determined. Specifically, in the application of “for special
cases”, the part of copyright works that is used should not be a substantial part of
such works. However, if it is so, it is necessary to consider the quantity of the use of
the copyright works. “Proportion and substance copied” in section 107 of US Copyright
Act 197632 is an example of the application of this criterion.
In regard to the term “normal exploitation”, the author proposes “reasonably normal
exploitation” in this research. To determine the term “normal exploitation” as the
second condition of the three-step test, two aspects are important for the criteria:
economic aspect and non-economic aspect. Specifically, “normal exploitation” could be
considered in an economic aspect since it refers to “…the activity by which right
owners use their exclusive rights for their economic benefit”.33 This is on the basis
that it is important
…to postulate that the owner has the capacity to exercise his rights
in full, without being inhibited one way or another by the presence
of an exemption, and ask simply whether the particular usage is

31

Gervais D J, ‘Towards a New Core International Copyright Norm: The Reverse Three-Step Test’ March
2004 <http://www.aipla.org/Content/ContentGroups/Speaker_Papers/Spring_Meeting/20045/gervais.pdf > (3
December 2007).
32
The four factors to determine whether the reproduction of copyright material is done for the purpose of
fair use or not are in Section 107 of Title 17 of United States of American Copyright Act of 1976.
33
Gaubiac Y, ‘Technological Measures and Interoperability in copyright and Related Right Law’ April 2007
<http://portal.unesco.org/culture/en/files/34712/11901225931Mesures_techniques_YvesGaubiac_eng.pdf/Mes
ures_techniques_YvesGaubiac+eng.pdf> (3 December 2007).
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something that the copyright owner would ordinarily or, perhaps,
reasonably seek to exploit.34
Economic aspect is applied as a criterion when “normal exploitation” is considered, for
instance, in section 107 of US Copyright Act 1976.35 The effect on the potential market is
one of the factors to determine whether the use is fair or not. France is another country
that adopts economic criteria as the basis to decide if there is a conflict with a normal
exploitation of the work.36
However, another issue is raised when the term “normal exploitation” is considered.
The issue is the “non-economic aspect” or “normative issues”, which can differ from
country to country, dependent on each country’s legal system, society, economy and
culture. This is supported by Ricketson’s statement:
…it must be determined whether the use in question is one that the
copyright owner should control, or whether there is some other
countervailing interest that would justify this not being so. In light of
the other exceptions allowed under the Convention, such an
interest would need to be one of some wider public importance,
rather than one pertaining to private interests.37
Therefore, in determining the term “normal exploitation”, in the author’s viewpoint, the
economic aspect should be considered along with the non-economic aspect. This is
because the economic aspect for the normal exploitation of the right holders is
important as an incentive to create a copyright work. However, to benefit the public at
34

Ricketson S, The Three-Step Test, Deemed Quantities, Libraries and Closed Exceptions, Centre for Copyright
Studies, Strawberry Hills, NSW, 2002, p 32.
35
Section 107 of Title 17 of United States of American Copyright Act of 1976.
36
Gaubiac Y, ‘Technological Measures and Interoperability in copyright and Related Right Law’ April 2007
<http://portal.unesco.org/culture/en/files/34712/11901225931Mesures_techniques_YvesGaubiac_eng.pdf/Mes
ures_techniques_YvesGaubiac+eng.pdf> (3 December 2007).
37
Ricketson S, The Three-Step Test, Deemed Quantities, Libraries and Closed Exceptions, Centre for Copyright
Studies, Strawberry Hills, NSW, 2002, p 37.
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large to make use of copyright materials for non-commercial purposes, the noneconomic aspect should not be ignored when the term “normal exploitation” is
regarded.
The third step provides that the use should not unreasonably prejudice the legitimate
interests of the author and focuses on both the moral and economic rights of the
author. Relevant factors of high impact on the interests of the right holder include the
context in which the content appears; the extent to which it is exposed to piracy
threats; and the intensity of its use as a consequence of the exception.38 This
condition covers restrictions, which would prevent the author from participating in the
economic benefits flowing from the use of the work. Regarding the term “unreasonably
prejudice” the legitimate interests of the author, the users will not exactly know of
when and how their reproduction will unreasonably prejudice the legitimate interests of
the author.
While Article 9(2) of the Berne Convention39 says that it is a matter for legislation in
Union countries “to permit the reproduction” of works subject to satisfying the threestep test, Article 13 of the TRIPS Agreement40 is more directive in tone, stipulating
that members “shall confine limitations or exceptions to exclusive rights” in accordance
with the three-step test.41 Thus, Article 9(2) does not use the words “exceptions” or
“limitations”, nor do these terms appear elsewhere in Berne. In the context of the
Berne Convention, this language was not entirely clear as to the nature and scope of
exceptions allowed. Most countries exempt individual copying from the scope of the
exclusive rights of reproduction, first because of the impracticality of enforcement, and
secondly for protection of privacy. The result is that the rule does not apply to a
particular situation or instance. There appears to be no consistency in the way in
38

Ricketson S, The Three-Step Test, Deemed Quantities, Libraries and Closed Exceptions, Centre for
Copyright Studies, Strawberry Hills, NSW, 2002, p 41.
39
Article 9(2) of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971) NO 615 (E)
40
Article 13 of the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), Annex 1C,
1994
41
Ricketson S, ‘The Three-Step Test, Deemed Quantities, Libraries and Closed Exceptions’ 2002
<http://www. copyright.com.au/reports%20&%20papers/CCS0202Berne.pdf> (15 April 2005).
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which these terms are used in national laws, and it seems reasonable to regard both
as interchangeable. As international conventions, the terms used in both the Berne
Convention and the TRIPS Agreement should be the same so that the language can
be clearly interpreted without any problems when the tree-step test of the Conventions
are referred to the member countries.
In addition, to avoid discrepancies in the way that the three-step test is understood,
which can cause disadvantages to some countries, the scope and definition of the
exception for individual use, that is the limitation on reproduction, in the three-step
test,42 should be clarified. This would not only result in the corresponding application
of the three-step test by member countries but also in the prevention of conflict
between member states on the adoption of the three-step test for the individual use
exceptions of their national laws. Consequently, it would be in accordance with the
real purpose of the three-step test.

Conclusion
Technological development has posed new challenges in relation to the enforcement
of rights since the Internet has increased the ease with which intellectual property
rights in digital works can be infringed. The authors and right holders are not able to
control or protect their works because of excessive reproduction for personal or
research purposes. This development has created new pressure to review the
availability and scope of the exceptions for individual use and to internationalize the
copyright system.
Even if the existing minimum Berne rights, once appropriately consolidated, might
respond to the digital environment, the existing Berne exceptions and limitations43
pose special difficulties. The exceptions to the Berne right of reproduction are vague
and open-ended, while the Berne right of public communication by broadcasting or
42

Three-Step test is defined in Article 9(2) of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic
Works (Paris Act, 1971) NO 615 (E)
43
Article 9(2) of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971) NO 615
(E)
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cable transmission may be made subject to variable conditions, including legal
licences in appropriate cases. In other words, it would be too facile to recommend a
mere restatement of existing limitations and exceptions. The rationale of many existing
limitations may not justify simply converting them to the digital environment.
Rights and exemptions are somehow intertwined; if the scope of rights increased, it might
be necessary to broaden the exemptions accordingly. Hence, some authors and industry
groups have argued that the exceptions for individual use require minor changes to reflect
the new technological environment, particularly, with respect to the scope of exploitation
rights and the extent of the exceptions for individual use. Then, the exceptions for
individual use can still maintain the balance of the interests between right holders and
users in the digital environment as above presented.
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Abstract
The digital and Internet age results in a plethora of new forms of activities
prompting difficulty in the application of copyright law. Amidst such digitally driven
occurrences, copyright law in force may, in some respects, be rendered outmoded and
incapable of coping with socially unacceptable conduct and may, in certain
circumstances produce undesirable consequences of subjecting to liability actions
transpiring as necessary functionality of digital technology without intention to cause
authors detrimental effects.
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This article discusses modern forms of activities in the digital age, including
web surfing, web linking, search engine operation, caching, hosting, file-sharing,
circumventing technological measures, and finally tampering with rights management
information. Practical views are advanced as to whether such activities should, on
conceptual analysis, trigger liability for copyright infringement. Such exploration sheds
light on shortcomings or inadequacy, in Thailand's Copyright Act, B.E. 2537 (1994),
which now lead to attempts to amend this legislation, through the preparation of the
Draft Amendment, in response to the world's digital movement.
The author gives an account of a comparative study with respect to recent
and current revision of copyright laws elsewhere, in an attempt to reveal aptness or
misconceptions found in the Draft Amendment. The exploration embraces the WIPO
Copyright Treaty 1996, the U.S. Digital Millennium Copyright Act of 1998 (DMCA), the
Electronic Commerce Directive of 2000, and the Copyright Directive of 2001.
This survey reveals that the Draft Amendment is, by and large, in the right
direction in line with the globally felt digital agenda. However, certain provisions are
couched in rather unintelligible language, in respect of which the author suggests a
version of more comprehensible language as envisioned in parallel legislation
elsewhere, while some provisions contain misconceptions. The author points out the
blissful actuality related to the Council of State's elimination of the shortcomings in the
original text of the Draft.

บทคัดยอ
ยุคดิจิทัลและอินเทอรเน็ตกอใหเกิดกิจกรรมรูปแบบใหมๆ ที่นําไปสูความยุงยากใน
การใช บั ง คั บ กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นป จ จุ บั น ทั้ ง นี้ ในบางกรณี กิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยผลของ
เทคโนโลยีดิจิทัลสงผลใหกฎหมายลิขสิทธิ์กลับลาสมัย ไมสามารถใชบังคับเพื่อดําเนินการกับ
การกระทําอันสังคมยอมรับไมได และในบางกรณีการปรับใชกฎหมายลิขสิทธิ์กับกิจกรรม
เหลานั้นอาจนําไปสูผลอันไมปรารถนา กลาวคือ ทําใหผูกระทําการบางอยางมีความรับผิดได
ทั้งที่การกระทํานั้นเปนสิ่งจําเปนในการทํางานของเทคโนโลยีดิจิทัล
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บทความนี้กลาวถึงกิจกรรมในรูปใหมในยุคดิจิทัล ซึ่งรวมถึงการทองเว็บไซต การ
ทําลิงคบนเว็บไซต การทําเครื่องมือคนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต (Search Engines) การทํา
แคช (Caching) การใหบุคคลอื่นนําขอมูลลงเผยแพรในพื้นที่บนเว็บไซต (Hosting) การ
แลกเปลี่ยนไฟล (File-sharing) การหลบหลีกมาตรการทางเทคโนโลยี และการแทรกแซง
ขอมูลการบริหารสิทธิ์ ทั้งนี้ ผูเขียนชี้ใหเห็นวาการกระทําเหลานั้นควรจะทําใหผูกระทํามีความ
รับผิดโดยถือเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม อยางไร การวิเคราะหในเรื่องนี้สะทอนใหเห็นถึง
ความบกพรองหรือความไมเพียงพอของกฎหมายฉบับนี้ดวย ซึ่งไดนําไปสูความพยายาม
แกไขกฎหมายโดยจัดทํารางกฎหมายแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ใหสอดคลองกับ
ความเคลื่อนไหวของโลกในการรองรับยุคดิจิทัล
ผู เ ขี ย นได ศึก ษาเปรี ย บเที ย บการปรั บ ปรุ ง กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นต า งประเทศเพื่ อ
สะทอนใหเห็นถึงขอดีและขอบกพรองที่ปรากฏในรางกฎหมายแกไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยศึกษา
อนุสัญญาขององคการทรัพยสินทางปญญาโลกวาดวยลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1996 กฎหมายลิขสิทธิ์
ในสหัษวรรษดิจิทัล (Digital Millennium Copyright Act) ของประเทศสหรัฐอเมริกา แนวทาง
วาดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ค.ศ. 2000 (Electronic Commerce Directive 2000) และ
แนวทางวาดวยลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2001 (Copyright Directive 2001) ของสหภาพยุโรป
ผลการศึกษาพบวารางกฎหมายแกไขเพิ่มเติมขางตนของไทยนั้นโดยภาพรวมแลว
นับวาเปนไปในทิศทางที่ถูกตองและสอดคลองกับวาระดิจิทัลของโลก แตทวาบทบัญญัติบาง
ประการไดรางขึ้นในลักษณะที่ใชภาษาซึ่งไมเปนที่เขาใจนัก ผูเขียนจึงเสนอใหใชถอยคําตาม
แนวทางของกฎหมายของบางประเทศที่กําหนดหลักเกณฑในเรื่องนั้นๆ โดยใชภาษาที่อาน
เขาใจงายกวา รางกฎหมายแกไขเพิ่มเติมฉบับนี้ยังมีบทบัญญัติบางประการที่มีความผิดพลาด
ทางแนวความคิด ผูเขียนจึงเสนอแนะใหคณะกรรมการกฤษฎีกาแกไขขอบกพรองดังกลาวใน
ชั้นการตรวจพิจารณารางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูเขียนไดชี้ใหเห็นวานับเปน
ความโชคดีที่คณะกรรมการกฤษฎีกาไดแกไขขอบกพรองในรางกฎหมายฉบับนี้ไปแลวหลาย
ประการ
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I: Introduction:
The world has witnessed remarkably swift advancements in information and
communications technologies. Traditional means of communications based upon
paper documentation are incessantly replaced by computer-generated data, known as
“data messages” or “electronic records”, and devices based upon the analogue system
are similarly taken over by the digital system. This “digital age” has undoubtedly
brought about an immense extent of ease and convenience in human-beings’ modern
lifestyles. At the same time, such technological advancements have also generated
unprecedented problematic issues not embraced by existing legislation, so that we
have witnessed attempts, at both international and domestic levels, to put forth
legislative revision and new enactment in response to such emerging issues. Striking
examples can be drawn from the electronic commerce area.1 Apart from this much
spoken area, there has emerged modern legislation, or even draft law, related to, inter
alia, computer crime, data protection, and unsolicited electronic messages
(spamming).2
A list of legislative movement towards the digitalisation can, in no wise, be
complete without a mention of the law in the sphere of copyright protection. In the first
place, in the digital world, extensive fruits of human creativity such as books, writings,
1

At an international level, see, for example, the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996
(giving electronic records equal legal effect, validity or enforceability as that accorded to traditional paperbased documentation), the UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures 2001 (giving enhanced
recognition of electronic signatures) and the United Nations Convention on the Use of Electronic
Communications in International Contracts 2005 (recognising international contracts electronically made).
Such international seeds have been sown in several jurisdiction, as envisioned, for example, in the
Electronic Transactions Act, B.E. 2544 (2001) of Thailand and the parallel acts of Singapore, Australia and
New Zealand.
2
In Thailand, see, for example, the “Commission of Computer-Related Offences Act, B.E. 2550 (2007)”
(introducing several new offences committed towards computer data or computer systems or perpetrated
with certain involvement in computer data or computer systems) and draft law on data protection (intended
to safeguard individuals’ personal data apparently faced by risks of violation, especially by operators of
businesses related to online trading).
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songs, other musical works, movies or computer programmes are increasingly fixed in
digital media rather than in such physical objects and become capable of swift and
easy transmission, reproduction and distribution. Infringement of copyright therefore
attains much greater frequency than in the paper-based or analogue world. Legislation
in this sphere needs appropriate revision to be responsive to new forms of digital
piracy. Secondly, without timely revision of existing legislation, certain actions which
transpire as necessary functionality of digital technology without intention to cause
authors detrimental effects3 may inadvertently be regarded by the law in force as
violating rights of authors. Extensive need is therefore globally4 felt for preventing such
undesirable consequences.
This article is intended to discuss significant change, in the Thailand’s
copyright law, intended to be put forth in line with the digital agenda. It will first discuss
modern forms of activities in the digital age, in particular, on the Internet, which
warrant serious consideration as to the possibility of infringing copyright of authors.
This will be followed by the exploration of attempts to address digitally-related issues
in the sphere of copyright law outside Thailand, as reflected in the WIPO Copyright
Treaty 1996, the U.S. Digital Millennium Copyright Act of 1998 (DMCA),5 the
Electronic Commerce Directive of 2000,6 and the Copyright Directive of 2001.7 The
final part of the article is dedicated to discussing Thailand’s endeavours towards
amendment of copyright law in line with the globally felt digital agenda. Criticisms will
3

An illustrative list of such actions includes an act of a transient copy onto a RAM in the course of surfing a
website, discussed infra.
4
See, for example, the WIPO Copyright Treaty 1996 (WCT) as adopted in Geneva on 20 December 1996,
(hereinafter called “WCT”), Directive of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the
harmonisation of certain aspects of copyright and the related rights in the information society (Directive
2001/29 [2001] O.J. L167/10), hereinafter the “Copyright Directive”.
5
Signed into law on 28 October 1998 during President Clinton’s administration.
6
Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal
aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive
on Electronic Commerce), hereinafter called in this Article “Electronic Commerce Directive”.
7
Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation
of certain aspects of copyright and related rights in the information society
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also be articulated as to misconceptions found in the draftsmanship of this legislative
work. Discussion of on-going scrutiny of this draft legislation by the Council of State
will also be advanced.

II: Problematic Digital Activities from the Perspective of Thai Law
As alluded to in the introductory part, the digital age makes it most feasible
to reproduce, distribute and communicate to the public a great deal of copyrighted
works. In particular, unlimited data, which are subject-matters of copyright, are
disseminated and transmitted via the Internet. The emergence of Web 2.0 which,
apart from allowing Web users to view contents of websites, enhances creativity as
well as collaborative or participatory roles of users (as particularly visualised in socialnetworking sites, file-sharing sites, blogs or wikis) makes such dissemination and
transmission even more extraordinary. A plethora of activities vis-à-vis those
copyrighted works embodied in digital forms appear to entice, both at philosophical
and practical standpoints, legal scholars’ reflection as to whether the conduct
concerned would in some way lead to liability under copyright law. Common activities
prompting our legal revisit through the lens of copyright legislation are herebelow
canvassed, albeit the discussion here is limited to the laws in force in Thailand.8
2.1 Web Surfing
Surfing the Internet has become part of everyday life of people of all ages in
the present era. Extensive materials (texts, graphics, audio materials and video
materials) are available on websites. No doubt, direct copying of web-contents may
constitute copyright infringement. An Internet user who, through a right-click of his
mouse, saves images forming part of a given site and uses those artistic materials for
his own commercial website without authorisation from the author apparently infringes
8

Discussions on the basis of foreign laws may be found elsewhere. See, for example, Graham JH Smith et
al, Internet Law and Regulation, 3rd ed., (London: Sweet & Maxwell), 2002, Chapter 3, David I. Bainbridge,
Introduction to Computer Law, 4th ed., (London: Pearson Education), Chapter 7 (Copyright and Electronic
Publishing), W.R. Cornish, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 4th ed.,
(London: Sweet & Maxwell), 1999, Chapter 13 (Copyright: Particular Cases), Topics 5 (Digitised Material:
Multi-media) and 6 (Material on the Internet).
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copyright of the author (and it cannot be taken for granted that those who put the
copyright materials on websites grant an implied licence for copying them), whilst the
copying for subsequent personal viewing or consultation may satisfy the ‘fair use’
defence. The position is, however, different where the act of copying is not directly
committed by Internet users but occasioned as a normal technical operation of the
network or the computer used for accessing the target website.
To visit a website, the Internet user types in the address box of a webbrowser the Internet address (Uniform Resource Locator: URL) of the target site or
simply clicks at a link directing the user to the target site. The web-browser at the
user’s computer will then contact the remote server where such target site is stored
and download the contents that are components of that website so as to display all
the contents of the target site on the screen of the user’s computer. Notably, before
such final screen-display, all the digital contents are transiently copied and stored on
the Random Access Memory (RAM) of the user’s computer. Given that the right to
reproduce the copyrighted work exclusively resides in the author, strict application of
the copyright law would result in finding the individual Internet user infringing
copyright. Albeit it is merely “transient” copying automatically and essentially
occasioned in the technological process, legislation in force in Thailand provides for no
exceptions or limitations to the reproduction right in this respect.9 Unarguably, in a
realistic sense, rightholders in the Internet age will be most unlikely to pursue
remedies against general Internet users on the sole ground of surfing. Alternatively,
the “fair use” defence or the “implied licence” contention may be called into play. In
particular, the “implied licence” has strong potential for success. Given that a transient
RAM copy is an inevitable operation of website surfing, owners of the material made
9

The definition of “reproduction” simply states: "reproduction" includes any method of copying, imitation,
duplication, block-making, sound recording, video recording or sound and video recording for the material
part from the original, copy or publication whether of the whole or in part and, as for computer program,
means duplication or making copies of the program from any medium for the substantial part with any
method without a character of creating a new work whether of the whole or in part. Obviously, no transient
copying is excluded from this definition and the main ‘fair use’ provision, as enshrined in section 32 of the
Act, makes no provision for such temporary copying.
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freely available on the Internet have impliedly granted a licence for such transient
reproduction. But, in order to avoid disputes, it is ideally wise to state candidly in the
law itself that such act of transient copying is not taken as infringement. Such candid
proclamation is put in place elsewhere both internationally and domestically.10
2.2 Web Linking
Linking is absolutely crucial, without which websites will lose practical
significance. With the Hypertext Markup Language (HTML),11 Internet users may be
redirected elsewhere in cyberspace. Most hyperlinks are in the form of “hypertext
links” whereby the web-user is taken to the target place (be it a different part of the
same webpage, another webpage of the same site or even another website) upon
clicking on the highlighted text marked up in the Source Code read by the webbrowser. In addition to hypertext links, many links take the form of “graphic links”
which redirect the web-user to the target place once the user clicks on the graphic (in
most cases, images) determined by the party making the link. A distinction is often
made between normal linking, usually called “surface links”, and “deep linking”. Deep
linking refers to the act of making a link to another site in a manner of bypassing the
home page (i.e. front page) of the target site. Put another way, deep linking directs
web-users to a subsidiary page of the target site. Copyright-related liability possibly
flowing from the act of linking will now be canvassed.
2.2.1 Surface Linking
Unless the linking party uses the linking text or graphic without permission
from the author or without satisfying the “fair use” defence, normal linking involves no
reproduction or dissemination by the linking party of copyright material hosted on the
target site or page, simply because nothing is copied or publicly made available by the
link maker. This is no difference from giving a list of books to library users.
It is also questionable whether making a link to a site or webpage known to
contain copyright infringing material would result in liability for copyright infringement.
10

See, for example, the EU Copyright Directive, discussed in 3.4, infra.
New forms of Markup Language are also in use. A striking example is the Extensible Markup Language
(XML).

11
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This may, at first sight, come close to “secondary infringement”, as in Thai law
encapsulated in section 31 of the Copyright Act. But, on further thought, now that
mere linking to the infringing material involves no sale, distribution or public
communication of it, such “secondary infringement” seems far from being constituted.
This truism appears firmly established in view of the fact that the secondary
infringement provision applies only when the sale, public communication, distribution
or import of the infringing material is carried out with a view to gaining profits.12
2.2.2 Deep Linking
Although surface linking incurs no liability towards the target site or page,
deep linking may have dissimilar treatment. This act may put the target site’s owner
in economic jeopardy, in particular, when the owner expects advertising revenues to
be generated from the number of visits (or ‘hits’) of the target site by general users.
Remuneration of this kind is usually paid by business entities owning advertising
banners placed on the front page of the target site. Given that a deep link bypasses
the target site’s front page, ‘hits’ at the target site are much less than when a link is
created straight to the front page displaying the banners, with the result that
advertising revenues are significantly reduced.
Notwithstanding such detriment, this practice indeed triggers no copyright
infringement by parity of reason as advanced in the case of surface linking – no
copying is involved. Litigation has at least been witnessed in the United States District
Court for the Central District of California in Ticketmaster Corp. v. Tickets.com, Inc.13
wherein Ticketmaster Corp. operated a ticket-purchase website which also contained
banner advertisements. Ticket.com, Inc. established another ticket-purchase website,
containing a link to a subsidiary page within Ticketmaster’s site, bypassing the front
page of Ticketmaster’s website. Ticketmaster brought an action against Tickets.com,
12

Section 31. Any person who, knowing or having a reason to know that any work has been created in a
manner infringing copyright of another person, does any of the following acts towards such work with a view
to gaining profits is deemed to commit copyright infringement: (1) sale …; (2) public communication; (3)
distribution in a manner likely to cause loss to the rightholder; or (5) import into the Kingdom.
13
54 USPQ2d 1344 (2000). For useful discussion of this case, see DeBrae Kennedy, “DeepILinking Your
Way into a Lawsuit”, Internet Law Journal, 25 October 2000.
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inter alia, on the ground of copyright infringement. On a motion to dismiss this case, it
has been held that deep linking constitutes no copyright infringement. As most
graphically explicated by the judge:
“Hyperlinking does not itself involve a violation of the Copyright
Act … since no copying is involved. The customer is automatically
transferred to the particular genuine web page of the original
author. There is no deception in what is happening. This is
analogous to using a library’s card index to get a reference to
particular items, albeit faster and more efficiently.” 14
This should be a conceptually sound reasoning in relation to copyright
claims and if a similar dispute occurs in Thailand and needs legal resolution under
Thailand’s Copyright Act, the alike treatment should be arrived at. With respect, it
seems to be a matter of dismay when contrasting decisions have been witnessed in
some courts in Europe.15
Inability to seek a refuge under the copyright law, e-businesses find the
contractual force of “Terms of Use” attractive protection. Terms of Use, placed on a
website, prohibit deep linking to the site without permission of the site owner. The
binding force of these Terms of Use may occur when website visitors accept them, for
14

This case was also initiated on the ground of unfair competition. On this ground, the court’s determination
(per Judge Hupp) was in the same direction – finding that deep linking, without confusion of source, did not
necessarily involve unfair competition.
15
See, for example, Shetland Times Limited v. Dr. Jonathan Wills [1997] F.S.R 604 (holding deep links
created by a competing online newspaper to news headlines on Shetland Times online news site as
infringement of copyrighted literary work); Stepstone v. Ofir [2000] EBLR 87 (a German Cologne County
Court finding deep links created by an online job agency to subsidiary pages of its competing online jobagency’s site as infringing the rival site’s exclusive rights of reproduction and distribution). Although the
decision was mainly based upon exclusive rights in databases, the reasoning articulated by the Court would
apply to copyrighted works in general. For a view in Eastern Europe, see Audrius Lukoševičius, “Does a
link of Internet page to the information placed in another Internet site infringe copyright?”, International
Journal of Baltic Law, Vol. 1, Issue 2 (February, 2004), pp. 76-96, available at www.ceeol.com (last visited
on 3 November 2009). For a list of deep-linking cases, see http://www.linksandlaw.com/linkingcasesdeeplinks.htm (last visited on 3 November 2009).
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instance, by clicking on the “I Agree” icon. Subsequent deep linking in violation of
such Terms of Use simpliciter amounts to breach of contract.16
2.3 Search Engine Operation
Search engines are of no less importance than hyperlinks. Indeed, search
engines perform a considerably similar function of directing web-users to other
websites, given that search results (i.e. websites and webpages containing information
searched for by users by the entry of appropriate keywords17) are displayed in the
form of hyperlinks. Given such functional similarity, our analysis as to whether search
engine portals may be held liable for infringement of copyright leads to the same
conclusion – that operators of search engines do not infringe copyright subsisting in
the copyrighted material of the target sites classified in search results simply because
nothing is copied by or on the portal sites.
Disputes related to liability for infringement in this regard are not unheard of.
In NVM v. De Telegraaf,18 brought by the Dutch Association of Real Estate Agents
(NVM) against De Telegraaf (a Dutch newspaper) that operated a search engine
allowing searches for real-estate sales websites, the Supreme Court of the
Netherlands found this practice prohibited when not authorised by target sites. With
respect, this decision is dubious (and the decision of the Court of Appeal is more
agreeable.)19 It is noted that this case was concerned with the database right rather
16

In effect, in Ticketmaster Corp. v. Tickets.com, Inc., it was also claimed that breach of contract was committed on the
basis of Ticketmaster Corp.’s Terms of Use. However, the judge found that users were not required to click on the
Terms of Use box before proceeding to the remainder of the site and thus no contract was formed.
17
Well-known search engine companies now sell key words so that paying customers’ websites will be
listed, in search results, in higher ranks under leading key words. Such keyword selling might trigger
trademark infringement liability when trademarked names or words are used by portal sites as keywords.
This, however, falls outside the scope of discussion in this article. For further details on this issue, see
Michael Chissick et al, Electonic Commerce: Law and Practice, 2nd ed., (London: Sweet & Maxwell), 2000,
p. 143, Miller N., “Playboy Challenges Internet Advertising”, IT & Communications Law Journal, No. 6 (May
1999).
18
22 March 2002, [2002] AMI 88, note D.J.G. Visser; [2002] IER 150 note H.M.H. Speyart.
19
Court of Appeal, The Hague, 21 December 2000, [2001] Mediaforum 87, note. M.M.M. van Eechoud. See the
discussion of this case in P. Bernt Hugenholtz, “Program Schedules, Event Data and Telephone Subscriber Listings
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than copyright per se, but the judicial view on infringement would be applicable to
copyright as well.
A similarly discomforting decision is found in DNPA v. Newsbooster.com,20
wherein the Danish Newspaper Publishers’ Association (DNPA) brought an action
against Newsbooster, a Danish Internet news service, for, inter alia, copyright
infringement since Newsbooster worked as a search engine and, in search results,
provided deep links to news stories stored on various websites. The Copenhagen's
Lower Bailiff's Court also found deep linking in search results prohibited by law.21 By
way of contrast, a comforting view is at least apparent in a French case of Havas
Numerique, SNC and Cadres On Line A.S. v. Keljob22 where Keljob, an operator of a
jobs search engine with deep links to jobs advertisements on other sites including
Havas Numerique’s site, was found by the Paris Court of Appeal not infringing the
database right simply because Keljob did not copy or download the target site.
Again, in Thailand, disputes over copyright infringement by search engines
are unheard of. However, the application of the Copyright Act of 1994 to this digital
innovation should lead to the non-infringement conclusion. It would be a remarkable
astonishment if Thai courts would be inspired by the European judicial standpoint
hitherto discussed.
2.4 Caching
Caching is technical innovation designed for reducing time spent on loading
remote websites intended to be visited by Internet users. Contents of websites
under the Database Directive: The 'Spin-Off' Doctrine in the Netherlands and elsewhere in Europe”, Paper presented
at Fordham University School of Law Eleventh Annual Conference on International IP Law & Policy, New York, 14-25
April 2003, available at http://www.ivir.nl/publications/hugenholtz/spinofffordham.html (last visited on 10 November
2009).
20
July 5, 2002, quoted in Mark Sableman, “Link Law Revisited: Internet Linking Law at Five Years”, 16
Berkeley Tech. L.J. 1273, July 2002 Supplement, available at
http://www.medialaw.org/Template.cfm?Section=Archive7&Template=/ContentManagement/ContentDisplay.cf
m&ContentID=1067 (last visited on 3 November 2009).
21
For a critical discussion of this case, see BNA Electronic Commerce & Law Report, July 17, 2002
22
A case before the Tribunal de Commerce de Paris, available at
http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/da/tcparis20001226.htm (last visited on 4 November 2009).
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recently or frequently accessed by users will be stored in a special segment, known as
a “cache”, at the end-user’s side, indeed on the hard disk of the user’s computer. On
a subsequent visit to the same website by the user, the web-browser will load a copy
of data already stored in the cache rather than retrieving the original data from the
remote server. If the content of the requested website has not changed from the last
access, the user will almost instantly get hold of the same material as if the original
data on the remote site were displayed on the user’s screen, hence the improvement
of efficiency and accessibility of frequently used data.
Private or public entities may provide greater convenience to users of their
Intranet. For such purpose, caches may be created directly at local Intranet servers so
that caches store copies of contents of websites recently accessed by Intranet users
for immediate download by web-browsers when users subsequently request the same
remote sites. This type of cache significantly reduces the loading time in relation to
remote websites. Certain Internet service providers may create caches on their local
servers to enable faster traffic of data called upon by their service subscribers.
Now that caches hold copies of contents of websites, this incidence has
direct relevance to copyright infringement.23 Unlike the mere “transient” copying of
contents of websites onto a computer’s RAM in the normal process of web surfing,
which hitherto has been discussed,24 the copy of data stored on a cache does not
disappear once the computer is switched off but will reside in the cache until deleted
and replaced by contents of more recently accessed websites. Obviously, the “fair use”
defence might be at hands for non-commercial private use but seems difficult vis-à-vis
23

In effect, aside from the copyright infringement issue over caching, this technical phenomenon prompts
legal considerations in other aspects as well. Firstly, as with the case of deep linking, caching may result in
reduction of advertising revenues since hits to original sites are usually not counted when contents of the
original sites are drawn from copies stored in caches. Similarly, charging sites that demand payment from
users on the basis of the number of visits to the sites will also lose revenues when ‘hits’ are not recorded in
the caching system. Further, caching may cause prejudice to Internet users in the event where data stored
in caches are outmoded as a result of updates made to data on the original remote sites. Such prejudicial
effects are apparent where users rely on accuracy of contents of websites e.g. stock prices or price lists.
Possible liability in these scenarios are, however, outside the ambit of this article.
24
See 2.1, supra.
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Internet users surfing websites for commercial purposes. In such a scenario, commercial
surfers may be left with the “implied licence” contention, and it is not conceptually clear
whether such implied permission is granted, especially in cases of caches created on
the Intranet servers or created by Internet service providers for their users’
convenience. While attempts have been made elsewhere to address this issue,
Thailand’s copyright law makes no provision for it. However, new efforts in this
connection as reflected in the draft amendment to the existing legislation on copyright
will be discussed in a later part of this article.25
2.5 Hosting
One of problematic issues in the sphere of copyright in digital works
available in particular in cyberspace is the liability for hosting copyright-infringing
material on the network. Undoubtedly, those making available infringing material
without permission of authors simpliciter commit direct infringement. But, debate has
much been advanced as to possible liability of those involved in hosting such
infringing material. Particular attention is placed on online service providers (more
precisely, ISPs)26 However, apart from online service providers, there are other parties
involved, albeit indirectly, with the dissemination of material infringing copyright.
Included in this list of analysis are operators of bulletin board services (BBS).
Nowadays, at the advent of the collaborative Web 2.0, material is uploaded or put
onto the networks to a much larger extent. Liability for infringement in respect of
copyrighted works made available by unauthorised persons (in particular, in blogs or
hosting sites such as Hi5, YouTube, Flickr, etc.) may extend to blog owners or
operators of such hosting sites as well.
A common contention advanced by both ISPs and other hosting parties
seems to be that they have no knowledge or direct involvement in infringing material.
But, a great deal of litigation against these parties, albeit focused on ISPs and BBS
25

See Part IV, infra.
Although online service providers may not limited to Internet Service Providers (ISPs) and may be
extended to telecommunications service providers such as telephone operators supporting connections to
the networks, the discussion of liability of service providers in this article is limited to ISPs, which are the
most practical role-players in respect of online material in which copyright subsists.
26
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operators, has been witnessed in many jurisdictions and we have visualised certain
judicial announcements towards inflicting liability upon those parties, at least on the
ground of “contributory” liability.
The United States of America appears to be the largest jurisdiction for
cases of this type. In the leading case of Playboy Enterprises Inc. v. Frena27 which
was concerned with the bulletin board called Techs Warehouse BBS containing
computerised copies of photographs taken from the Playboy magazine and posted by
subscribers to the board, the operator of the bulletin board contended in an action
against him28 that he did not post the infringing material and had no knowledge of the
posting by his subscribers. The contention came to no avail when the Court, in partial
summary judgment, found the board operator directly liable for copyright infringement,
although imposing direct liability without any knowledge of the infringing act was much
questionable. However, in a later case, Sega Enterprises v. Maphia,29 which involved
a bulletin board service containing video games posted there, the Court found the
BBS operator liable for contributory infringement in view of the contributory role of the
BBS operator – Maphia had knowledge of the uploading of infringing games on the
BBS and actively solicited users to use this BBS as a depository of on-line video
games.30
Internet Service Providers have, too, been held liable in a number of cases.
In a case of celebrity called Religious Technology Centre v. Netcom Online
Communications Services, 31 Netcom, a large Internet service provider was alleged to
have infringed copyright when portions of scientology works were posted on a Usenet
(a form of bulletin board service) by a subscriber whilst the BBS was connected to the
Internet service provided by Netcom. Although the Court did not find direct
27

839 F. Supp. 1552 (M.D. Fla 1993)
Apart from the copyright infringement claim, this action against the BBS operator was also based upon
trademark infringement (by using Playboy’s trademarks – Playboy as well as Playmate) and unfair
competition.
29
857 F.Supp. 679 (N.D. Cal. 1994)
30
Ibid., at 937-933.
31
907 F. Supp. 1361 (N.D. Cal. 1995)
28
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infringement by both BBS operator and Netcom for lack of element of volition or
causation, the possibility of contributory infringement as contended by the plaintiff (in
particular, in view of the fact that Netcom had received notice of the infringing
material) was left open. But, if some participatory facts had clearly been established
as in the Maphia’s case, liability for contributory infringement would have been
imposed on the intermediaries.
The issue as to liability of intermediaries are, in the U.S. jurisdiction, now
brought under the federal legal framework when specific legislation – the Digital
Millennium Copyright Act (DMCA) has been enacted to exempt on-line intermediaries
from liability for copyright infringement, provided that certain threshold requirements
are met, which also involve performing some obligations in the interest of orderly
operation of cyberspace.32
In the context of the copyright law in Thailand, the notion of ‘‘contributory
infringement’’ has not candidly been addressed whether in the Copyright Act 1994
itself or in the legal academia. That having been said, such conception at least finds
its established place as a fundamental principle both of the Penal Code and of tort
law. In the realm of criminal law, pursuant to section 8633 of the Code, the act of
assisting in or facilitating the commission of an offence before or at the time of such
commission amounts to ‘aiding and abetting’ which gives rise to the aider and abetter
being liable to two-thirds the penalty prescribed for such offence. Based upon such
contributory liability notion under criminal law, operators of bulletin board services,
operators of similar facilities particularly under Web 2.0 such as social-networking sites
or file-sharing sites (including YouTube, Hi5, or Flickre) or Internet Service Providers
may be contributorily liable as aiders and abetters in the commission of copyright
32

See 3.2, infra. See also Viacom International Inc., v. YouTube Inc., et al, 1:2007cv02103, New York
Southern District Court, July 2008.
33
Section 86. Any person who acts in any manner amounting to assisting in or facilitating the commission
by another person of an offence prior to or at the time of the commission thereof is, although the offender
did not know of such assistance or facilitation, said to be an aider and abetter in such commission of the
offence and shall be liable to two-thirds the penalty prescribed for the offence to which the aiding and
abetting relates.
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infringement where such on-line intermediaries know of material infringing copyright
posted or stored on their services or networks and nonetheless allow such infringing
material to remain there. In effect, in a consultation matter referred by the Bureau of
the Royal Thai Police Force to the Office of the Council of State as to whether an ISP
could be liable for failure to disable public access to illegal websites upon notification
by the Police of illegal contents, the Council of State has reached the conclusion that
such failure to co-operate may be tantamount to aiding and abetting the commission
of the illegal act under section 86 of the Penal Code.34 Although this consultation was
granted in respect of illegal material in general, it bears direct relevance to material
infringing copyright as well. Much inspired by the DMCA, attempts have been made by
the Department of Intellectual Property of Thailand to exempt on-line intermediaries
from liability for copyright infringement. Discussion of these efforts will be deferred to
the penultimate part of this article.
As far as tort law is concerned, the aiding or facilitating role of on-line
intermediaries vis-à-vis infringing activities performed via systems or networks
operated by them may also attract tortious liability under section 432 of the Civil and
Commercial Code. This section indeed deals with a wrongful act jointly committed by
several persons, as to which joint tortfeasors will be jointly bound to make
compensation for the damage caused. Paragraph two of this section goes on to treat
the act of instigating or assisting in a wrongful act as a joint perpetration so that the
instigator or the aider will be liable jointly with the actual perpetrator.35 Based upon this
34

Office of the Council of State, Completed Docket No. 343/2549 (2006) Re: The Authority of the Police to
Block Inappropriate Internet Websites and the Authority of Enquiry Officials under section 132 of the
Criminal Procedure Code, pp. 1-3. At present, following the recently enacted Commission of ComputerRelated Offences Act, B.E. 2550 (2007), service providers aiding and abetting the commission of any
offence under the Act are liable to the same penalty to be imposed on perpetrators.
35
The text of section 432 reads:
“Section 432. If several persons by a joint wrongful act cause damage to another person, they are jointly
bound to make compensation for the damage. The same applies if, among several joint doers of an act, the
one who caused the damage cannot be ascertained.
Persons who instigate or assist in a wrongful act are deemed to be joint actors.
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constructive joint liability, on-line intermediaries who, having known of the infringing
act, allow the act to continue without taking appropriate action in preventing or
terminating it will simply run the risk of being held jointly liable.
2.6 File-sharing
File-sharing is an innovative commonness especially in the modern Web
2.0, which encourages participation and collaboration. Modes of file-sharing vary and
ignite diverse liability accordingly. On the one hand, file-sharing takes a simple form of
disseminating files on webpages specifically dedicated to sharing those files with
general Internet users. This type of sharing is commonly witnessed in the Hi5 website,
Flickr Website, YouTube website, etc. As files stored for sharing in this fashion may
include copyrighted files, their dissemination on such social-networking sites without
authorisation from the rightholders is subject to copyright infringement liability. Persons
directly making copyrighted files available will be liable as direct infringers whilst site
operators and on-line intermediaries may be held contributorily liable in the same
fashion as in the case of ‘hosting’, which we have earlier discussed.
File-sharing in cyberspace becomes far more powerful when files to be
shared are not stored directly at Internet servers but on computers of individual
Internet users. With the great assistance of special file-sharing programme (e.g. the
MusicShare software used in the well-known litigated Napster’s case36), registered
Internet users may search for files available on other users’ personal computers
connected to the Internet and, when the intended files are successfully found, may
download them from the located computers onto their individual computers. Once such
download process is complete, the downloader’s computer may allow other users to
As between themselves, the persons jointly bound to make compensation are liable in equal shares
unless, under the circumstances, the Court otherwise decides.”
36
A & M Records, Inc. et al, v. Napster, Inc., 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001). In this case, MP3 music files
were shared by Internet users via the MusicShare software introduced by Napter and downloadable free of
charge from Napster’s Internet site onto individual computers so that, with this software, a user could enter
on the software’s search page the name of the wanted song and Napster’s server would then look for
computers on which the searched files were stored and generate a list of the files found so that the
requesting user could select the file from the list and start downloading it from the hosting user.
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have further downloading from the completed file on his computer. MP3 files (now
increasingly replaced by the newer MP4 form) are common for this type of file-sharing,
and as technology is developed, other new types of compressed files may emerge.
With further advanced technology, files which are being downloaded and awaiting
completion of the downloading process are simultaneously capable of being
downloaded by other users, so that the downloader is the giver at the same time.
Such technologically advanced file-sharing mode is much envisioned in several open
source applications e.g. BitTorrent, e-Donkey/Overnet, WinMx, LimeWire, etc.37
File-sharing in the fashions explained above, known as the “Peer-to-Peer” or
38
“P2P”, raises overwhelming concerns in the light of copyright infringement, where
files exchanged amongst Internet users infringe copyrights of rightholders. No doubt,
Internet users making copyrighted works (musical files) available for public access and
downloading without authors’ authorisation will be held liable for direct infringement.
The issue remains as to whether an operator of a file-sharing programme or website
may also be liable for infringement, at least on the ground of contributory infringement.
At this issue, it should correctly be discerned that a filing-sharing application is not in
itself an evil. Such programmes are created to facilitate the sharing of files in general
in cyberspace rather than being designed for piracy purposes. As such, holding their
producers liable for copyright infringement, whether directly or contributorily, would be
fraught with difficulty as long as producers do not have the knowledge of pirated files
shared through their created programmes. The position may be different where P2P
operators have knowledge of pirated files on their members’ computers connected to
the operators’ systems, or ought not to have been unaware of such infringing material.
In effect, in the Napster’s case itself, the district court found that the evidence
established that a majority of Napster users used the service to download and upload
copyrighted music (hence direct infringement on the part of users). The district court
also found that Napster had both actual and constructive knowledge that its users
37

For a useful list of well-known file-sharing applications (‘Peer-to-Peer’ or ‘P2P’ applications), see
http://compnetworking.about.com/od/p2ppeertopeer/tp/p2pfilesharing.htm (last visited on 2 December 2009).
38
See http://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer.
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exchanged copyrighted music files and failed to block or remove the infringing
material, with the result therefore that Napster was contributorily liable.39 The Court of
Appeal appeared in agreement with such conclusion, although mindful that “a
computer system operator cannot be liable for contributory infringement merely
because the structure of the system allows for the exchange of copyrighted material”.
To date, peer-to-peer litigation has not occurred in Thai soil. But, in the
absence of specific law addressing on-line intermediaries’ liability, the ‘aiding and
abetting’ provision under the Penal Code may be of help to copyright holders as far as
the criminal liability is concerned, and parallel section 432 of the Civil Code might also
be resorted to in respect of civil redress.40
2.7 Circumvention of Technological Measures and Rights Management
Information
The greatest feasibility, in the digital age, in accessing or making copies of
copyrighted works prompts attempts by rightholders to create and use technological
measures for preventing unauthorised persons from having access to or copying the
rightholders’ copyrighted works – hence, the ‘access control’ and ‘copy control’
distinction. Such technological measures may be in various forms – protection
software, codes, encryption technology, etc. For instance, with a special technique, a
free-trial computer programme may be allowed to be used for a pre-determined
number of times or until a fixed date so that further use needs a paid licence; or
owners of artistic pictures available on the Internet may employ a special technical tool
preventing their pictures from being saved by the Internet users. Genius users who
break such technological measures in order that the protected material can be
accessed or copied are not copyright infringers, for the act of circumventing the
protection measure is not the reproduction, distribution or public communication of the
39

See A & M Records, Inc. et al, v. Napster, Inc. 114 F. Supp. 2d at 918, 920-21. In this case, the role of
Napster has been noted by the Court: “Napster provides technical support for the indexing and searching of
MP3 files, as well as for its other functions, including a “chat room,” where users can meet to discuss music,
and a directory where participating artists can provide information about their music.” However, the court
refused to perceive of Napster as being a “mere conduit”.
40
See the discussion in 2.5, supra.
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copyrighted work itself, although the act concerned might facilitate or lead to the
infringing acts. Whilst many jurisdictions have enacted legal provisions subjecting to
civil and/or criminal liability the circumvention of technological measures as well as the
trafficking of circumvention devices or the provision of circumvention services, such
stipulations find no room in Thailand’s existing Copyright Act or any other legislation,
although the idea is implanted in the draft law awaiting further legislative procedures.41
Apart from technological measures, rightholders may also reinforce the
protection of their work through attaching to the copyrighted work information that
provides particular details about that work so as to expedite or facilitate traceability of
copyright. Such information is usually known as the “right management information”.
Removal or alteration of such information so as to induce, enable, facilitate or conceal
an infringement is perhaps objectionable as with the act of copying the work itself.
Initiatives have been taken to subject action of this type to liability.42 In the context of
Thailand, the obligations concerning rights management information are merely under
way.

III: Digital Movement Outside Thailand
We have now seen problematic activities growing from digital technology.
We will now canvass attempts in foreign jurisdictions to deal with such digital
occurrences. Discussions in this part are limited to the WIPO Copyright Treaty (WCT),
the U.S. Digital Millennium Copyright Act of 1998 (DMCA), the EU Electronic
Commerce Directive of 2000 and the EU Copyright Directive of 2001.
3.1 WIPO Copyright Treaty (WCT)
In response to a plethora of issues provoked by the global digital age, the
World Intellectual Property Organisation (WIPO) took the initiatives in designing the
world’s legal framework for appropriate adaptation of copyright law to new

41
42

See Part IV, infra.
See Part IV, infra.
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technological challenges, including those related to cyberspace.43 These initiatives
culminated in two treaties – the WIPO Copyright Treaty (WCT) and the WIPO
Performances and Phonogrammes Treaty (WPPT).44 Our concerns here are confined
to the WCT, principal features of which are now spelled out.
First, the WCT addresses the author’s right of communication to the public
and makes it clear that this act may be performed by wire or wireless means,
including by such a way that members of the public may access these works from a
place and at a time individually chosen by them.45 Such access may be exemplified by
the case of on-demand transmission (which, at the advent of technological
convergence, now becomes possible via the Internet).
One thing is worth a mention here. The WCT makes no provisions for such
innocuous act of ephemeral or transient copying as in the case of RAM copies in the
process of surfing the Internet. Indeed, before final adoption of the WCT, its draft
contained provisions on this matter46 but at its Diplomatic Conference in Geneva (2nd –
20th December 1996), the lack of consensus on this most controversial issue led to the
removal of the ‘ephemeral copy’ provisions.47
Next, another considerable concern of the WCT lies in the protection of
technological measures against circumvention.48 The WCT requires Contracting
Parties to “provide adequate legal protection and effective legal remedies against the
circumvention of effective technological measures that are used by authors … and that
restrict acts, in respect of their works, which are not authorised by the authors
concerned or permitted by law.” The wording is broad enough to embrace both
43

One of the Recitals to the WCT elucidates this truism: “Recognising the need to introduce new
international rules and clarify the interpretation of certain existing rules in order to provide adequate
solutions to the questions raised by new economic, social, cultural and technological developments”.
44
The two treaties are collectively referred to as the WIPO Treaties.
45
See Article 8.
46
Article 7(2) of the Draft Convention.
47
For useful discussion of the draft provisions, see Towards the Digital Future: Achieving an Appropriate
Balance in a New Treaty on Copyright, at http://www.dfc.org/dfc1/Archives/international/euah3.html (last
visited on 4 November 2008).
48
For succinct explanation of characteristics of technological measures, see 2.7, supra.
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“access control” and “copy control”. Further, the WCT provides for protection of rights
management information49 and imposes obligations on Contracting Parties to provide
legal remedies against the act of removing or altering any electronic rights
management information without authority, knowing or having reasonable grounds to
know that it will induce, enable, facilitate or conceal an infringement of the author’s
rights. Also prohibited is to distribute, import for distribution, broadcast or communicate
to the public, without authority, works or copies of works knowing that electronic rights
management information has been removed or altered without authority.50 For these
purposes, “Rights Management Information”, is defined as “information which identifies
the work, the author, the rightholder, or information about the terms and conditions of
use of the work, and any numbers or codes that represent such information, when any
of these items of information is attached to a copy of a work or appears in connection
with the communication of a work to the public.”
3.2 Digital Millennium Copyright Act of 1998 (DMCA)51
A large part of the DMCA is dedicated to implementing the WIPO Treaties
(i.e. the WCT and WPPT). Firstly, and importantly, with respect to copyright, section
103 of the DMCA adds to the U.S. Copyright Law the so-called “Technological
Protection Measures” (TPM) provision, embodied in section 1201 of the new Chapter
12 of Title 17 of the U.S. Code. However, the American TPM version is limited to the
circumvention of technological measures that prevent access to a copyrighted work,
whilst the circumvention of technological measures preventing unauthorised copying of

49

For brief explanation of features of rights management information, see ibid.
See Article 12 : “Contracting Parties shall provide adequate and effective legal remedies against any
person knowingly performing any of the following acts knowing, or with respect to civil remedies having
reasonable grounds to know, that it will induce, enable, facilitate or conceal an infringement of any right
covered by this Treaty or the Berne Convention: (i) to remove or alter any electronic rights management
information without authority; (ii) to distribute, import for distribution, broadcast or communicate to the public,
without authority, works or copies of works knowing that electronic rights management information has been
removed or altered without authority.”
51
For a brief account of the DMCA, see http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf.
50
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a copyrighted work is not prohibited.52 Trafficking in devices or providing services that
are used for circumventing TPM, whether “access control” or “copying control” ones, is
prohibited in some circumstances.53 The TPM provisions are subject to some
exceptions.54 Secondly, DMCA implements the WCT’s provisions concerning “Rights
Management Information”, 55 albeit called in the Act “Copyright Management
Information” (CMI). The new section 1202 of Title 17 of the U.S. Code, as inserted by
the DMCA, prohibits acts similar to those covered by the provision concerning Rights
Management Information under WCT.56
Violation of provisions on the circumvention of technological measures or
the provisions on CMI gives rise to statutory damages and, in the case of willful acts

52

The reason for such limitation is apparent from brief explanatory notes issued by the U.S. Copyright
Office: “This distinction was employed to assure that the public will have the continued ability to make fair
use of copyrighted works. Since copying of a work may be fair use under appropriate circumstances,
section 1201 does not prohibit the act of circumventing a technical measure that prevents copying. By
contrast, since the fair use doctrine is not a defense to the act of gaining unauthorized access to a work, the
act of circumventing a technological measure in order to gain access is prohibited.” See ibid., p. 4.
53
The trafficking is prohibited where any of the three circumstances occur: (1) the devices or services are
primarily designed or produced to circumvent; (2) the devices or services have only limited commercial
significant purpose or use other than to circumvent, or (3) the devices or services are marketed for use in
circumventing. In fact, DMCA also introduces a mandate that within 18 months of enactment, all analogue
videocassette recorders be designed in compliance with the Macrovision technology in use for preventing
unauthorised copying of analogue videocassettes.
54
Examples of exceptions include the circumvention by non-profit libraries, archives and educational
institutions for the sole purpose of making a good faith determination as to whether to obtain authorised
access to the work; the circumvention by a person having lawfully obtained a right to use a copy of a
computer programme for the sole purpose of identifying and analysing elements of the programme
necessary to achieve interoperability with other programme; the circumvention of access control measures
for identifying flaws and vulnerabilities of encryption technologies; the circumvention of the technological
measure capable of collecting personal information about on-line activities of a natural person: see section
1201 (d), (f), (g), (h), (i) and (j).
55
See 3.1, supra.
56
Under section 1202, the expression “copyright management information” (CMI) is used and defined in the
same direction as in the WCT (and the WPPT).
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for the purposes of commercial advantage or private gain, also results in a criminal
offence carrying rather severe penalties.57
In addition to the implementation of the WIPO Treaties above, the DMCA
provides solutions to the much debated issue concerning liability of on-line service
providers for copyright infringing material, hence “safe habours” for on-line service
providers. The DMCA exempts on-line service providers from liability. The exemptions
cover four categories of conduct : (1) transitory communications; (2) system caching;
(3) storage of information on systems or networks at directions of users; and (4)
information location tools.58 These are, in the main, the problematic activities in the
digital age discussed earlier.59 However, on-line service providers are exempted from
liability only where certain threshold requirements with respect to each category of
conduct are met by those providers. Indeed such threshold requirements (which may
impose certain duties on on-line service providers) may vary with categories
concerned, with the result that a service provider may be exempted from infringement
liability for an activity in one category but may not benefit the statutory exemption with
respect to activities in other categories. But, in the main, those requirements ensure
that on-line service providers have no blameworthy involvement. For instance, with
respect to transitory communications60 (i.e. where a service provider acts as a
“mere conduit”), on-line service providers qualify for the statutory exemption where
these conditions are met: (1) the transmission must be initiated by a person other than
the provider; (2) the transmission, routing, provision of connections, or copying must
be carried out by an automatic technical process without selection of material by the
service provider; (3) the service provider must not determine the recipients of the
material; (4) any intermediate copies must not ordinarily be accessible to anyone other
than anticipated recipients, and must not be retained for longer than reasonably

57

Section 1204(b)
See section 512 of the Copyright Act, as inserted by Title II of the DMCA.
59
See Part II.
60
Transitory communications embrace acts of transmission, routing and providing connections of material.
58
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necessary; and (5) the material must be transmitted with no modification to its
content.61
With regard to caching, service providers qualify for the limitation only
62
where the content of the retained material must not be modified (hence, no culpable
involvement on the part of the providers). In addition, as a condition for the exemption
of liability for caching, service providers are charged with certain duties (some of
which involve the compliance with certain technical measures) aimed at protecting due
interests of copyright owners, business persons concerned or even Internet users.
First, the provider must comply with rules about “refreshing” material replacing
retained copies of material with material from the original location— when specified in
accordance with a generally accepted industry standard data communication
protocol.63 Next, the provider must not interfere with technology that returns “hit”
information to the person who posted the material, where such technology meets
certain requirements.64 Further, where the person posting the material imposes
conditions on access (for instance, through password protection), the provider must
limit users’ access to that material in accordance with such conditions. Finally, the
provider is obligated to remove or block expeditiously cached material upon
notification that the material at the original site has been removed or blocked.
On-line service providers will be free from liability for hosting infringing
material on their systems or for using information location tools referring or linking
users to websites containing infringing material, where the following requirements are
met: (1) the provider must not have knowledge, whether actual or constructive, of the
infringing activity; (2) the provider must not receive a financial benefit directly
attributable to the infringing activity; and (3) the provider must designate65 an agent to
61

See section 512(a).
See section 512(b).
63
This technical measure requirement is apparently intended to make sure that content owners as well as
Internet users will not be prejudiced by outmoded cached contents when website contents are updated.
64
This requirement obviously protects websites’ owners against loss of advertising revenues.
65
Such designation must also be filed with the Copyright Office, on the basis of the Form provided by this
Office. A list of agents is maintained on the Office’s website for public consultation.
62
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receive notifications of material claimed to infringe copyright and, upon such ‘take
down’ notice, must expeditiously take down or block access to that material hosted or
referred to by the provider.66
3.3 Electronic Commerce Directive
The DMCA discussed above provides a legislative model for several
jurisdictions, albeit anti-DMCA movements are not unheard of.67 At the European
Union level, the harmonised legal framework accommodating the digital technology
has first been culminated in the Electronic Commerce Directive.68 Indeed, this
Directive addresses a much wider range of issues without being confined to
copyright,69 but some provisions are of direct relevance to copyright-infringement
liability – the provisions on liability of intermediary service providers,70 as encapsulated
in Articles 12-15 of the Directive, dealing with transitory transmission (“mere conduit”),
caching and hosting. These provisions are of application to illegal material in general
rather than being limited to copyright-infringing material. However, the analysis is
equally relevant to copyright infringement.
Under this Directive,71 a service provider is not liable for the information
transmitted, on condition that the provider (a) does not initiate the transmission; (b)
does not select the receiver of the transmission; and (c) does not select or modify the
information contained in the transmission.72 These conditions are in line with the
threshold requirements with respect to transitory communications under the DMCA,
66

For hosting, see section 512 (c) and for information location tools, see section 512(d) of the Copyright
Act.
67
See, for example, www.anti-dmca.org.
68
See note 6, supra.
69
Examples of topics dealt with by the Electronic Commerce Directive include commercial communications
(e.g. unsolicited commercial communications), electronic contracts (e.g. information to be provided, the
placing of orders) and regulated online-related professions.
70
Under the Directive, “service provider” means any natural or legal person providing an ‘information society
service’ – services within the meaning of Article 1(2) of Directive 98/34/EC as amended by Directive
98/48/EC.
71
For useful discussions of the Directive, see Graham JH Smith et al, op. cit, note 8, supra.
72
Article 12
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hitherto discussed. A service provider is not liable for cached material on its network
where the following conditions are satisfied: (a) the provider does not modify the
information, (b) the provider complies with conditions on access to the information, (c)
the provider complies with rules regarding the updating of the information, specified in
a manner widely recognised and used by industry; (d) the provider does not interfere
with the lawful use of technology, widely recognised and used by industry, to obtain
data on the use of the information; and (e) the provider acts expeditiously to remove
or disable access to the information it has stored upon obtaining actual knowledge of
the fact that the information at the initial source of the transmission has been removed
from the network, or access to it has been disabled, or that a court or an
administrative authority has ordered such removal or disablement.73 Again, these
conditions, in main essence, replicate the threshold requirements in the caching
provision of the DMCA. Finally, as far as hosting is concerned, a service provider is
not liable where: (a) the provider does not have actual knowledge of illegal activity or
information and, as regards claims for damages, is not aware of facts or
circumstances from which the illegal activity or information is apparent; or (b) the
provider, upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to remove
or to disable access to the information74 – the conditions not dissimilar to those under
the DMCA.
3.4 Copyright Directive
Attempts towards the digital legal harminisation that is more central to
copyright in Europe are reflected in the Copyright Directive of 2001.75 Key principles,

73

Article 13
Article 14
75
See note 7, supra. The Directive’s responsiveness to digital technology is envisioned in its fifth Recital:
“Technological development has multiplied and diversified the vectors for creation, production and
exploitation. While no new concepts for the protection of intellectual property are needed, the current law on
copyright and related rights should be adapted and supplemented to respond adequately to economic
realities such as new forms of exploitation.”
74
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also intended to be in line with the WIPO Treaties (i.e. WCT and WPPT),76 are
brought out here.
First, the Copyright Directive takes note of feasibility in copying by digital
means. The Directive’s provision on “reproduction right” therefore prohibits direct or
indirect, temporary or permanent reproduction by any means and in any form, with the
consequence that even temporary copies in a computer’s RAM are infringement.77
However, in order not to impede technological actuality in the on-line world, the
Directive sets out an exception to the temporary reproduction to the effect that
temporary acts of reproduction “which are transient or incidental and an integral and
essential part of a technological process and whose sole purpose is to enable: (a) a
transmission in a network between third parties by an intermediary, or (b) a lawful use
of a work or other subject-matter to be made … ” are exempted from the reproduction
right (that is to say, not infringement).78 With this exception, the copying of website
material onto the RAM of an individual Internet user’s computer in the process of web
surfing is not an infringing act and nor will acts of caching on intermediaries’ networks
constitute infringement.79 This exonerating consequence is clear from the Recital to
the Directive itself.80
Second, along the line of the WCT, the Directive recognises that the
author’s exclusive right of communication to the public of works extends to any
communication by wire or wireless means whereby members of the public not present
76

See Recital (15) to the Directive, for association of the Directive and the WIPO Treaties with regard to the
digital agenda. See also Recital (16) for correlation with the Electronic Commerce Directive.
77
Article 2
78
Article 5(1)
79
See earlier discussion in 2.1 and 2.4, supra.
80
See Recital (33) of the Directive: “…The acts of reproduction concerned should have no separate
economic value on their own. To the extent that they meet these conditions, this exception should include
acts which enable browsing as well as acts of caching to take place, including those which enable
transmission systems to function efficiently, provided that the intermediary does not modify the information
and does not interfere with the lawful use of technology, widely recognised and used by industry, to obtain
data on the use of the information. A use should be considered lawful where it is authorised by the
rightholder or not restricted by law.”
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at the place of the communication may access the work from a place and at a time
individually chosen by them, as exemplified by the case of on-demand transmission.81
Another leading development introduced by the Copyright Directive lies in
the prohibition of the circumvention of technological measures and the protection
against provision of devices, products, components or services to this effect.82 Unlike
the position under the DMCA, technological measures protected against the
circumvention embrace both “access control” and “copy control”.83 Next, in line with
the ban on the circumvention of technological measures, this Directive prohibits illegal
activities in order to remove or alter rights-management information. The prohibition
also extends to the distribution or dissemination of copyrighted works from which
copyright-management information has been removed without authority.84 In this
connection, ‘rights-management information’ is defined in a way not dissimilar to the
definition in the WIPO Treaties.
Apart from the foregoing, the Directive provides for a wide range of optional
exceptions to copyright infringement (e.g. in respect of reproduction made by publicly
accessible libraries, educational establishments, museums or archives, which are not
for direct or indirect economic or commercial advantage). This falls beyond the realm
of discussion in this article, though.85

IV. Legislative Attempts towards Digitalisation in Thailand
Thailand may, in no wise, resist global responsiveness to the digital age.
The Department of Intellectual Property of Thailand has set up its Law Reform
Committee in charge of revision of intellectual property law as a whole, including
revision of the existing copyright law – the Copyright Act of 1994. Draft amendment to
the Copyright Act (the “Draft” or “Draft Amendment) has been prepared.86 At its early
81

See Article 3 and Recitals (22) – (26).
See Article 6 and Recital (47).
83
For technological measures under the DMCA, see 3.2, supra.
84
See Article 7 and Recitals (55) and (56).
85
For useful discussion, see Graham JH Smith et al, op. cit., note 8, supra.
86
The official title of this Draft is “Draft Law on Copyright (No. ..), B.E…. (….)”.
82
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stage, the draft was concentrated upon ‘collective societies’ – legal entities to be
statutorily established for collecting royalties for fair distribution to rightholders.87 At a
later stage, the draft was expanded to cover modern issues related to digital
occurrences. In effect, not only particular account has been taken of key provisions of
the WIPO Treaties88 (albeit Thailand is not a Contracting Party to the treaties), but
several ideas implanted into the Draft derived influences from a comparative study of
relevant laws of other jurisdictions, including the American DMCA and the European
Directives.
4.1 Key Concepts Introduced in the Draft
The Draft intends to insert a number of new provisions into the Copyright
Act of 1994. In addition, the Draft repeals certain provision of the Act and replaces
them with new provisions. Whilst some of these new provisions are aimed at
eviscerating defects or deficiency found in the Act (e.g. the new provision embodying
the ‘first sale’ doctrine, which to date has found no statutory recognition in Thailand,
the provisions revising procedures related to litigation, and the provisions amending
penalties to suit the current era), many of those novel products are intended to provide
appropriate adaptation of the law to suit the digital environment and keep pace with
global advancements in the sphere of copyright. Key concepts introduced by the Draft
will now be discussed.
4.1.1 Temporary and Transient Reproduction
As with the EU Copyright Directive, the Draft makes it clear, through the
new definition of “reproduction” that is intended to replace the existing one, that the
act of reproducing embraces temporary reproduction89 (such as a copy of a computer
87

For provisions on collecting societies, see the new Chapter II/II (Remuneration Collection Management)
intended to be inserted by the Draft Amendment into the Copyright Act of 1994.
88
WCT and WPPT.
89
The new definition of ‘reproduction’ reads: “reproduce” includes an act of copying, imitating, duplicating,
moulding, sound recording, video recording or sound and video recording, from the original, from a copy,
from the communication to the public or from any recorded medium, by any method or in any form, in an
essential part without creating a new work, whether in whole or in part and whether temporarily or
permanently”.
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programme onto a computer’s RAM during its unauthorised use).90 Notwithstanding,
such temporary or transient copying essentially made in the technological process of
digital transmission in the network is excluded, so that copies of website material
stored in RAM on Internet users’ computers in the process of surfing websites are not
infringing. This is indeed the same position we have seen in the EU Copyright
Directive91 although the wordings the Draft are couched differently. On this matter, the
Draft seems to have taken the wording from the relevant provision of the WIPO draft.92
The exception to infringement in respect of ephemeral reproduction is visualised in
draft section 32/1 of the Draft, which reads as follows:
“Section 32/1. The reproduction of a copyrighted work
under this Act that is of the following descriptions shall not be
deemed as an infringement of copyright:
(1) the reproduction results from the process of a digital
transmission of the copyrighted work or is an act of making the
digitally stored copyrighted work perceptible;
(2) the reproduction is made by a person entitled, by way
of authorisation by the owner of copyright or by operation of
law, to make the digital transmission of the copyrighted work,
or is an act of making the digitally stored copyrighted work
perceptible93; and
90

See 3.4, supra.
Article 5(1). See the discussion under 3.4, supra.
92
See notes 46 and 47, supra. Although such provision has been deleted from the final draft, the wording is
implanted into domestic copyright legislation of several jurisdictions e.g. section 9 of the Copyright Act 2002
of Tonga.
93
Cf. Article 13 of the Morocco Copyright Act, Law No. 2-00 on Copyright and Related Rights (of February
15, 2000) : The temporary reproduction of a work shall be permitted provided that this reproduction: (a)
takes place in the course of a digital transmission of a work or act designed to make a work stored in digital
form perceptible; (b) is carried out by a natural person or legal entity authorized, by the copyright owner or
by the law, to carry out the said transmission of the work or act designed to make it perceptible; (c) is of an
accessory nature to the transmission, takes place as part of normal use of the material and is automatically
deleted without allowing the electronic recovery of the work for purposes other than those specified in
91
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(3) the reproduction is a consequence of the normal
operation of the equipment used and entails the automatic
deletion of the resultant copy without enabling the retrieval of
such copy for any other purposes than those specified in (1)
and (2).”
Notable, the wording of the final part of sub-paragraph (2), here indicated by
the underline, appears a slip of the tongue. The correct wording of the entire subparagraph (2) should be: “the reproduction is made by a person entitled, by way of
authorisation by the owner of copyright or by operation of law, to make the digital
transmission of the copyrighted work or to make the digitally stored copyrighted work
perceptible. Leaving aside this slip, this exception conceptually reflects the act of RAM
copying and caching in the context of web-surfing. That having been said, the wording
in the Copyright Directive – “Temporary acts of reproduction …. which are transient or
incidental and an integral and essential part of a technological process and whose
sole purpose is to enable: (a) a transmission in a network between third parties by an
intermediary, or (b) a lawful use of a work …” – seems more apposite and more
intelligible..
4.1.2 Communication for Access from Remote Places
As seen earlier, communication of a copyrighted work in such a way
enabling members of the public to access the work from a place and at a time
individually chosen by them is, elsewhere,94 brought under the realm of the exclusive
right of the author. The Draft Amendment adopts this conception, translated into the
subparagraphs (a) and (b) of this Article.” This provision has been criticised as overly broad at odds with the
United States-Morocco Free Trade Agreement; see International Intellectual Property Alliance 2007 Special
301 Report Dispute Settlement: Morocco, at http://www.iipa.com/rbc/2007/2007SPEC301MOROCCO.pdf.
(visited on 2nd November 2009). Cf. also section 9 of the Copyright Act 2002 of Tonga, wherein the relevant
expression reads “(b) it is caused by a person or entity that, by way of authorisation by the owner of
copyright or by operation of law, is entitled to make that digital transmission or making a digitally
stored work perceptible”.
94
See Article 8 of the WCT (explained in 3.1, supra) and Article 3 of the Copyright Directive (explained in
3.4, supra).
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revised definition : “communication to the public” means “the making available to the
public of the work by means of performing, lecturing, preaching, music playing,
causing the perception by sound and/or image, constructing, including the making
available to the public of the work in such a manner that persons may access such
work at a time and from a place chosen by them, or the making available to the public
of the created work by other means” (italic added).
4.1.3 Rights Management Information and Technological Measures
The Draft Amendment appears to dedicate large space for provisions on
rights management information and technological measures, along the line of Article
11 and Article 12 of the WCT as well as parallel provisions of copyright legislation in
selected jurisdictions, so that technological measures may not be circumvented and
rights management information may not be impaired through removal or deletion. In
this connection, the Draft adds the new Chapter II/I (Protection of Rights Management
Information and Technological Measures), to the existing Copyright Act of 1994.
(A) Rights Management Information
According to the Draft, a removal or deletion of ‘rights management
information’95 is unlawful and carries fine penalties if committed with the knowledge or
reasonable grounds to know that it will induce or enable an infringement or facilitate or
conceal an infringement.96 In addition to the acts of such removal and deletion,
illegality is extended to the trafficking of articles or copyright works (or copies thereof)
carrying false rights management information, where the act is committed with the
knowledge that rights management information has been removed or altered without
authority. For the present reference purpose, the full text of this Article is herebelow
quoted.

95

Defined as “information which is exposed in the copyrighted work or in the recorded performance and
which identifies the author, the work of authorship, the performer, the performance and the owner of
copyright or the performer’s right, or which identifies the terms and conditions of use of copyright or the
performer’s right, and any numbers or codes that represent such information”: see draft Article 5 of the Draft
Amendment.
96
See the slip of the pen in the draftsmanship at this point, explained in note 97, infra.
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“Section 53/1. Any of the following acts in relation to
rights management information, performed without authority
and with the knowledge or reasonable grounds to know that it
will induce or enable an infringement or facilitate or conceal an
infringement of rights management information97 under this Act
shall be deemed as an offence under this Act.
(1) removing or altering rights management information;
(2) distributing or importing for distribution any article used
to represent rights management information with the knowledge
that rights management information has been removed or
altered without authority;
(3) distributing, importing for distribution, or communicating to
the public copyrighted works or copies of copyrighted works
with the knowledge that rights management information has
been removed or altered without authority.”
(B) Technological Measures
The protection of technological measures used by rightholders finds a place
in the Draft Amendment. Importantly, the text of the provision prohibiting the
circumvention of technological measures is quoted here (with the omission of its final
paragraph which sets out exceptions to the circumvention):
97

The use of the expression “infringement of rights management information” is apparently erroneous. The
correct expression here should in fact be “rights” rather than “rights management information”. Perceivably,
an offence should lie in acts performed in relation to rights management information so as to induce,
enable, facilitate or conceal copyright infringements. This perception is indeed embodied in Article 12 (1) of
the WIPO Copyright Treaty, which reads: “Contracting Parties shall provide adequate and effective legal
remedies against any person knowingly performing any of the following acts knowing or, with respect to civil
remedies having reasonable grounds to know, that it will induce, enable, facilitate or conceal an
infringement of any right covered by this Treaty or the Berne Convention.” (Emphasis added) Cf. section
116B(1)(c) of the Australian Copyright Act 1968 as amended by the 2000 Act : “the person knew, or ought
reasonably to have known, that the removal or alteration would induce, enable, facilitate or conceal an
infringement of the copyright in the work or other subject-matter.” (Emphasis added)
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“Section 53/3. There shall not be circumvention of
technological measures used to control access to copyrighted
works or performers’ rights.
The circumvention of technological measures used to
control access to copyrighted works or performers’ rights under
this Act, if it does not conflict with a normal exploitation of the
owner of copyright and does not unreasonably prejudice
legitimate rights of the owner of copyright, shall not be deemed
as an offence.”
As explained earlier,98 there exist at least two main categories of
technological measures, viz, (1) technological measures preventing access to
copyrighted works (‘access control’) and (2) those intended to prevent making copies
of copyrighted works (‘copy control’). The version of Thai ‘Technological Measures
Protection’, as reflected in the wording used in draft section 53/3 above (“There shall
not be circumvention of technological measures used to control access to copyrighted
works or performers’ rights.”), appears to be limited in application to the ‘access
control’. As we have seen, the parallel provision in the American DMCA holds the
same restriction for a clearly articulated reason. But, the reason for such limitation in
Thailand’s draft provision has not been advanced or officially noted. In effect, a
conceptual conflict is also found in the Draft. A “technological measure” is broadly
defined as “technology, a device or a component that is designed, in the ordinary
course of its operation, to prevent or control any acts against the copyrighted work or
the work in which the performer’s right subsists”. The overly broad expression i.e.
“prevent or control any acts against the copyrighted work or the work in which the
performer’s right subsists” is, in no wise, confined to the act of ‘access’. This
inconsistency needs immediate correction.99
Apart from a ban on the circumvention of technological measures, the Draft
provision seeks to penalise the trafficking of articles (devices, products or components) or
98
99

See 2.7, supra.
The Council of State has fortunately put right this flaw : see 4.2, infra.
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the provision of services aimed at the circumvention of technological measures as
well, as visualised in the text below (notably, worded along the pattern akin to that
introduced by the DMCA).100
“Section 53/4. The production, importation, offering to the
public, procuring or trading by any means of devices, products
or components or the offering of services to the public or the
provision of services that meets the following conditions shall
be deemed as an infringement:
(1) there occurs sale promotion, advertising or marketing
for the purpose of circumventing a technological measure;
(2) the act is principally for the purpose of trade or use
specifically for circumventing a technological measure;
(3) their design, production or function is primarily for the
purposes of circumventing or facilitating the circumvention of a
technological measure.”
4.1.4 ‘Safe Habour’ Provision
Draftsmen’s awareness of ‘Safe Harbour’ provisions elsewhere has led to
the inclusion in the draft the Thai version of the ‘Safe Habour’ text, as quoted below.
“Section 32/2. Acts committed by a service provider in
relation to copyrighted works of other persons shall not be
deemed as an infringement of copyright if the service provider
does not control, initiate or direct such acts.
The term “service provider” means:
(1) the provider of a service of carrying or connecting
information for digital communication from point to point
designated by users without making modification to the content
of the information received or transmitted by users;

100

See 3.2, supra.
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(2) the provider, to general members of the public, of an
Internet access service or the person otherwise facilitating an
access to the Internet.
The rules and conditions for the acts exempt from
copyright infringement under paragraph one shall be
prescribed in the Ministerial Regulation.”
From the text, service providers will be free from liability for copyright
infringement where infringing acts have occurred via their systems or networks. The
exclusion of liability in favour of service providers applies only on the condition that
‘the service provider does not control, initiate or direct such acts’. By way of
comparison, whilst the ‘Safe Habour’ provisions elsewhere (e.g. in the EU Copyright
Directive or the American DMCA) are triggered on rather detailed threshold
requirements which indeed may vary with categories of activities (in particular,
transitory communications, caching, hosting, and using information location tools) and
some of which impose active duties on service providers seeking exemption of liability,
such lengthy conditions are not set forth in the Draft but are intended to be prescribed
in the form of subordinate legislation – the Ministerial Regulation. It is simply felt that
direct specification of threshold requirements in the parent legislation will run the risk
of difficulty in keeping the law abreast with changing technologies, given that
legislative amendment is intricately uneasy especially in the unstable political arena of
Thailand.
4.2 Scrutiny of the Draft by the Council of State
The Draft Amendment, endorsed in principle by the Council of Ministers, has
been referred to the Office of the Council of State for scrutiny by the Council of
State.101 Given the extensive impacts expected to flow from the modern concepts
introduced therein, this Draft is co-considered by two committees of the Council of
State, whilst in usual cases draft legislation needs scrutiny by a particular single
101

The Council of State is a statutorily established body with main functions of providing legal advice to the
Government in relation to legislative interpretation and scrutiny of draft legislation as prepared by
Government agencies and adopted in principle by the Council of Ministers. In discharge of its functions, the
Council of State is split into separate committees.
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committee. In effect, immediate need is felt by the Council of State to keep the
copyright law abreast with the digital age but a plethora of complicated or unintelligible
conceptions encapsulated in this Draft require a long series of explanations from
representatives of the Department of Intellectual Property and entail a tremendous
amount of comparative research at the scrutiny stage to ensure that all digitally related
concepts are well placed and suited to Thailand.
At the time of this paper going to press (February 2010), the review of this
Draft is in progress and is expected to take a considerable length of time for its
completion. It suffices to say at this very moment that the Council of State, by and
large, seems to lend support to modern ideas put forth in provisions of the Draft,
although some provisions are given new phraseology or wordings and some are
relocated within the Draft, in an endeavour to make the Draft more intelligible and
structurally sound. However, as pointed out earlier, certain contents of the draft are
plagued with conceptual errors. It is fortunate that such fallacy has correctly been
eviscerated by the Council of State.
An example of proper correction can be drawn from the provisions
concerning the protection of rights management information. As hitherto discussed, the
Draft seeks to penalise a removal or alteration of ‘rights management information’ if it
is committed with the knowledge or reasonable grounds to know that it will induce or
enable an infringement or facilitate or ‘conceal an infringement of rights management
information’. As previously explained, the statement as to the concealment of an
infringement of ‘rights management information’ is conceptually fallacious, for an act of
such removal or alteration is, in reality, performed in facilitation of concealment of
infringement of copyrights (i.e. preventing traceability of copyright infringement). Aware
of this flaw, the Council of State has reworded the original text102 into 2 separate
sections as follows (subject to possible change in the course of next readings):
“Section 53/1. No person shall remove, alter or render
useless rights management information with the knowledge

102

See 4.1.3 (A), supra.
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that such act may induce or enable an infringement of the
copyright or the performer's rights or conceal such infringement.”
“Section 53/2. No person shall distribute, import or export
for distribution or communicate to the public copyrighted works
or copies of copyrighted works with the knowledge that rights
management information therefor has been removed, altered
or rendered useless”
Another example of correct modification is worth a mention. The conceptual
conflicts found in the provisions on technological measures have been sorted out. As
previously brought out, the original provision of the Draft Amendment establishes
liability for the circumvention of technological measures used to “control access” to
copyrighted works or performers’ rights whilst the definition of “technological measure”
is so broadly defined as to embrace all forms of control, without limitation to access
control. This conceptual conflict has now been eliminated through, firstly, revising the
definition of “technological measure” to connote “technology designed for the purposes
of preventing or controlling reproduction of or access to a copyrighted work” and,
secondly, rephrasing the original text into a new provision: “No person shall remove,
alter or render useless a technological measure with the knowledge that such act may
induce or enable an infringement of the copyright or the performer's rights or conceal
such infringement.” Also, as the Draft Amendment provides for an extraordinarily
extensive list of exceptions to the circumvention, the Council of State has thoroughly
scanned these exceptions through the lens of their practical experience to ensure
optimal aptness.
It should be said also that at present (February 2010), several provisions of
the Draft are pending final determination by the Council of State due to uncertainty or
lack of clarity as to purposes or intentions of those unintelligibly couched provisions.
The list of such provisions which remain pending includes the provision on exception
of liability in the case of reproduction related to digital transmission.103 Indeed, the
success of the review of this Draft Amendment largely hinges on not merely the
103

See 4.1.1, supra.
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ascertainment of genuine meanings of those originally blurred texts but also proper
understanding of Thai social and economic settings to which foreign concepts need to
be neatly adapted.

V: Conclusions
Our long journey into new forms of activities related to digital technologies
has graphically revealed the compelling need in major parts of the globe as well as
Thailand to revise copyright law and related legislation in harmony with technological
advancements. The existing copyright law of Thailand, as embodied in the Copyright
Act of 1994, remains in a rather outmoded shape in a variety of aspects in the digital
world. Attempts made by the Department of Intellectual Property of Thailand to put
forth substantial reform of the 1994 Act, inter alia, in response to the world’s digital
agenda appears to be a blissful occurrence for Thai people as well as the world’s
community. It is also delightful that, during the drafting of the Draft Amendment to the
1994 Act, extensive comparative research has been conducted into parallel legislative
movements both at the international level and at the level of domestic legislation of
several jurisdictions, with a view to ensuring that schemes of protection of copyright as
well as related rights will be well placed in the Act in line with internationally
recognised rules and in harmony with social settings in the country. On the whole,
concepts put forth and reflected in the Draft are in the right direction.
Notwithstanding, misconceptions seem to have resided in the draftsmanship
of certain provisions. The misconceived wordings indeed need prompt correction so as
to prevent this modern attempt from being plagued by undesirable dust. At the time of
this article going to press, this Draft is under consideration by the Council of State
before further referral to Parliament. It is fortunate that the Council of State has thus
far been vigilant enough to have a full glimpse of the defects and correct the
visualised flaws. In addition, amidst edgy political instability in Thailand, we will have
yet to retain another hope – that these legislative efforts will come to some avail so
that the provisions responding to the ‘digital agenda’ will eventually appear in a
statutory book.
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Apart from the new concepts to be soon introduced in Thailand’s copyright
legislation, existing provisions should also be treated with due caution in the light of
emerging technology, in particular, in the cyber world, in order to prevent some
common activities such as linking from inadvertently constituting infringing acts.
Issues of this type might need no legislative revision but, rather, requires proper
understanding in the application of the existing law. All parties concerned must be well
equipped with an adequate body of knowledge in copyright law as well as relevant
laws. Time is ripe for Thailand to be acquainted with the interplay between IP
(intellectual property) and IT (information technology). No doubt, universities and the
academia will need to play a large part in such educational roles.
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ฎีกาวิเคราะห
ปกปอง ศรีสนิท

คําพิพากษาฎีกาที่ 3952/2551
“จําเลยมียาเสพติดใหโทษของกลางตั้งแตออกเดินทางจากซอยขางวัดยานนาวา
ซึ่งอยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจนครบาลยานนาวาแลวครอบครองยาเสพติดให
โทษดังกลาวตลอดมาจนกระทั่งถูกจับกุมไดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจนครบาล
วัดพระยาไกร พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลยานนาวาก็มีอํานาจสอบสวนได เพราะ
กรณีเปนความผิดตอเนื่องกันในทองที่ตางกัน พนักงานสอบสวนในทุกทองที่ที่ความผิดได
เกิดขึ้นมีอํานาจสอบสวนได ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา19 วรรคสาม (ก)
ที่บัญญัติวา ถาจับผูตองหาไดแลว พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวนคือพนักงาน
สอบสวนซึ่ ง ท อ งที่ ที่ จั บ ได อ ยู ใ นเขตอํ า นาจ เป น การกํ า หนดให ต อ งมี พ นั ก งานสอบสวน
ผูรับผิดชอบทําคดีหากมีปญหากันในระหวางพนักงานสอบสวนหลายทองที่ที่มีอํานาจสอบสวน
เทานั้น มิไดหมายความวาพนักงานสอบสวนที่เคยมีอํานาจสอบสวนอยูแลวตองหมดอํานาจ
ไปเพราะบทบัญญัติของมาตรานี้ เมื่อคดีไมปรากฏปญหาดังกลาว พนักงานสอบสวนสถานี
ตํารวจนครบาลยานนาวายอมมีอํานาจสอบสวนคดีนี้ โจทกจึงมีอํานาจฟอง ”
1. คําพิพากษาฎีกาคดีนี้เปนการวินิจฉัยในประเด็นเรื่องเขตอํานาจของพนักงาน
สอบสวน ซึ่งมีผลถึงเขตอํานาจของพนักงานอัยการในการสั่งคดี และเขตอํานาจของศาลใน
การชําระคดีอาญาในดานพื้นที่ (ratione loci) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา
22 กําหนดให ศาลที่มีอํานาจชําระคดีอาญา คือ ศาลที่ความผิดอาญาเกิดขึ้น เชื่อวาเกิดขึ้น
หรืออางวาเกิดขึ้นอยูในเขตอํานาจ รวมทั้งศาลที่จําเลยมีที่อยูหรือจําเลยถูกจับได หรือศาลที่
พนักงานสอบสวนไดทําการสอบสวนคดีนอกเหนือจากศาลดังกลาว เขตอํานาจของพนักงาน
อัยการอิงกับเขตอํานาจของศาล สวนเขตอํานาจของพนักงานสอบสวนบัญญัติไวในมาตรา 18,
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19 และ 20 โดยในมาตรา 18 ไดกําหนดเขตอํานาจพนักงานสอบสวนไวสอดคลองกับเขต
อํานาจศาลตามมาตรา 22 กล าวคื อใหพ นั กงานสอบสวนที่ มีอํ านาจสอบสวนคือ พนั ก งาน
สอบสวนในทองที่ที่ความผิดเกิดขึ้น ทองที่ที่ผูตองหาถูกจับไดหรือทองที่ที่ผูตองหามีถิ่นที่อยู
การกําหนดเขตอํานาจดังกลาวสอดคลองกับหลักที่วา “ความผิดอาญาเกิดขึ้นที่ใด ควรชําระคดี
ที่นั่น” เพราะเมื่อความผิดอาญาเกิดขึ้นในทองที่ใด ความสงบเรียบรอยในทองที่นั้นจะไดรับ
ความกระทบกระเทือน คดีอาญาควรจะถูกชําระคดีในเขตนั้น นอกจากนี้การชําระคดีอาญาใน
ทองที่ที่ความผิดเกิดขึ้นยอมทําใหเกิดความสะดวกในการรวบรวมพยานหลักฐานและการหา
ตัวผูรวมกระทําความผิด สวนการขยายเขตอํานาจพนักงานสอบสวนและเขตอํานาจศาลให
รวมถึงทองที่ที่จับผูตองหาไดดวยเหตุผลคือ ความสะดวกในการสอบสวนตัวผูตองหา และการ
ขยายเขตอํ า นาจให ร วมถึ ง ท อ งที่ ที่ เ ป น ถิ่ น ที่ อ ยู ข องผู ต อ งหา ด ว ยเหตุ ผ ลคื อ ถิ่ น ที่ อ ยู ข อง
ผูตองหาทําใหทราบถึงเบื้องหลังในอดีตของผูตองหา (Jean PRADEL, Procédure pénale,
Cujas, 2002, n°85)
2. ขอเท็จจริงในคดีนี้คือ รอยตํารวจเอก บ. และจาสิบตํารวจ ส. เจาพนักงาน
ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลยานนาวาไดรับแจงจากสายลับวามีการขายยาเสพติดใหโทษที่
บริ เ วณซอยข า งวั ด ยานนาวาซึ่ ง เป น ซอยตั น และอยู ใ นท อ งที่ รั บ ผิ ด ชอบของสถานี ตํ า รวจ
นครบาลยานนาวา เจาพนักงานตํารวจทั้งสองกับพวกจึงไดกระจายกําลังกันไปซุมดูอยูบริเวณ
ดังกลาว เจาพนักงานตํารวจเห็นจําเลยซึ่งมีอาการคลายคนติดยาเสพติดเดินออกมาจากซอย
ขางวัดยานนาวา แลวเดินขามถนนเจริญกรุงไปยังฝงตรงขาม จาสิบตํารวจ ส. เดินไปเรียก
จํ า เลยไม ทั น เพราะจํ า เลยขึ้ น รถแท็ ก ซี่ ไ ปก อ น เจ า พนั ก งานตํ า รวจทั้ ง สองกั บ พวกจึ ง ขั บ
รถจักรยานยนตติดตามจําเลยไปทันที่สามแยกเจริญกรุงตัดกับถนนจันทนซึ่งอยูในเขตทองที่
รับผิดชอบของสถานีตํารวจนครบาลวัดพระยาไกร รอยตํารวจเอก บ. และจาสิบตํารวจ ส.
เรียกใหจําเลยลงจากรถแท็กซี่ โดยแสดงตนวาเปนเจาพนักงานตํารวจและคนตัวจําเลยพบ
ยาเสพติดใหโทษของกลางทั้งหมดในกระเปาเสื้อดานซาย คือ เมทแอมเฟตามีนชนิดเม็ด 3
ถุงรวม 413 เม็ด เมทแอมเฟตามีนชนิดเกร็ด 5 ถุง จึงแจงขอหาแกจําเลย จําเลยปฏิเสธและไม
ยอมลงชื่อในบันทึกการจับกุม พันตํารวจโท ว. พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลยาน
นาวาทําการสอบสวนคดีและพนักงานอัยการฟองศาล
3. ศาลชั้นตนพิพากษาลงโทษจําเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.
2522 โดยลงโทษในความผิดหลายกรรม คือ ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไวในครอบครองเพื่อ
จําหนาย จําคุก 16 ป และปรับ 400,000 บาท กรรมหนึ่ง และฐานมีกัญชาไวในครอบครอง
จําคุก 3 เดือน อีกกรรมหนึ่ง รวมจําคุก 16 ป 3 เดือน และปรับ 400,000 บาท และริบของ
กลาง จําเลยอุทธรณและฎีกา ศาลอุทธรณและศาลฎีกาพิพากษายืน
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4. ประเด็นปญหาขอกฎหมายสําคัญในฎีกาของจําเลยคือ “พนักงานสอบสวน
สถานี ตํ า รวจนครบาลยานนาวาไม มี อํ า นาจสอบสวนเพราะจั บ กุ ม จํ า เลยได ใ นเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบสอบสวนของสถานีตํารวจนครบาลวัดพระยาไกร” ศาลฎีกาในคดีนี้ใหเหตุผลวา
พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลยานนาวามีอํานาจสอบสวนเนื่องจากเปนความผิด
ตอเนื่องที่ไดกระทําลงในทองที่ตางกัน และหนึ่งในทองที่นั้นคือทองที่สถานีตํารวจนครบาลยาน
นาวา ส ว นกรณี ป ระมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญามาตรา 19 วรรคสอง (ก) ที่ ใ ห
พนักงานสอบสวนทองที่ที่จับผูตองหาไดเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบนั้นจะนํามาใชเมื่อ
มี ป ญ หากั น ในระหว า งพนั ก งานสอบสวนหลายท อ งที่ ที่ มี อํ า นาจสอบสวนเท า นั้ น มิ ไ ด
หมายความวาพนักงานสอบสวนที่เคยมีอํานาจสอบสวนอยู แลวตองหมดอํานาจไปเพราะ
บทบัญญัติมาตรา 19 วรรคสอง (ก)
5. ดูเหมือนวาศาลฎีกาในคดีนี้จะกลับแนวคําพิพากษาฎีกาเดิมที่เคยเครงครัด
เรื่องพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ แนวคําพิพากษาฎีกาเดิมไดแยก “พนักงานสอบสวนผูมี
อํานาจสอบสวน” กับ “พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ” ออกจากกัน กลาวคือ ในคดีความผิด
ตอเนื่องตั้งแตสองทองที่ขึ้นไป ศาลฎีกาเคยถือวาพนักงานสอบสวนทั้งสองทองที่เปนพนักงาน
สอบสวนผูมีอํานาจสอบสวนตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แตพนักงานสอบสวนทองที่ใดจะเปน
พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบผูสรุปสํานวนและทําความเห็นเสนอพนักงานอัยการจะตองใช
มาตรา 19 วรรคสอง (ก) และ (ข) มาพิจารณาดวยเสมอ โดยผูตองหาถูกจับไดในเขตทองที่ใด
พนั ก งานสอบสวนท อ งที่ ที่ จั บ ผู ต อ งหาได ก อ นเป น พนัก งานสอบสวนผู รับ ผิ ด ชอบ (ฎี ก าที่
3585/2546) แตหากยังจับผูตองหาไมได พนักงานสอบสวนในทองที่ที่พบการกระทําความผิด
ก อ นเป น พนั ก งานสอบสวนผู รั บ ผิ ด ชอบ โดยพนั ก งานสอบสวนในท อ งที่ ที่ พ บการกระทํ า
ความผิ ด ก อ นหมายถึ ง พนั ก งานสอบสวนในท อ งที่ ที่ รั บ คํ า ร อ งทุ ก ข ข องผู เ สี ย หาย (ฎี ก าที่
2880/2548, และที่ 1126/2544) ในทํานองตรงกันขาม หากพนักงานสอบสวนคนใดเปนเพียง
พนักงานสอบสวนผูมีอํานาจสอบสวนแตไปสรุปสํานวนทําความเห็นเสนอพนักงานอัยการ โดย
พนั ก งานสอบสวนผู มี อํ า นาจสอบสวนดั ง กล าวไม ใ ช พ นั ก งานสอบสวนผู รั บ ผิ ด ชอบตามที่
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 19 วรรคสอง (ก) และ (ข) แลว
ศาลฎีกาจะพิพากษายกฟองโดยใหเหตุผลวา การสอบสวนเสียไป ซึ่งมีผลใหอัยการไมมีอํานาจ
ฟอง (ฎีกาที่ 1974/2539 และที่ 3466/2547) โดยเฉพาะในคําพิพากษาฎีกาที่ 3466/2547 ศาล
ฎีกาวินิจฉัยวา “กรณีที่เปนการไมแนวาการกระทําผิดอาญาไดกระทําในทองที่ใดในระหวาง
หลายทองที่ พนักงานสอบสวนในทองที่หนึ่งทองที่ใดที่เกี่ยวของมีอํานาจสอบสวนได ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 19 วรรคสอง เมื่อขอเท็จจริงยังฟงไมชัดแจง
วาเหตุในคดีนี้เกิดในทองที่ใดแน ระหวางอําเภอบัวใหญกับอําเภอแกงสนามนาง จังหวัด
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นครราชสีมา พนักงานสอบสวนทองที่หนึ่งทองที่ใดดังกลาวยอมมีอํานาจสอบสวนได แตตาม
วรรคสาม (ก) ของมาตรา 19 ดังกลาวระบุวา พนักงานสอบสวนที่เปนผูรับผิดชอบในการ
สอบสวนคือพนักงานสอบสวนซึ่งทองที่ที่จับผูตองหาไดอยูในเขตอํานาจ ดังนั้น เมื่อปรากฏวา
จําเลยถูกจับไดที่อําเภอแกงสนามนาง โดยมีสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตํารวจภูธรอําเภอ
บัวใหญ กับเจาพนักงานตํารวจสถานีตํารวจภูธรอําเภอบัวใหญอีกหลายนายเปนผูรวมจับกุม
พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในคดีนี้ คือพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรอําเภอแกงสนาม
นาง มิใชพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรอําเภอบัวใหญ เมื่อพนักงานสอบสวนสถานี
ตํา รวจภู ธ รอํ า เภอบั ว ใหญ ซึ่ งมิ ใ ช พ นั ก งานสอบสวนผู รั บ ผิ ด ชอบเป น ผู ส รุ ป สํ า นวนและทํ า
ความเห็นวาควรสั่งฟองหรือสั่งไมฟองจําเลยคดีนี้ แลวสงสํานวนเพื่อใหพนักงานอัยการ
พิจารณาตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 140 และ 141 ก็
ถือไมไดวามีการสอบสวนในความผิดนั้นโดยชอบตาม มาตรา 120 โจทกจึงไมมีอํานาจฟอง”
เมื่อพิจารณาเขตอํานาจของพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรบัวใหญกับสถานีตํารวจภูธร
แก ง สนามนางแล ว จะพบว า ทั้ ง สองสถานี ตํ า รวจล ว นอยู ใ นเขตอํ า นาจศาลจั ง หวั ด บั ว ใหญ
ดวยกัน และอยูภายใตการสั่งคดีของพนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญดวยเชนกัน ไมวาพนักงาน
สอบสวนสถานีตํารวจภูธรบัวใหญหรือสถานีตํารวจภูธรแกงสนามนางจะเปนผูสรุปสํานวนการ
สอบสวนและเสนอพนักงานอัยการ คดีก็จะถูกสั่งโดยพนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญและจะถูก
ชําระคดีที่ศาลจังหวัดบัวใหญเหมือนกัน การยกฟองดวยเหตุดังกลาวจึงเปนเรื่องแปลกยิ่ง
อยางไรก็ดี กอนหนาที่ศาลฎีกาจะเครงครัดกับเขตอํานาจพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบแลว
นํามาเปนเหตุยกฟองโจทก คําพิพากษาฎีกาที่ 408/2519 ก็ไมไดเครงครัดเรื่องพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบโดยศาลวินิจฉัยวาการที่จําเลยพรากผูเยาวไปจากบิดามารดาผูปกครอง
เหตุเกิดในทองที่สถานีตํารวจนครบาลลุมพินี 2 และไดขมขืนกระทําชําเรากับทําใหเสียทรัพย
ในทองที่สถานีตํารวจนครบาลหวยขวางดังนี้จําเลยกระทําผิดหลายกรรมกระทําในทองที่ตางๆ
กัน พนักงานสอบสวนในทองที่หนึ่งทองที่ใดที่เกี่ยวของยอมมีอํานาจสอบสวนไดตามมาตรา
19 (4) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยศาลฎีกาไมไดกลาวถึงประเด็น
พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบเลย
6. ผูเขียนสนับสนุนเหตุผลของศาลฎีกาในฎีกาที่ 3952/2551 นี้ โดยพนักงาน
สอบสวนสถานีตํารวจนครบาลยานนาวามีอํานาจสอบสวนซึ่งทําใหพนักงานอัยการมีอํานาจ
ฟองอยางสมบูรณ ดวยเหตุผลดังตอไปนี้
ประการที่ ห นึ่ ง การยกฟ อ งเพราะเหตุ ที่ ว า พนั ก งานสอบสวนไม มี เ ขตอํ า นาจ
รั บ ผิ ด ชอบตามท อ งที่ ที่ กํ า หนดเป น การยกฟ อ งเพราะเหตุ ท างเทคนิ ค ซึ่ ง ควรทํ า อย า ง
ระมัดระวัง มิเชนนั้นอาจจะเปนการใชเหตุผลทางเทคนิคมาปลอยผูกระทําความผิดสูสังคมโดย
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ไมผานกระบวนการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด หรือไมผานการลงโทษการกระทําความผิด
รวมทั้งไมมีผลเปนการปองกันอาชญากรรมในอนาคต
ประการที่สอง หากจะไมยกฟองคดีนี้ หลักที่วาความผิดอาญาเกิดขึ้นที่ใดควรจะ
ชําระคดีที่นั่น ก็ไมถูกกระทบกระเทือน เหตุผลก็คือความผิดตอเนื่องนั้นยอมเปนความผิด
ตลอดเวลาจนกว า เงื่ อ นไขแห ง การกระทํ า ความผิ ด จะหมดไป ดั ง นั้ น ไม ว า จะครอบครอง
ยาเสพติดในเขตสถานีตํารวจนครบาลยานนาวาตอเนื่องมาถึงเขตนครบาลวัดพระยาไกร ถือ
ได ว า จํ า เลยได ก ระทํ า ความผิ ด ต อ เนื่ อ งในเขตท อ งที่ ส ถานี ตํ า รวจทั้ ง สองเขต ศาลที่ ชํ า ระ
คดีอาญาคดีนี้จึงเปนศาลใดศาลหนึ่งก็ไดที่มีเขตอํานาจเหนือสถานที่ที่จําเลยกระทําความผิด
ทั้งสองแหง
ประการที่สาม หากคดีนี้ศาลยกฟองโดยใหเหตุผลวาพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจ
นครบาลยานนาวาไมใชเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ อาจทําใหเกิดเรื่องแปลกเหมือนที่
เคยเกิดขึ้นในฎีกาที่ 3466/2547 เพราะในคดีนี้สถานที่ที่ตํารวจพบตัวจําเลยตอนออกมาจาก
ซอยขางวัดยานนาวาหางจากสถานที่ที่จับจําเลยไดประมาณ 1 กิโลเมตรเทานั้น แตสถานที่ทั้ง
สองอยูในเขตทองที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจที่แตกตางกัน และไมวาพนักงานสอบสวน
ทองที่ใดในสองทองที่นี้จะสอบสวนคดีและสรุปสํานวนเสนอพนักงานอัยการ พนักงานอัยการที่
สั่งฟองและศาลที่ตัดสินก็คือพนักงานอัยการและศาลที่มีเขตอํานาจเดียวกันคือศาลอาญา
กรุงเทพใต หรือยิ่งกวานั้นอาจเปนพนักงานอัยการคนเดียวกันที่สั่งฟองและศาลคนเดียวกันที่
ตัดสินก็ได
ประการที่สี่ หากเปรียบเทียบเหตุแหงการยกฟองเพราะพนักงานอัยการไมมีอํานาจ
ฟองเนื่องจากการสอบสวนมิชอบในหลายๆเหตุแลว การสอบสวนที่มิชอบเพราะการกระทําที่มิ
ชอบในรูปแบบอื่น ๆนาจะมีน้ํ าหนัก ที่ใชเ ปน เหตุยกฟองมากกว าเรื่ องเขตอํานาจพนั กงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบ เชน การจับกุมผูกระทําความผิดโดยไมชอบ (ฎีกาที่ 495/2500 และที่
2775/2544) การคนโดยมิชอบ (ฎีกาที่ 3094/2543) หรือการบังคับขูเข็ญหรือจูงใจใหผูตองหา
รับสารภาพ (ฎีกาที่ 473/2539) แตแนวคําพิพากษาศาลฎีกากลับถือวาการกระทําโดยมิชอบ
ดังกลาวเปนเรื่องที่จําเลยตองไปวากลาวกับเจาพนักงานตํารวจผูทําการโดยมิชอบนั้นๆ เอง
โดยไมมีผลถึงการสอบสวนและอํานาจฟองของพนักงาน ทั้งๆที่เปนการกระทําโดยเจตนาของ
พนักงานสอบสวนอีกทั้งเปนการกระทําที่มีผลกระทบโดยตรงตอสิทธิในการตอสูคดีของจําเลย
ประการที่หา หากยกฟองเพราะเหตุวาพนักงานสอบสวนไมมีเขตอํานาจแลว อาจ
กอใหเกิดปญหาตอมาเรื่องการหามมิใหดําเนินคดีซ้ํา (ne bis in idem) เมื่อศาลยกฟองโดยยก
เหตุ ผ ลเรื่อ งเขตอํานาจพนั กงานสอบสวนไมช อบแลว คําถามที่ยัง ไม มีขอ ยุติคื อ โจทกซึ่ ง
หมายถึงพนักงานอัยการหรือผูเสียหายจะฟองคดีใหมไดหรือไม แมอาจมองไดวา การยกฟอง
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เพราะพนักงานสอบสวนไมมีเขตอํานาจนาจะไมเขากรณีที่สิทธินําคดีอาญามาฟองระงับตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 39 (4) เพราะศาลยังไมไดวินิจฉัยในเนื้อหา
ของความผิด ซึ่งอาจทําใหมีการฟองรองดําเนินคดีใหมไดอีกครั้งหนึ่ง อยางไรก็ดี การฟองคดี
ใหมดังกลาวทําใหจําเลยไดรับความเดือดรอนสองครั้ง กลาวคือ หลังจากที่ศาลฎีกายกฟอง
แลว พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบที่แทจริงที่ศาลฎีกาคาดหมายไวจะตองทําความเห็นใหม
และสงใหพนักงานอัยการยื่นฟองใหม ศาลชั้นตนตองพิจารณาคดีใหมและอาจสูกันถึงศาลฎีกา
และอาจมีการควบคุมตัวจําเลยอีกครั้งระหวางพิจารณา ซึ่งเสี่ยงกับการแยงหลักการหาม
ดําเนินคดีซ้ําอยางยิ่ง ดังนั้น ทางปฏิบัติพนักงานอัยการก็ไมฟองคดีใหมอีกหากศาลยกฟอง
เพราะเหตุผลเรื่องเขตอํานาจพนักงานสอบสวน ซึ่งก็จะทําใหคดีอาญายุติลงโดยปริยาย
ประการสุดทาย หากมองวาการยกฟองเรื่องเขตอํานาจพนักงานสอบสวนเปนสิ่งที่
ตอ งทํ า เพื่ อ การลงโทษพนั ก งานสอบสวนที่ ส อบสวนผิ ดเขตอํ า นาจไม ว าจะด ว ยเหตุ ผ ลใด
ตนทุนทางสังคมที่เกิดขึ้น (social costs) ไมคุมคากับผลประโยชนทางสังคมที่ไดรับ (social
benefits) จากการยกฟอง เพราะตนทุนในเรื่องการปลอยใหจําเลยที่มีหลักฐานวาไดกระทํา
ความผิ ด จริ ง กลั บ สู สั ง คมรวมทั้ ง ต น ทุ น การดํ า เนิ น คดี ใ หม อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ในกรณี ที่ ตี ค วามว า
พนักงานอัยการสามารถฟองคดีใหมไดนั้นนาจะมีปริมาณมหาศาลเมื่อเทียบกับผลประโยชนที่
ไดรับ คือ การลงโทษพนักงานสอบสวน หากมีความจําเปนตองลงโทษจริงนาจะหาวิธีการอื่นที่
กอใหเกิดตนทุนทางสังคมที่นอยกวา
7. พนักงานสอบสวนผูมีอํานาจสอบสวนควรจะหมายถึงพนักงานสอบสวนที่มี
อํานาจตามเขตทองที่ที่ระบุไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 18, 19 และ
20 โดยเมื่อพนักงานสอบสวนใดเปนพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจแลว พนักงานสอบสวนนั้นๆ
ยอมมีอํานาจสอบสวนและสามารถสรุปสํานวนสงใหพนักงานอัยการฟองศาลได อยางไรก็ตาม
หากพนักงานสอบสวนนั้นไมมีอํานาจสอบสวนเลย การสอบสวนนาจะตองเสียไป ศาลชอบที่จะ
ยกฟ อง เช น ในกรณี ความผิดเกิด ขึ้น ที่เชี ยงใหม ผู ตอ งหามีที่ อยู และถูก จับ ได ที่เชี ยงใหม
พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรสงขลาทําการสอบสวนและสงสํานวนใหอัยการสงขลาฟอง
ศาลสงขลา ศาลสงขลาตองยกฟอง เพราะการสอบสวนและการดําเนินคดีที่สงขลาเปนการ
กระทําโดยไมมีอํานาจ ในกรณีที่มีปญหาระหวางพนักงานสอบสวนสองเขตอํานาจที่ตางมี
อํานาจสอบสวนเหนือคดีเดียวกัน บทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 19 วรรคสองบั ญ ญั ติ ขึ้ น เพื่ อ เป น แนวทางในการชี้ ว า พนั ก งานสอบสวนใดเป น
ผูรับผิดชอบ และผูที่ทําหนาที่ชี้ขาดก็คือ บุคคลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 21 อันไดแก ผูวาราชการจังหวัด รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และอัยการสูงสุด
แล ว แต ก รณี ซึ่ ง หากไม มี ป ญ หาเรื่ อ งการ “แย ง ” หรื อ “เกี่ ย ง” กั น ทํ า หน า ที่ ข องพนั ก งาน
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สอบสวนผูมีอํานาจทั้งสองเขต ก็ไมมีเหตุที่จะตองวินิจฉัยเรื่องพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ
ดังที่คําพิพากษาฎีกานี้ไดวางแนวทางไว คําพิพากษาฎีกาที่ 3952/2551 นี้นาจะสรางบรรทัด
ฐานใหมที่กลับบรรทัดฐานเดิมไดอยางบริบูรณ
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ปกิณกะกฎหมาย
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ*

ป.ป.ช. ตรวจสอบศาล !!!
“ดุลพินิจ ไมใชความเห็นสวนตัว” หากผูพิพากษาทานหนึ่งตองประหารผูกระทํา
ความผิดตามกฎหมายโดยไมมีเหตุลดโทษใดๆ แตทานไมประหารเพราะ “กลัวบาป” หรือ
เพราะทานไมเห็นดวยกับโทษประหารชีวิต ผูพิพากษาทานนั้นตองลาออก เพราะทานไม
เคารพและปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย แตกลับเอา “อคติสวนตัว” มาใช อคติที่วานี้คือ
“ภยาคติ”
การกลัวบาป เปนมโนธรรมที่ดี แตหากเกิดดวยมิจฉาทิฐิ ก็กลับกลายเปนภยาคติ
ไดโดยไมตองมีใครเอามีดมาจอคอหอย หรือเอา M 79 มาขู
ผูพิพากษาเปนเพียงผูชี้กรรมเทานั้น ทานหาไดเปนผูทําบาปหรือสรางกรรมไม
แตหากทําดวยอคติทานจึงจะกลายเปนผูสรางกรรมและตองชดใชกรรมที่ทานกอไว
นั้นเอง (คือคนบริสุทธิ์ที่ถูกผูกระทําความผิดฆา) ดังนั้นการที่ทานคิดวาการชี้กรรมนั้นเปนการ
ทําบาปจึงเกิดจากความไมรูจริง เปนโมหาคติ การกลัวบาปจึงกลายเปนภยาคติ ดวยเหตุนี้
การใช ดุ ล พิ นิ จ ที่ ไ ม มี ห ลั ก เกณฑ เพราะไม มี เ หตุ ผ ลรองรั บ เป น “อํ า เภอใจ”
(arbitariness) เปน โมหาคติ อยางหนึ่ง หากทําไปเพราะเพื่อตามใจผูมีอํานาจไมวาจะเปน
หัวหนาศาลดวยกัน ฝายบริหาร หรือฝายนิติบัญญัติ ก็เปนฉันทาคติ คือตัดสินตามความ
พอใจของตน ใครคัดคานโตแยง ก็ ลงโทษดวยบทละเมิดอํานาจศาล หรือดูหมิ่นศาล ก็จ ะ
กลายเปน โทสาคติ ได
*

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) และนิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายอาญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)
เนติบัณฑิตไทย, LL.M. (University of Pennsylvania), ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายอาญา (D.E.A. de sciences
criminelles), ปริญญาเอกเกียรตินิยมทางกฎหมายอาญา (l’ Université de Nancy 2); Doctorat en droit pénal,
mention très honorables (l’ Université de Nancy 2), รองศาสตราจารยประจําคณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ถาผูพิพากษาใชดุลพินิจตัดสินดวย อคติอยางใดอยางหนึ่งใน 4 นี้ ใครจะเปน
คนชี้วาทานไมควรเปนผูพิพากษาอีกตอไป ! หรือจะรอใหผลกรรมตกแกตัวทานเอง
เทานั้น
หากเปนเชนนั้นความเชื่อมั่นศรัทธา และความชอบธรรมในการใชอํานาจของศาลก็จะ
ลดนอย เสื่อมทรามลงและ คอยๆ ถูกกัดกรอนบอนทําลายสถาบันตุลาการจนลมสลายจาก
ความไววางใจไปในที่สุด
สังคม ประเทศชาติก็จะขาดที่พึ่งแหลงสุดทายไปอยางที่ไมมีใครจะชวยได
เรามีบทลงโทษผูที่ใชอิทธิพลขมขู คุกคาม ผูพิพากษาแตผูพิพากษาที่อยูใตอิทธิพล
ของอคติ 4 กลับไมมีใครลงโทษไดโดยอางอาศัยวาเปน “ดุลพินิจ”
คนเสนอทรัพยสินใหเจาหนาที่ศาล ถูกลงโทษไดทันทีฐานละเมิดอํานาจศาล แตคน
ของศาลที่รับทรัพยสินไวกลับไมมีใครลงโทษ ดวยเหตุผลรอยแปด
สมมติวาผูพิพากษาทานหนึ่งเรียกคูความฝายใดฝายหนึ่งในคดีมรดกหรือคดีของ
บริษัทจัดสรรที่ดินรายใหญเขาไกลเกลี่ยแลวทานเพียงกลาววา
“ศาลเองก็อยากซื้อหรืออยากขายที่ดินสักแปลงหนึ่งเหมือนกัน
ขอปรึกษาวาจะทําไงดี ?”
หากตอมาปรากฏวาคดีนี้ฝายที่ไมได “ใหคําแนะนํา” อันเปนที่พอใจของศาลถูก
ตัดสินใหแพคดี ทั้งที่ขอกฎหมายเปนไปในทางตรงกันขาม โดยศาลอุทธรณและศาลฎีกาตัดสิน
กลับคําพิพากษานั้นในภายหลัง จะมีใครกลับไปพิจารณาพฤติกรรมอันไมชัดแจงดังกลาวนี้
หรือไม? คงไม .... เพราะเปน “ดุลพินิจ” ของผูพิพากษาทานนั้น และสามารถอุทธรณ ฎีกาได
อยูแลวกระมัง และทรัพยสินของทานก็ไมมีอะไรเพิ่มขึ้น !!!
หลักฐานในการใชอคติดานการเงินจึงไมปรากฏ ทั้งที่ดานขอกฎหมายปรากฏชัด

นี่คือดุลพินจิ ที่ไมมีใครสนใจไปตรวจสอบ
(ทั้งๆ ที่สอทุจริต แตกลับอางวาเปนดุลพินิจ)
ดังนั้น การที่ ป.ป.ช. จะเขาตรวจสอบพฤติกรรม นาสงสัยของ “ขาราชการใน
ตําแหนงตุลาการ” ก็ไมนาจะมีอะไรขัดของ เปนการชวยกันหาขอเท็จจริง และไมเกี่ยวกับ
ความเปนอิสระของผูพิพากษาและการทํางานของ คณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) เพราะทาน
เองก็จะไดขอเท็จจริง หากผูเกี่ยวของไปรองตอคณะกรรมการตุลาการเองโดยไมมีขอเท็จจริง
ประกอบ (เพราะไมมีอํานาจไปขุดคุย) ก็อาจจะโดนผูพิพากษาที่ถูกรองเรียนนั้นฟองรองเอา
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ฐานดูหมิ่นศาลหรือ แจงความเท็จตอ ก.ต. ซึ่งก็มีกรณีเกิดขึ้นอยูเนืองๆ และเขาก็อาจจะแพคดี
ที่เขาถูก ผูพิพากษาฟองเขาในศาลที่ผูพิพากษาทานนั้นสังกัดอยูดี
หากเราจะถื อ หลั ก ว า ไม มี ใ ครอยู เ หนื อ กฎหมาย และต อ งทํ า งานด ว ยความ
โปร ง ใส ภายใต ก ฎหมาย ก็ ต อ งให ป.ป.ช. นี่ แ หละเป น ผู ต รวจสอบข อ เท็ จ จริ ง ได แม แ ต
ขาราชการในตําแหนงตุลาการ ผมมีกฎหมายอางอิง 2 ฉบับ ดังนี้
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๑ บัญญัติวา “ผูใดเปนเจาพนักงานใน
ตําแหนงตุลาการ พนักงานอัยการ ........ ฯ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบเพื่อกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนง
ไมวาการนั้นจะชอบหรือมิชอบดวยหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุก
ตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต”
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 4บัญญัติไว ความวา “ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
เจาหนาที่ของรัฐ หมายความวา …. ขาราชการ ...ซึ่งมีตําแหนง หรือเงินเดือน
ประจํา ….. หรือคณะบุคคลซึ่งใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางการปกครองของรัฐใน
การดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามกฎหมาย ไมวาจะเปนการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ…..
มาตรา 19 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเสนอตอวุฒิสภา ...
(2) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเพื่อสงไปยังอัยการ
สูงสุดเพื่อฟองคดี......
(3) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐาน
ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนง
หนาที่ในการยุติธรรม
(4) ตรวจสอบความถูกตอง.......
ผูเสียหาย ก็ทําไดโดยชอบตามมาตรา 84 ความวา “การกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐ
.... วากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือ
กระทําความผิดตอตําแหนง หนาที่ในการยุติธรรม ใหผูกลาวหายื่นคํากลาวหาเปน
หนังสือลงลายมือชื่อของตนตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะที่ผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของ
รัฐหรือพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐไมเกินสองป”
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เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรับคํากลาวหา …. หรือมีเหตุอันควรสงสัยวา
เจาหนาที่ของรัฐผูใดกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดําเนินการตามหมวด 4 การไตสวนขอเท็จจริง (มาตรา 88)
หาก เห็นวาการใหผูถูกกลาวหายังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปอาจจะกอความเสียหาย
ใหแกทางราชการหรือเปนอุปสรรคในการไตสวน คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจขอใหพัก
ราชการผูถูกกลาวหาก็ได ตามมาตรา 90
คณะกรรมการตุลาการ ตามกฎหมายฉบับนี้เปนเพียงผูบังคับบัญชาพิจารณา
ความผิดทางวินัยของผูพิพากษาเทานั้น ตามมาตรา 92 “ในกรณีมีมูลความผิดทางวินัย เมื่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพิจารณาพฤติการณแหงการกระทําความผิดแลวมีมติวาผูถูกกลาวหา
ผูใดไดกระทําความผิดวินัย …. กรณีผูถูกกลาวหาเปนขาราชการตุลาการตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ ..... ใหประธานกรรมการสงรายงานและเอกสาร ที่มีอยู
พรอมทั้งความเห็นไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ ..... เพื่อพิจารณาดําเนินการตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝาย ตุลาการ …. โดยเร็ว โดยใหถือเอารายงานและ
เอกสารของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสวนหนึ่งของ สํานวนการสอบสวนดวย และเมื่อ
ดําเนินการไดผลประการใดแลวใหแจงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายใน สิบหาวันนับแต
วันที่ไดมีคําสั่งลงโทษทางวินัย .... ฯ”
มาตรา 95 ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาไมดําเนินการ ทางวินัย ...
หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาการดําเนินการทางวินัยของผูบังคับบัญชา ... ไมถูกตอง
หรือไมเหมาะสม …. ในกรณีที่ผูถูกกลาวหา ผูนั้นเปนขาราชการตุลาการตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการขาราชการตุลาการ.... ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจง
ความเห็นไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ... ฯ”
ผมจึงเห็นไปวา การดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น
ทําไดและมิไดกาวกายการปฏิบัติหนาที่ของใคร เพราะเปนอํานาจหนาที่ตามกฎหมายของ
ป.ช.ช.

หากป.ป.ช.ไมทํากลับจะกลายเปนความผิดได
ป.ป.ช. จึงตองทํา
ส ว นจะปรากฏต อ มาว า ใครบริ สุ ท ธิ์ ห รื อ ทุ จ ริ ต อย า งไรหรื อ ไม ก็ ใ ห เ ป น ไปตาม
ขอเท็จจริงที่พบ อยาหามการหาขอเท็จจริงเลย
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สําหรับเหตุการณประกอบพฤติกรรมที่รอนตัวจนอยูไมสุขตางๆ ของผูเกี่ยวของที่
ตามมา ... ทําใหผมเกิดความกังขา ... ขอตั้งคําถาม ณ ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งวา

ถามีเรื่องกับใคร ใหไปพึ่งศาล
แตถามีเรื่องกับศาลจะไปพึ่งใคร ?
การดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงเปนไป
ตามกฎหมาย อยางระมัดระวังทุกประการ
อย า งไรก็ ต าม หากองค ก รศาลไม ต อ งการให ใ ครเข า มายุ ง แล ว การตรวจสอบ
ผูพิพากษาที่สอไปในทางทุจริตโดยอางวาเปนการใชดุลพินิจ (อยางบิดเบือน) ยอมเปนอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการตุลาการ เพราะเปนองคการเดียวกันจึงจะไมใชการแทรกแซง หาก
ภายในไม จั ด การกั น เอง ก็ จ ะเป น เหตุ ใ ห ก ฎหมายต อ งกํ า หนดหน า ที่ ใ ห อ งค ก รอื่ น เข า มา
แทรกแซงได หาก ก.ก.ต. ซึ่งเปนองคกรภายในเครงครัด เฉียบขาด ก็เหมือนกับการชําระ
จิตใจใหสะอาด ตองตอสูกับกิเลศหรือความชั่วรายภายใน คนทั่วไปก็จะศรัทธาสรรเสริญ
“องคกรศาล (คณะกรรมการตุลาการ) จึงตองจัดการกับผูพิพากษา (นอกแถว)
ซึ่งเปนตัวบุคคลได”
คณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) ควรเปนผูแยกใหออกวาอะไรคือดุลพินิจอะไรคือ
ความเห็นสวนตัวของผูพิพากษาและอะไรที่ออกมาโดยอคติสอทุจริต ซึ่งจะนํามาใชในการ
ปฏิบัติหนาที่มิได หาก กต.ชี้ไมไดหรือไมยอมชี้แลวสถาบันศาลก็จะเสื่อมทรามลง
คณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) ควรเปนผูสะสางวากลาวผูพิพากษาที่ใชดุลพินิจ
ตามใจตัวเอง ขจัดสีดําใหออกไป ความโปรงใสก็จะกลับมาสูศาล มิใชไมทําและพอมีใครจะมา
ชวยทํา ก็ไมใหทํา ปลอยใหมีจุดดางดําอยูอยางนั้น โดยสันนิษฐานวาเปนสีขาว
อั น ที่ จ ริ ง คณะกรรมการตุ ล าการ (ก.ต.) ก็ ใ ห เ กี ย รติ อ ย า งสู ง สุ ด แก ผู ที่ เ ป น
ผูพิพากษาเหลานั้นที่อาจถูกกลั่นแกลงอยูแลว เพราะแมจะปรากฏวาทานกระทําความผิดจริง
ก็อาจลงโทษเพียงวากลาวตักเตือนใหกลับไปเจอหนาคูความที่รองเรียนตนอีก !!!
และแมทําผิดรายแรงถึงขั้นเปนความผิดอาญา ทานก็ใหลาออกไปเทานั้น
เทาทีผ่ มทราบมา ก.ต. ก็ไลผูพิพากษาที่ไมดีออกไปหลายคนอยู แตก็เปนแคการลงโทษ
ทางวินัยเทานั้นยังไมเคยมีผูพิพากษาคนไหนตองไปติดคุกเลยสักราย
ยังไมพอใจทานอีกหรือ ?? !!
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หากศาลโปรงใสสุจริตยอมทนทานตอ การตรวจสอบได เพื่อจะไดเห็นความมัว
หมองชัดขึ้น
ดังนั้น หากคณะกรรมการตุลาการ ทราบถึงเรื่องที่อาจทําใหศาลตองมัวหมอง ก็
ควรตองทําใหกระจางมิใชไปหามผูที่จะทําใหกระจางเสียเอง เพราะ หากไมจริงก็จบ หากจริง
ก็ตองขจัดความมัวหมองนั้นไปเสีย จะไดโปรงใส เปนที่อบอุนใจของมหาชน

มิใชทําใหมัวเสียดีกวาจะไดไมหมอง !!!
ในสถานการณบานเมืองแบบนี้ ศาลเปนสิ่งเดียวที่ผมเองและประเทศชาติหวังเปน
ที่พึ่ ง สุด ท า ย หากผู พิ พ ากษาบางคนมุ ง ทําลายสถาบั น ศาล ด วยการแสดงออกไม ว า ด ว ย
โทสาคติก็ดี หรือดวยโมหาคติ (ความไมรูกฎหมายและขาดคุณธรรม มโนธรรมของผูพิพากษา...
อยูไมนิ่ง) ประชาชนทั้งหลายและนักกฎหมายทั้งปวง ก็คงจะสิ้นหวัง
ไดแตปลงอนิจจัง ทําบุญกรวดน้ําอุทิศสวนกุศลไป ใหแก ... ผูลวงลับ
---------------------------------------------

ปล. ผมอยากให กต. จัดเสวนาเกี่ยวกับแนวทางการใชดุลพินิจของศาลใหไปในแนวทาง
เดียวกัน อะไรที่สั่งการผิดไปก็ยอมรับแกไขใหถูกตอง จะเอาคนนอกเขารวมหรือไม หรือจะ
เสวนาในกลุมผูใชดุลพินิจกันเองก็แลวแต ผมวาองคกรจะไดรับความเชื่อถือโปรงใสและนา
เลื่อมใสศรัทธา ยิ่งกวาปลอยใหเปน ดุลพินิจตามความเห็นสวนตัวที่ไรทิศทาง รับฟงคนนอก
เขาบาง
นาสังเกตวา แตกอนเวลาตุลาการถูกรังแก เหลาอาจารยกฎหมายและนักศึกษา
ประชาชนนี่แหละที่ออกมาเรียกรองปกปองทาน แตบัดนี้ แตละทานตองลงมาทําเอง ...
นาเปนหวงแทๆ

