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บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

  1.  ส่วนราชการที่อยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

  ส�านักงานรัฐมนตรี
มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง	 เพื่อสนับสนุนภารกิจของ

รัฐมนตรี	 ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง	 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ 
กลั่นกรองเรื่องเสนอรัฐมนตรี	 รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัย 
สั่งการของรัฐมนตรี	ด�าเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์	ร้องเรียน	หรือร้องขอ
ความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี

โทร.	0	2141	6435			 www.om.moj.go.th

  ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
มีหน ้าที่ จัดท�าและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร ์ของ 

กระทรวงยุติธรรม	 ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่าง 
หน่วยงานในสังกัด	 รวมทั้งสนับสนุนการด�าเนินการของส�านักงานยุติธรรม
จังหวัด	 และศูนย์บริการร่วมของกระทรวงยุติธรรม	 ในการให้บริการ 
ให้ค�าแนะน�าค�าปรึกษาทางด้านกฎหมายและรับเรื่องราวร้องทุกข์

โทร.	0	2141	5100	 www.ops.moj.go.th

  กรมคุมประพฤติ
ด�าเนินการสืบเสาะ	 ควบคุมและสอดส่องดูแล	 แก้ไข	 ฟื้นฟูและ

สงเคราะห์	ผู้กระท�าผิดในชั้นก่อนฟ้อง	ชั้นพิจารณาคดีของศาล	และภายหลัง
ที่ศาลมีค�าพิพากษาตามที่กฎหมายก�าหนด	 ด�าเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู ้ติดยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการฟื ้นฟูสมรรถภาพผู ้ติดยาเสพติด 



ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการด�าเนินการแก้ไข	 ฟื้นฟู	 และสงเคราะห์ 
ผู้กระท�าผิดในชุมชน	พัฒนาระบบรูปแบบ	 และวิธีการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิด 
ในชุมชน	 ตลอดจนเสริมสร้าง	 สนับสนุน	 และประสานงานให้ชุมชนและ 
ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชนหรือ 
รูปแบบอื่นในการป้องกันสังคมจากอาชญากรรม

โทร.	0	2141	4749	 www.probation.go.th

  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ท�าหน้าที่่ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยการให้

ความรู้ทางด้านกฎหมายและสิทธิอันพึงได้ตามกฎหมาย	 ส่งเสริมการระงับ 
ข้อพิพาทในชุมชนและช่วยเหลือประชาชน	 โดยการช่วยเหลือทางการเงินแก่
ผู้เสียหายและจ�าเลยในคดีอาญาคุ้มครองพยานในคดีอาญา	 จัดบริการคลินิก
ยุติธรรม	ให้ค�าปรึกษาทางด้านกฎหมาย	รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน

โทร.	0	2141	2818	 www.rlpd.moj.go.th

  กรมบังคับคดี
ด�าเนินการบังคับคดีแพ่ง	 คดีล้มละลาย	 และฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	

การช�าระบัญชี	 และการวางทรัพย์ตามค�าสั่งศาล	 ศึกษาวิเคราะห์	 วิจัย 
เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของการบังคับคดีแพ่ง	 คดีล้มละลาย	 และ 
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	 การช�าระบัญชี	 การวางทรัพย์	 ในแต่ละระบบให้
เป็นมาตรฐานเดยีวกนั	รวมทัง้เผยแพร่ความรูท้างกฎหมายเกีย่วกบัการบงัคบัคดี 
ให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างทั่วถึง	 ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี	 และ 
ส่งเสรมิความร่วมมอืและการมส่ีวนร่วมในการบงัคบัคดขีองภาครฐัและเอกชน

โทร.	0	2881	4999	 www.led.go.th



  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่กระท�าความผิด	 ส่งเสริม

ความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและชุมชน	ก�ากับการปกครอง	บ�าบัด	แก้ไข	
ฟื้นฟู	 ป้องกัน	 พัฒนา	 และสงเคราะห์	 ตลอดจนติดตามประเมินผลเด็กและ
เยาวชน	 ประสานความร่วมมือ	 และสร้างเครือข่ายกับชุมชน	 องค์กรภาครัฐ 
และเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ	 เพื่อการมีส่วนร่วมและสนับสนุน
กระบวนการยุติธรรมส�าหรับเด็กและเยาวชน	 ศึกษาวิเคราะห์	 และพัฒนา
กฎหมายการพิทักษ์	คุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน	รวมทั้งระบบและรูปแบบ
วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงานคดีและการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน

โทร.	0	2141	6470	 www.djop.moj.go.th

  กรมราชทัณฑ์
ท�าหน้าที่ควบคุม	ดูแลปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิดตามค�าพิพากษา	ภายใต้

หลกัอาชญาวทิยา	ทณัฑวทิยา	และข้อก�าหนดขัน้ต�า่ขององค์การสหประชาชาติ	 
โดยการให้การศึกษา	ฝึกวิชาชีพ	พัฒนาจิตใจ	จัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
เพื่อฟื้นฟู	แก้ไข	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

โทร.	0	2967	2222	 www.correct.go.th

  กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ท�าหน้าที่ป้องกัน	 ปราบปราม	 และควบคุมอาชญากรรมพิเศษ	 ที่มี 

ผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ	 สังคม	 ความมั่นคงของประเทศ	 และ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 โดยด�าเนินการเฝ้าระวังตรวจสอบข้อเท็จจริง	
สืบสวน	สอบสวน	ด�าเนินคดี	และอ�านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน

โทร.	0	2831	9888	 www.dsi.go.th



  ส�านักงานกิจการยุติธรรม
ด�าเนินการด้านนโยบายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

โดยการศึกษา	 วิจัย	 การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย	 เพื่อให้หน่วยงาน 
ในกระบวนการยตุธิรรมมทีศิทางการด�าเนนิการสามารถอ�านวยความยตุธิรรม 
ให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ	 และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน	
ตลอดจนประสานความร่วมมือด้านวิชาการและงานยุติธรรม	 ระหว่าง 
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ	 ตลอดจนจัดเวทีเปิดโอกาสให้ประชาชน 
ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น	 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากฎหมาย	 และ
กระบวนการยุติธรรม

โทร.	0	2141	3666	 www.oja.go.th

  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
	ท�าหน้าทีส่ร้างระบบการตรวจพสิจูน์หลกัฐานให้เป็นมาตรฐานสากล	

พัฒนากฎหมาย	 กฎระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์	 ส่งเสริม
บทบาทประสานความร่วมมือและเสริมความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรม
ด้านนิติวิทยาศาสตร์	 จัดตั้งศูนย์ตรวจพิสูจน์บุคคลสูญหายตรวจ	 DNA 
และศูนย์พันธุกรรมแห่งชาติ

โทร.	0	2142	3491	 www.cifs.moj.go.th



ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 (ส�านักงาน ป.ป.ส.)
มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ

อย่างบูรณาการ	 โดยการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด	 ก�าหนดและ 
ปรับยุทธศาสตร์	 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับ 
สภาพการณ์	 ก�ากับ	 ติดตาม	 และประเมินผลการด�าเนินงานให้เป็นไป 
ตามยุทธศาสตร์ด้านการปราบปรามและป้องกันยาเสพติด	 อ�านวยการให้มี 
การบงัคบัใช้กฎหมายเกีย่วกบัยาเสพตดิ	การตรวจสอบทรพัย์สนิคดยีาเสพตดิ 
เป ็นหน่วยงานกลางในการรณรงค์ประชาสัมพันธ ์ต ่อต ้านยาเสพติด 
การประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ	การพัฒนาบุคลากร	ข้อมูล	วิชาการ	
เทคโนโลยสีารสนเทศ	รวมทัง้การเสรมิสร้างความเข้มแขง็และสนบัสนนุชมุชน	
องค์กรภาคเอกชน	และองค์กรภาคประชาชน	ในการด�าเนินงานป้องกัน	และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

โทร.	0	2247	0901-19	 www.oncb.go.th

 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 ในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.)
เป็นองค์กรในการรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 

โดยมีหน้าที่พิจารณาคดีความและเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นส�าหรับข้าราชการ
ระดับ	8	ลงมา	 เพื่อด�าเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามทุจริต	พ.ศ.	2551

โทร.	0	2502	8285-6	 www.pacc.go.th

2. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรม



 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�านักงาน 

 ปปง.)
มีหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวกับการกระท�าความผิด

ฐานฟอกเงิน	 ป ้องกันและปราบปรามการกระท�าความผิดที่ เข ้าข ่าย 

การฟอกเงนิ	ระหว่างองค์กรภาครฐั	เอกชน	ทัง้ระดบัภมูภิาคและนานาประเทศ 

รวมทั้งมีเครือข่ายในรูปแบบสายลับ	 ปปง.	 เพื่อรับแจ้งเบาะแสการกระท�า 

ความผิดฐานฟอกเงิน

โทร.	0	2219	3600	 www.amlo.go.th

3. ส่วนราชการทีไ่ม่สงักดักระทรวงยตุธิรรมทีข่ึน้ตรงต่อรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรม
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กฎหมายทั่วไป



ติดคุกฟรี

หากยังจ�าคดีเชอรี่แอน ดันแคน ที่มีการจับกุมผู้บริสุทธิ์ที่ไม่ได้

กระท�าความผิดหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่า “แพะรับบาป” ได้ด�าเนิน

คดอีาญาน�าไปขงัคกุ แต่สดุท้ายศาลตดัสนิความถกูผดิตามพยานหลกัฐาน

ตามความเป็นธรรมว่า จ�าเลยไม่มี

ความผิด ซึ่งคดีนี้ เป ็นที่รู ้จักกัน 

ส�าหรับคนทั่วไปและท�าให้ต่อมา 

มีการออกกฎหมายที่เข้ามาให้

ความช่วยเหลือเยียวยาความ

เสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัผูบ้รสิทุธิน์ัน้

คือ พระราชบัญญัติค่าตอบแทน 

ผู ้ เสียหาย และค่าทดแทนและ 

ค ่าใช ้จ ่ายแก ่จ�าเลยในคดีอาญา  

พ.ศ. 2544 ที่กรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรภีาพ กระทรวงยตุธิรรม เป็นผูพ้จิารณาให้ความช่วยเหลอืแก่ผูโ้ชคร้าย

ที่ตกเป็นแพะในคดีอาญา
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ภัยแท็กซี่

ทีผ่่านมาได้มกีารเสนอข่าวคนขบัรถแทก็ซีใ่ช้มดีจีช้งิทรพัย์ มดัมอื

ไขว้หลังหวังพาไปข่มขืน แต่ด้วยความใจเด็ดของเหยื่อ ซึ่งโดดลงจากรถ

ขณะตดิไฟแดง จงึเอาตวัรอด

ไปแจ้งความจนตดิตามจบักมุ

แท็กซี่รายนี้ได้ในที่สุด ส่วนโจร

ที่แฝงในคราบคนขับรถแท็กซี่ 

ก็ โดนตั้ งข ้อหาไปหลายข ้อ 

ทเีดยีว ทัง้ชงิทรพัย์ในเวลากลางคนื

โดยมีอาวุธ ทั้งหน่วงเหนี่ยว 

กักขังท�าให้เสียเสรีภาพ และ 

ทั้งพกพาอาวุธไปในที่ทาง

สาธารณะโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เอาแค่ข้อหาแรก โทษขั้นต�่า 

ก็จ�าคุก 10 ปี และปรบัอกี 20,000 บาท และนีก่เ็ป็นอทุาหรณ์เตอืนใจ 

ผูท้ีอ่าศยัรถแทก็ซีเ่ป็นประจ�าโดยเฉพาะในยามค�า่คนืให้ระแวดระวงัภยักนั

เป็นพิเศษ
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เผยแพร่สื่อลามก

น่าเป็นห่วงเด็กเยาวชนไทยทุกวันนี้จริงๆ เพราะโพลหลายส�านัก

ล้วนยืนยันตรงกันว่า เด็กเยาวชนไทยส่วนใหญ่หมกมุ่นในเรื่องเพศ 

ด้วยความอยากรู้อยากลอง และด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ต ที่ท�าให้เยาวชนไทยเข้าถึงสื่อลามกได้ง่ายมาก บางเว็บไซต์ 

ก็กลายเป็นที่หาเพื่อนเที่ยว คู่นอน กลายเป็นสื่อกลางในการขายบริการ

ทางเพศ งานนี้ก็ต้องขอแรงเจ้าหน้าที่ช่วยกันกวดขัน ที่ส�าคัญ ISP หรือ 

ผู ้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหลายต้องบล็อกเว็บไซต์เหล่านี้ 

ทั้งของไทยของต่างประเทศ และส�าหรับเจ้าของเว็บไซต์ลามกถือว่ามี 

ความผิดอาญา อาจต้องโทษจ�าคุกถึง 3 ปี และปรับ 6,000 บาท ด้วย
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Forward mail

ท่านผู้อ่านที่สนใจคอมพิวเตอร์ ชอบเล่นอินเทอร์เน็ต คุ้นเคย 

กับการใช้อีเมลคงจะเคยได้รับเมลที่เพื่อนๆ ส่งต่อหรือฟอร์เวิร์ดมาให้  

เมลดีๆ  กม็ ีแต่ทีเ่ป็นภาพโป๊ลามกกเ็ยอะ คดิว่าหลายๆ ท่านคงยงัไม่ทราบ

ว่า การส่งเมลต่อๆ หรอืฟอร์เวร์ิดเมลทีม่เีนือ้หาข้อความลามกหรอืรปูภาพ 

จะภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ที่ถือว่าเป็นภาพลามกอนาจารนั้น 

แม้ว่าเราไม่ได้ค้าขายสิ่งเหล่านี้ แค่มีของดีจะอวดเพื่อน แต่ก็เสี่ยง 

ต่อความผิดอาญาได้ เพราะกฎหมายก�าหนดว่า ผู้ใดมีเพื่อการแจกจ่าย

หรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน 

ท�าให้แพร่หลาย ซึ่งเอกสาร

รูปภาพ เสียง สิ่งลามก ย่อมมี

ความผิด แต่ที่ไม่มีเรื่องทุกวันนี้

เพราะไม่มีการกวดขันจับกุม 

ดงันัน้ ก่อนจะฟอร์เวร์ิดเมลอะไร 

คิดให้ดีก่อน
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รีดไถ

การรีดไถ คือ การบังคับขู่เข็ญเรียกเอาเงินกันดื้อๆ หรือจูงใจให้

บคุคลหาทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์มาให้แก่ตนเอง ซึง่ถอืเป็นการใช้อ�านาจ

โดยมชิอบไปรดีไถเอาทรพัย์สนิจากชาวบ้าน เช่น การเข้าตรวจ

ร้านคาราโอเกะแล้วพบโปรแกรมละเมิด

ลิขสิทธิ์ เจ้าพนักงานได้เรียกเงินจ�านวน  

20,000 บาท โดยบอกว่าถ้าไม่ให้ก็จะ

ด�าเนินคดี เจ้าพนักงานที่ท�าอย่างนี้มี

ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 148 ต้องระวางโทษจ�าคุก 

ตั้ งแต ่ห ้ าป ีถึ งยี่ สิบป ีหรือจ� าคุก 

ตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาท

ถึงสี่หมื่นบาท หรือโทษอาจจะหนักถึง 

ขั้นประหารชีวิตเลยก็ได้

20



ขายลูกกิน 1

ได้รบัฟังค�าบอกเล่ามาจากปากคนทางเหนอืคนหนึง่ว่า ในหมูบ้่าน

ของเขานั้นมีค่านิยมส่งลูกสาวอายุ 15 - 16 ปี มาหาเงินในกรุงเทพฯ 

ยอมล�าบากกลืนน�้าตา สละศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงเพื่อให้พ่อแม่สบาย 

ผ่านไป 7 - 8 ปี มีบ้านใหม่บ้านหลังใหญ่ มีรถเครื่องขี่ มีทีวีตู้เย็น 

มีเฟอร์นิเจอร์ มีเงินใช้ พอลูกสาว

แก่ตัวท�างานหาเงินไม ่ได ้แล ้ว 

กก็ลบัมาอยูท่ีบ้่านพร้อมๆ โรคร้าย 

ที่รอค�าค�าเดียว ค�าว่า “ตาย” 

ดั ง นั้ น  กฎหมายป ้ อ ง กั น 

และปราบปรามการค้าประเวณี  

จึงมุ ่ งที่จะหยุดพฤติกรรมและ 

ปรับเปลี่ยนค่านิยมเหล่านี้ โดยได้

ก�าหนดว่า บิดา มารดา ผู้ปกครองของคนที่อายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ว่าหญิง

หรือชายที่รู ้เห็นเป็นใจให้นายหน้าเป็นธุระจัดหาชักชวนให้คนคนนั้น 

ไปค้าประเวณี มีความผิดถึงขั้นติดคุก
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ขายลูกกิน 2

จากสภาพปัญหาสังคมไทยในทางเหนือที่บางส่วนมีค่านิยมผิดๆ 

ส่งลูกมาหาเงินด้วยการขายร่างกายในเมือง โดยกฎหมายได้ก�าหนดให้ 

พ ่อแม ่ที่ รู ้ เห็นเป ็นใจยินยอมให ้ 

เอเย่นต์นายหน้าตกเขียวลูกหลาน

ของตนที่ยังมีอายุไม่ถึง 18 ปี ชักพา

ให้ไปค้าประเวณี มีความผิดต้อง

โทษจ�าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปีและ

ปรับตั้ ง แต ่ แปดหมื่ นบาทถึ ง 

สี่แสนบาท แค่นั้นยังไม่พอ พ่อแม่

ที่มีลูกขายบริการทางเพศ โดยที่

ตนก็เห็นดีเห็นงามด้วยนั้นยังอาจ

ถูกศาลสั่งเพิกถอนอ�านาจปกครองได้ น่าสลดใจจริงๆ ส�าหรับคนบางคน

ที่เห็นเงินทองข้าวของส�าคัญกว่าจิตใจของลูกในไส้ของตน เรื่องแบบนี้  

ขอให้เจ้าหน้าทีเ่อาจรงิเอาจงักวดขนัปราบปรามพ่อแม่ทีข่ายลกูกนิให้หมด

ไปจากสังคมไทย
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ไฟไหม้ 1

ย่างเข้าเดือนเมษายนหน้าร ้อนต้องระวังฟืนไฟเป็นพิเศษ  

บางครั้งแม้เราไม่ตั้งใจ แต่ความที่ไม่ใส่ใจ ไม่ระมัดระวังป้องกันภัย  

หากเกดิเพลงิไหม้ และต้นเพลงิมาจากบ้านของเราลกุลามไปบ้านคนอืน่นัน้

ไม่เพยีงแค่จะต้องรบัผดิทางแพ่งชดใช้ค่าเสยีหายเท่านัน้ แต่ยงัต้องพวัพนั

กบัคดอีาญาด้วย  เพราะกฎหมายก�าหนดให้ผูท้ีป่ระมาทเลนิเล่อท�าให้เกดิ

ไฟไหม้ลุกลามไปท�าความเสียหายแก่ทรัพย์สินข้าวของของคนอื่น 

หรือท�าให้คนอื่นต้องเสี่ยงต่อ

อันตรายมีความผิดอาญา 

และโทษทัณฑ์นั้นหนักหนา 

ถึงขั้นจ�าคุก สูงสุดคือ 7 ปี  

หรือหากมีการปรับก็มากถึง 

หนึ่งหมื่นสี่พันบาท ดังนั้น

เพิ่ มความระมัดระวั ง 

อีกนิดไม่ต ้องรับผิดและ 

ไม่ต้องเสยีใจกนัในภายหลงั
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ไฟไหม้ 2

เวลาทีข่บัรถไปตามต่างจงัหวดัในช่วงหน้าร้อนก่อนย่างเข้าหน้าฝน

มักจะเจอควันไฟที่ชาวบ้านเผานาไถกลบ เตรียมที่ดินให้พร้อมรับ 

กับการท�านาในหน้าฝนก็ขอให้ระมัดระวังการขับขี่เป็นพิเศษเดี๋ยวจะมี

อุบัติ เหตุ  ส ่ วนชาวบ ้านทั้ งหลาย 

ขอความกรุณาอย่าเผานาเลย แม้ 

นาจะเป็นของท่านทีท่่านสามารถ

ท�าอะไรกับมันก็ได้ แต่ก็ขอให้

ระมดัระวงัอย่างยิง่ เพราะว่าถ้า

การเผานาเกิดควันไฟลามมา

จนถึงถนนปิดบังเส้นทางสัญจร

ท�าให้ผู ้คนเดือดร้อนเสี่ยงต่อ

อันตรายท่านก็อาจมีความผิด

ตามกฎหมายได้และโทษทัณฑ์ 

ก็ถึงขั้นติดคุกยิ่งถ้าทรัพย์สินของ

คนอื่นเสียหายหรือมีใครได้รับอันตรายจะมาปฏิเสธความผิดไม่ได้แน่ๆ 
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ความผิดอันยอมความได้

ในคดีที่เด็กเล่นสนุกตักพริกป่นใส่ชามก๋วยเตี๋ยว จนต้องเป็น 

คดีความถึงโรงพัก ร้อนถึงกระทรวงยุติธรรมต้องน�ากระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์มาแก้ปัญหา ได้กล่าวไปว่าความผิดฐานท�าให้เสียทรัพย์มา

เป็นความผิดที่ยอมความได้ ซึ่งหลายท่านพอจะเข้าใจว่าคืออะไร 

แต่บางท่านยงัอาจสงสยัอยู ่กเ็ลยถอืโอกาสนีอ้ธบิายความผดิอนัยอมความ

ได้นั้นเป็นความผิดซึ่งหากผู ้เสียหายและ 

ผู ้กระท�าความผิดสามารถตกลงกันได้ 

ไม่ติดใจเอาความก็ไม่จ�าเป็นต้องมี 

การด�าเนินคดีไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาล 

แต่ถ้าเป็นความผิดอีกประเภทคือ 

ความผิดอาญาแผ่นดินซึ่งร้ายแรง

กระทบต่อความสงบสุขของสังคม 

แม้ว่าผู้เสียหายจะไม่ติดใจเอาเรื่องก็ยอม

ความกันไม่ได้

25



ความรับผิดของโรงแรม

เวลาที่เราเข้าพักอาศัยในโรงแรม โฮเต็ล เกสต์เฮาส์ บังกะโลและ

สถานที่อื่นๆ ท�านองเดียวกัน ถ้าหากว่าสิ่งของสัมภาระที่น�าติดตัวมา 

เกดิบบุสลายสญูหายไป เช่น กระเป๋าสตางค์ทีว่างไว้ในห้องพกัเกดิหายไป

ทางฝ่ายเจ้าของโรงแรมก็มีหน้าที่ต้องชดใช้ราคาของที่หายให้กับเรา  

แม้ว่าเขาหรือลูกจ้างของเขาจะไม่ได้เป็น 

คนขโมยหรือแม้ว่างานนี้จะเป็นฝีมือของ

บคุคลภายนอกทีผ่่านไปมาเข้าออกโรงแรม

กต็าม แต่ถ้าสิง่ของทีห่ายเป็นสิง่ของมค่ีา 

เช่น เงิน ทอง ตั๋วเงิน พันธบัตร ใบหุ้น 

ประทวนสินค้า อัญมณี และของมีค่า 

อื่นๆ โดยที่ผู้เข้าพักอาศัยก็ไม่ได้แจ้งราคา

ของสิ่งของและฝากสิ่งของนั้นไว้กับเจ้าของ

โรงแรม เช่นนี ้ความรบัผดิชอบของเจ้าของ

โรงแรมจ�ากัดอยู่ที่ 5,000 บาท เท่านั้น
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ปรับปรุงการกักขังแทนค่าปรับ 1

เมื่อผู้กระท�าความผิดถูกศาลพิพากษาให้ต้องโทษปรับคนคนนั้น

ก็มีหน้าที่น�าเงินมาช�าระค่าปรับตามที่ศาลก�าหนด แต่ถ้าไม่มีเงินมา 

ช�าระค่าปรับหรือช�าระค่าปรับไม่ครบถ้วนก็จะถูกกักขังแทนค่าปรับ 

ในอัตราสองร้อยบาทต่อวัน เช่น ถูกปรับ 800 บาท น�าเงินมาจ่ายแค่  

400 บาท เช่นนี้ ก็ต้องถูกกักขังแทนค่าปรับเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งแต่เดิม 

จะกักขังผู้ต้องกักขังแทนค่าปรับ

เหล่านีไ้ว้ทีห้่องขงัในสถานตี�ารวจ 

อย ่างไรก็ตามกฎหมายใหม ่ 

ไม ่ ให ้กักตัวในสถานีต�ารวจ 

หรือสถานที่ควบคุมผู ้ต ้องหา

ของพนักงานสอบสวนอีกต่อไป 

ท�าให้ในปัจจุบันกรมราชทัณฑ์

จะเป ็นผู ้ ด� า เนินการกักขั ง 

ผู้ต้องกักขังแทนค่าปรับ
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ปรับปรุงการกักขังแทนค่าปรับ 2

เมือ่ผูก้ระท�าความผดิถกูศาล

พิพากษาให้ต้องโทษปรับ คนคนนั้น 

ก็มีหน้าที่น�าเงินมาช�าระค่าปรับตาม

ที่ศาลก�าหนด แต่ถ้าไม่มีเงินมาช�าระ 

ค่าปรบัหรอืช�าระค่าปรบัไม่ครบถ้วน 

ก็จะถูกกักขังแทนค่าปรับในอัตรา 

สองร้อยบาทต่อวัน อย่างไรก็ตาม 

มาตรการอย่างหนึ่งที่ผู้ต้องโทษปรับ

แต่ไม่มีเงินช�าระไม่นิยมน�ามาใช้ 

ทั้ง ๆ ที่ดีกว่าการกักขังแทนค่าปรับ

อย่างมาก นัน่กค็อืการท�างานบรกิาร

สังคม หรืองานสาธารณประโยชน์

แทนค่าปรับได ้ถ ้าหากว ่าผู ้ต ้อง 

โทษปรับไม ่ใช ่นิติบุคคล บริษัท 

ห้างร้านต่างๆ และโทษปรับตาม 

ค�าพิพากษาไม่เกิน 80,000 บาท ก็

สามารถยื่นค�าร้องต่อศาลที่พิพากษาคดีขอท�างานบริการสังคมแทน 

ค่าปรับได้
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กฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน



ทรัพย์สินหาย

เวลาที่เราไปพบเห็นทรัพย์สินตกหล่นอยู่ตามที่ทางสาธารณะ 

เราในฐานะพลเมืองดีก็มีหน้าที่น�าทรัพย์สินชิ้นนั้นไปส่งมอบคืนให้แก่

เจ้าของ ของของใคร ใครเขากย่็อมต้องรกัต้องหวงเป็นธรรมดา แต่ถ้าหาก

เราไม่ทราบว่าของที่เราเก็บได้เป็นของของใคร เราก็มีหน้าที่น�าทรัพย์สิน

ชิ้นนั้นไปส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ต�ารวจ หรือเจ้าหน้าที่

อื่นที่ดูแลรักษาสถานที่นั้นๆ ภายใน 3 วนั โดยให้

บอกเล่าพฤตกิารณ์ต่างๆ วนั เวลา สถานที่ที่เรา

เก็บทรัพย์สินหรือสิ่งของชิ้นนั้นได้ เพื่อว่า 

เจ้าหน้าทีจ่ะได้ตดิตามหาตวัผูเ้ป็นเจ้าของ

ที่แท้จริงต่อไป และรู้หรือไม่ว่านอกจาก

ความภูมิใจในความซื่อสัตย ์และความดี 

ของเรานัน้เรายงัอาจได้รบัรางวลัตอบแทน

ด้วย
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น�าส่งทรัพย์สินมีค่าตกหล่น

อาจได้รางวัล 1

คนดีที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนั้น เมื่อพบเห็นสิ่งของมีค่าตกหล่น 

ก็จะพยายามขวนขวายหาทางน�าสิ่งของไปส่งมอบคืนให้แก่เจ้าของ 

ทีแ่ท้จรงิ จะไม่เบยีดบงัยกัยอกเอาเป็นของตนเอง และกฎหมายกต็อบแทน

การกระท�าความดีนั้น โดยให้สิทธิแก่พลเมืองดีคนนั้นที่จะเรียกร้องเอา 

เงนิรางวลัจากเจ้าของทรพัย์สนิตวัจรงิ มากถงึร้อยละ 10 หรอื 10 เปอร์เซน็ต์

ของมูลค่าสิ่งของที่เก็บได้ในส่วนที่ไม่เกิน 30,000 บาท ตัวอย่าง เช่น 

สร้อยคอทองค�าหนกั 2 บาท มลูค่า 18,000 บาท คนทีเ่กบ็สร้อยคอนัน้ได้

และน�าไปคืนให้แก่เจ้าของก็มีสิทธิได้รับรางวัลมากถึง 1,800 บาท 

ซึ่งเป็นสิทธิขั้นต�่าที่กฎหมายให้ไว้ แต่ส่วนได้จริงเท่าไรก็ขึ้นอยู่กับน�้าใจ 

ของเจ้าของทรัพย์สินชิ้นนั้น
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น�าส่งทรัพย์สินมีค่าตกหล่น

อาจได้รางวัล 2

ความเป็นพลเมอืงดทีีเ่มือ่เกบ็ทรพัย์สนิ

มีค่าตกหล่นได้ ก็น�าไปคืนให้แก่เจ้าของหรือ

ไปแจ้งต�ารวจและต�ารวจกส็ามารถน�าสบืจน

พบเจ ้าของที่แท ้จริงแล ้วคืนทรัพย ์สิน 

ชิน้นัน้ไป กฎหมายกไ็ด้ตอบแทนพลเมอืงดี

ให้มีสิทธิได้รับรางวัลจากเจ้าของทรัพย์ 

คนนั้น เงินรางวัลก็อยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์

ของราคาสิง่ของในส่วนทีไ่ม่เกนิ 30,000 

บาท แต่ในส่วนที่สูงกว่า 30,000 บาท 

กจ็ะได้รางวลัในอตัรา 5 เปอร์เซน็ต์ เช่น 

น�าแหวนเพชรมูลค่า 50,000 บาท ไปคืน 

ให้แก่เจ้าของ พลเมืองดีคนนั้นก็มีสิทธิ 

ได้รับรางวัลเท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์ของ 

30,000 บาท  คือ 3,000 บาท บวกกับ 5 เปอร์เซ็นต์ของ 20,000 บาท

ที่เหลือคือ 1,000 บาท รวมเป็นรางวัลทั้งสิ้น 4,000 บาท
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พ้น 1 ปี ได้เป็นเจ้าของ

พลเมืองดีที่พบเห็นทรัพย์สินมีค่าตกหล่นบนท้องถนนน�าไป 

ส่งมอบและแจ้งความไว้กับเจ้าหน้าที่ต�ารวจนั้น หากต่อมาเจ้าของทรัพย์

มารับสิ่งของกลับไป เขาก็มีสิทธิที่จะได้รับรางวัลเป็นสัดส่วนตามมูลค่า

ของทรัพย์ชิ้นนั้นจากเจ้าของทรัพย์ อย่างไรก็ตามถ้าเวลาล่วงเลยไปถึง 

หนึง่ปีแล้ว แต่กย็งัไม่มใีครมาแสดงความเป็นเจ้าของเรยีกร้องเอาทรพัย์นัน้

คืนจากเจ้าหน้าที่ กฎหมายก็ตอบแทนคุณงามความดีโดยยกสิ่งของ 

มีค่านั้นให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ

พลเมืองดีที่ เก็บได้ โดยไม่สน 

ว่าจะมีมูลค่ามากน้อยแค่ไหน 

เว้นเสียแต่ว่าของที่ตกหล่นนั้น

เป็นโบราณวัตถุก็ให้ถือเป็นสมบัติ

ของแผ่นดินโดยผู ้ เก็บได้จะได้

รางวัลในมูลค่าร้อยละสิบของ

ราคาโบราณวัตถุชิ้นนั้น
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รุกล�้าที่ดินข้างเคียง

เมื่อเกิดปัญหามีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนรุกล�้าเข้าไปในที่ดิน

ข้างเคียง ซึ่งเป็นของคนอื่นนั้น กฎหมายก็จะพิจารณาความรับผิดโดย

ยึดถือความสุจริตของเจ้าของที่ดินผู ้ปลูกสร้างเป็นส�าคัญ ซึ่งถ้าหาก

เป็นการปลูกสร้างรุกล�้าเข้าไปในที่ดินข้างเคียงโดยสุจริตคือไม่รู้จริงๆ ว่า

ก�าลังปลูกสร้างในที่ดินของคนอื่น เช่น อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่รังวัด 

คลาดเคลื่อนบุคคลที่ปลูกสร้างโดยสุจริตก็ไม่ต้องรื้อถอนออกไป แต่ต้อง

จ่ายเงินค่าใช้ที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดินข้างเคียง จากนั้นก็ให้ไปจดทะเบียน 

ภาระจ�ายอมที่ส�านักงานที่ดิน และเมื่ออาคารหลังนั้นพังทลายลงไป 

เจ้าของที่ดินก็เรียกให้เพิกถอนการจดทะเบียนภาระจ�ายอมได้
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การยึดอสังหาริมทรัพย์

เมื่อศาลมีค�าพิพากษาให้ 

ยึดทรัพย์ลูกหนี้ เจ้าพนักงานบังคับ

คดจีะน�าเอกสารส�าคญัของทีด่นิ เช่น 

โฉนด นส.3 มาเก็บรักษาไว้ จากนั้น

ก็จะแจ ้งลูกหนี้ตามค�าพิพากษา 

เจ้าพนักงานที่ดินและผู้มีส่วนได้เสีย

อื่นๆ ให้รับทราบแล้วน�าที่ดินแปลง

นั้นออกขายทอดตลาดน�าเงินมา

ช�าระหนี้แก่เจ้าหนี้
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ยึดทรัพย์แล้วไปไหน

เมื่อศาลพิพากษาแต่ลูกหนี้ยังไม ่ช�าระหนี้  กรมบังคับคดี 

โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีจะเป็นคนที่ท�าให้ค�าพิพากษาของศาลนั้น

ศักดิ์สิทธิ์โดยจะยึดทรัพย์ของจ�าเลย หรือลูกหนี้ตามค�าพิพากษา เมื่อยึด

มาแล้วก็จะประเมินว่าทรัพย์ที่ยึดมามีราคาเท่าไร ก�าหนดเป็นราคาขาย

ขัน้ต�า่หรอืราคาเริม่ต้นประมลูจากนัน้น�าไปขายทอดตลาด โดยมคีนทีส่นใจ

อยากเป็นเจ้าของเข้ามาประมูลสู้ราคากัน ใครประมูลได้ในราคาสูงจะได้

รับทรัพย์นั้นไป ส่วนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดจะน�ามาช�าระให้แก่ 

เจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาของศาล ถ้าใช้หนี้ไปแล้วยังมีเงินเหลืออยู่อีกก็จะ

คืนลูกหนี้ไป
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การวางทรัพย์

ท่านที่เคยมีหนี้สินคงเข้าใจหัวอกของลูกหนี้ว่าเวลาที่เราเป็นหนี้

คนอื่นนั้นไม่ค่อยสบายใจเท่าไร วันๆ คิดอยู ่แต่ว ่าเมื่อไรจะใช้หนี้ 

หมดสกัทแีละหากเกบ็เงนิได้มากพอใช้หนี ้แต่กลบัมปัีญหาเวลาไปช�าระหนี้  

หาเจ้าหน้าที่ไม ่พบ หรือเจ้าหนี้บอกปัดไม่ยอมรับช�าระหนี้ หรือ 

บางทีอาจจะซับซ้อนยิ่งกว่านั้น คือ ไม่รู้แน่ชัดว่าใครเป็นเจ้าหนี้ตัวจริง 

เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ลูกหนี้ไม่ควรอยู่เฉยเพราะอาจกลายเป็นว่าเรา

เป็นผูผ้ดินดัสญัญาไปกไ็ด้ ทางออกคอืให้ลกูหนีน้�าทรพัย์สนิหรอืเงนิทีต้่อง

ใช้คืนไปวางทรัพย์ไว้กับกรมบังคับคดีและเมื่อมีทรัพย์โดยถูกต้องแล้ว 

ลูกหนี้ถือว่าหลุดพ้นหนี้ดังกล่าว
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กฎหมายเกี่ยวกับ
กฎจราจร - เหตุการณ์

บนท้องถนน



แก๊งซิ่ง

เป็นปัญหาในสังคมไทย ทั้งในเมืองกรุงและหัวเมืองต่างจังหวัด

มายาวนานพอสมควรแล้วกบัเรือ่งแก๊งซิง่ทีเ่ป็นกลุม่วยัรุน่นดัหมายแข่งรถ

มอเตอร์ไซค์บนท้องถนนในเวลากลางค�า่กลางคืนรบกวนผู้ที่สัญจรไปมา

บนท้องถนน ก่อความเดือดร้อนร�าคาญแก่ผู ้ที่อยู่อาศัยในละแวกนั้น 

และหลายๆ ครั้งก็ก ่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู ้ที่ใช ้รถใช้ถนนคนอื่นๆ 

โดยตัวบทกฎหมายแล้วการแข่งรถหรือซิ่งรถในถนนหลวงนี่มีความผิด

อาญา โทษทณัฑ์กถ็งึขัน้จ�าคกุสามเดอืน ปรบัสองพนัถงึหนึง่หมืน่บาท หรอื

ทั้งจ�าทั้งปรับ รวมทั้งศาลอาจจะสั่งพักใช้ใบขับขี่ไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน 

หรือหากท�าซ�้าแล้วซ�้าเล่าไม่เข็ดหลาบ ศาลก็อาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ขับขี่ของคนคนนั้นก็ได้
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ต�ารวจตรวจจับความเร็ว

ในช่วงเทศกาลส�าคัญๆ ที่รัฐบาลประกาศให้มีวันหยุดยาว เช่น 

วันปีใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ หลายๆ คนที่ขับรถเดินทางไปพักผ่อนยัง 

ต่างจังหวัด อาจจะสังเกตเห็นความเข้มงวดกวดขันของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

ในเรื่องกฎจราจร การตรวจแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ การตรวจจับความเร็ว

รถยนต์ ล่าสดุต�ารวจทางหลวงได้น�าเทคโนโลยกีล้องตรวจจบัความเรว็มาใช้ 

ในเส้นทางหลักทั่วประเทศ รถคันไหนที่ขับด้วยความเร็วเกินก�าหนด 

แต่ไม่ถกูจบักมุในขณะนัน้ กอ็ย่าเพิง่ล�าพองใจไป เพราะกล้องจะถ่ายภาพรถ

ซึ่งใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนดวิ่งผ่านโดยอัตโนมัติจากนั้น 

ต�ารวจจะส่งภาพถ่ายดังกล่าวทั้งภาพรถ จุดเกิดเหตุความเร็วที่จุดนั้น 

ส่งไปพร้อมใบสั่ง ตามโครงการ “ส่งใบสั่งถึงบ้าน” 
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เมาไม่ขับ 1

ประมาณร้อยละ 50 ของผูเ้สยีชวีติจาก

อุบัติเหตุบนท้องถนนนั้นเป็นเพราะขับขี่ 

ในขณะมึนเมา เช ่นเดียวกันกับผู ้ที่ 

บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรกว่าร้อยละ 

50 ก็มาจากการดื่มสุราจนไม่สามารถ

บังคับเครื่องยนต์ ไม่สามารถขับขี่ได้ มีงาน

วจิยัพสิจูน์แล้วว่า ระดบัปรมิาณแอลกอฮอล์ 

ในเลอืดสงูเท่าใดนัน้ โอกาสทีจ่ะเกดิอบุตัเิหตุ

ก็ยิ่งทวีมากขึ้นตามไปด้วย เช่น ถ้าระดับ

แอลกอฮอล์ในเลือดเท่ากับ 50 มิลลิกรัม

เปอร์เซ็นต์ โอกาสเกิดอุบัติเหตุเพิ่มเป็น 2 เท่า 

80 มิลลิกรัมเปอร ์ เซ็นต ์  เพิ่มเป ็น 3 เท ่า  

100 มิลลิกรัมเปอร ์ เซ็นต ์  เพิ่มเป ็น 6 เท ่า 

150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เพิ่มเป็น 400 เท่า ดังนั้น 

ไม่ว่าจะดื่มนิดดื่มน้อย อย่าขับจะดีกว่า จะปลอดภัยส�าหรับตัวท่านเอง

และผู้อื่น

41



เมาไม่ขับ 2

จ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ปีปีหนึ่งประมาณ 

13,000 กว่าคน และส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู ้ขับขี่ขับรถใน 

ขณะมึนเมาท�าให้ไม่สามารถควบคุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้ กฎหมาย

จราจรทางบก จึงได้ห้ามไว้อย่างชัดเจนว่าจะขับขี่ในขณะเมาสุราหรือเมา

สิง่ของอย่างอืน่ไม่ได้ และผูฝ่้าฝืน คอืมปีรมิาณแอลกอฮอล์ในเลอืดสงูกว่า 

50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ก็มีโทษหนักทีเดียว คือต้องระวางโทษจ�าคุก 

ไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2 พันถึงหนึ่งหมื่นบาท นั่นเป็นขั้นต�่า  

เพราะดีไม่ดีอาจจะเจอสองเด้งทั้งจ�าทั้งปรับก็ได้ นี่เฉพาะแค่เมาแล้วขับ

เฉยๆ ยังไม่รวมเมาแล้วก่อให้เกิดอุบัติเหตุจริงๆ โทษจะหนักยิ่งกว่านี้อีก
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เมาไม่ขับ 3

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นผลมาจาก

การที่ผู ้ขับขี่รถในขณะมึนเมา เพราะชะล่าใจ ไม่มีจิตส�านึกเรื่อง 

ความปลอดภัย ไม่เกรงกลัวกฎหมาย แต่ขอเรียนท่านให้เข้าใจเสียใหม่ว่า 

ณ เวลานี้ ภาครัฐจะเร่งกวดขันจับกุมผู้ขับขี่ในขณะมึนเมาและจะใช้

มาตรการลงโทษอย่างเข้มงวด คอื อาจถงึขัน้จ�าคกุ 3 เดอืน หรอืไม่อย่างนัน้ 

ก็ถูกคุมประพฤติให้ท�างานบริการสังคม เพิ่มเติมจากโทษปรับสูงสุดถึง 

หนึ่ งหมื่นบาท แต ่ โทษทัณฑ ์ตาม

กฎหมายไม่ส�าคญัเท่าส�านกึต่อส่วนรวม 

ขอร้องเถิดถ้าคิดจะดื่มเหล้าอย่าขับรถ 

ใช้บริการรถแท็กซี่ หรือติดรถเพื่อน 

จะดีกว่าขอให้คิดถึงชีวิตของท่านและ

คนรอบข้างท่านด้วย
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อ�านาจของต�ารวจจราจร

การจ่ายเงินสินบนเพื่อหลีกเลี่ยงใบสั่งและการช�าระค่าปรับ 

ตามกฎหมายนัน้ทัง้ผูใ้ห้และผูร้บัมโีทษถงึขัน้ตดิคกุร้ายแรงกว่าการฝ่าฝืน 

กฎจราจรตามปกติ และในวันนี้จะต่อกันด้วยเรื่องอ�านาจของต�ารวจ 

ในการลงโทษผูก้ระท�าผดิกฎจราจรโดยทัว่ๆ ไป เมือ่ต�ารวจจราจรพบเหน็

การกระท�าผดิกฎจราจร ต�ารวจกม็อี�านาจว่ากล่าวตกัเตอืนหรอืออกใบสัง่

ให้ไปช�าระค่าปรับ โดยต�ารวจมีอ�านาจที่จะเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้

เป็นการชั่วคราวก็ได้ หรือถ้าไม่พบตัวผู้ขับขี่ต�ารวจก็อาจจะเขียนและ 

ติดใบสั่งไว้ที่ในจุดที่ผู ้ขับขี่สามารถมองเห็นได้สะดวก โดยทางผู้ขับขี่ 

ทีไ่ด้รบัใบสัง่กม็หีน้าทีไ่ปช�าระค่าปรบัตามเวลาทีก่�าหนดไว้ในใบสัง่ซึง่ปกติ 

ก็มักจะเป็นก�าหนดเวลาภายใน 7 วัน
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สินบนจราจร

เวลาที่ผู ้ขับขี่ยวดยานพาหนะบนท้องถนนบางคนกระท�าผิด 

กฎจราจร ขับรถฝ่าไฟแดงบ้าง ขับขี่สวนเลนบ้าง หรือกลับรถในจุดที่ 

ไม่ได้อนุญาตไว้ แล้วถูกต�ารวจจราจรจับกุม หลายๆ คนไม่อยากเสียเวลา 

ไม่อยากเสียค่าปรับก็เลยพยายามอ้างถึงผู้ใหญ่ หรือบางคนก็เสนอเงิน 

หลักสิบหลักร้อยแลกกับการต้องเสียค่าปรับหลายร้อยบาท หรือบางที 

ข้อเรยีกร้องท�านองนีก้ม็าจากเจ้าหน้าทีต่�ารวจเองกม็เีหมอืนกนั พฤตกิรรม

เช่นนี้ถือเป็นการคอร์รัปชั่น รับสินบน ผิดทั้งผู้ให้และผู้รับ ทั้งผู้ขับขี่ 

ที่จ่ายสตางค์และเจ้าหน้าที่ผู้รับสินบน 

มีความผิดถึงขั้นติดคุก ซึ่งโทษ 

หนกัหนากว่าการผดิกฎจราจร 

เล็กๆ น้อยๆ หลายเท่า และ 

ยังเป็นการสร้างวัฒนธรรม 

การคอร์รัปชั่นในสังคมไทย
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จ�ากัดความเร็ว

สาเหตสุ�าคญัประการหนึง่ของการเกดิอบุตัเิหตบุนท้องถนน กค็อื

การที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนดซึ่งอัตราปกติต้องไม่เกิน 

80 กโิลเมตรต่อชัว่โมง แต่เอาเข้าจรงิๆ กม็กีารผ่อนผนักนัเป็นไม่เกนิ 110 

กิโลเมตรต่อชั่วโมง อย่างไรก็ตาม นั่นเป็นอัตราความเร็วปกติทั่วๆ ไป 

เพราะว่าในขณะที่ท่านขับขี่บนถนน ท่านยังต้องคอยสังเกตเครื่องหมาย

จราจรที่ติดตั้งอยู ่ข ้างทางด้วย 

เพราะในแต่ละจุดอาจจะมี

เครื่องหมายจ�ากัดความเร็ว

ที่แตกต่างกันออกไป เช่น 

ถ้ามีเครื่องหมายระบุตัวเลข 

40 ก็คือในบริเวณนั้นต้องขับ 

ไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

และที่ส�าคัญอย ่าลืมว ่าถึงที่

หมายปลายทางอย่างปลอดภัย 

คือสิ่งที่ส�าคัญที่สุดของการเดินทาง
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เมาแล้วขับ ไม่ใช่แค่ปรับ

จะถูกจับคุมประพฤติ

อบุตัเิหตบุนท้องถนนเป็นสาเหตหุลกัของการเสยีชวีติของคนไทย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ ่นหนุ่มสาว และที่เกิดอุบัติเหตุในการขับขี่นั้น 

กว่าครึ่งหนึ่งเกิดจากผู้ขับขี่มีอาการเมาสุราและโดยมากมักจะเกิดใน 

ช่วงเทศกาลวนัหยดุยาวหลายๆ วนั เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ 

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จึงร่วมกับหลายหน่วยงานรณรงค์ใน

โครงการ “เมาแล้วขบั ไม่ใช่แค่ปรบั จะถกูจบัคมุประพฤต”ิ มุง่ลดอบุตัเิหตุ

ในช่วงเทศกาลต่างๆ ให้ผู ้ขับขี่ยานพาหนะไม่ดื่มสุราและขับขี่รถ 

ให้ถูกต้องตามกฎจราจรอย่างปลอดภัย โดยน�ามาตรการคุมประพฤติ 

และการท�างานบรกิารสงัคมมาใช้ ดงันัน้ กข็อเตอืนบรรดานกัดืม่ทัง้หลาย

ดื่มน่ะดื่มได้ แต่อย่าขับขี่ก็แล้วกัน-ถูกจับแน่ !
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เข็มขัดนิรภัยและหมวกกันน็อก

กฎจราจรนัน้เป็นกฎเพือ่ความปลอดภยัไม่แต่เฉพาะตวัท่านผูข้บัขี่

เท่านั้น ยังรวมถึงผู้โดยสาร และผู้สัญจรไปตามท้องถนน เช่น คนเดินเท้า

อีกด้วย และหากลองสืบสาวถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติภัยบนท้องถนน 

จะพบว่า ส่วนหนึง่มาจากการทีผู่ข้บัขีไ่ม่เคารพกฎจราจรทัง้ๆ ทีก่ฎเกณฑ์

ดังกล่าวมุ่งคุ้มครองตัวท่านเอง เป็นต้นว่า การคาดเข็มขัดนิรภัย  และ 

การสวมหมวกกนันอ็กทัง้ตวัผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสาร ไม่ว่าจะเดนิทางใกล้ไกล

แค่ไหน จะขับช้าขับเร็วหรือไม่ ไม่ส�าคัญ การคาดเข็มขัดนิรภัยหรือ 

การสวมหมวกกนันอ็กนัน้คงไม่ใช่เพราะเกรงจะถกูต�ารวจจบั หรอืถกูปรบั

ห้าร้อยบาท แต่เพราะเมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นจริงๆ เข็มขัดนิรภัยและหมวก 

กันน็อกจะท�าให้รอดชีวิตได้
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ถูกจราจรจับ 1

เวลาขบัขีย่วดยานพาหนะไปตามท้องถนนแล้วเจอด่านต�ารวจหรอื

มีต�ารวจจราจรเรียกให้หยุดรถ ก็เป็นหน้าที่ของผู้ขับขี่จะต้องหยุดรถ 

และอ�านวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานจราจรเพื่อตรวจสอบ ถ้าหากว่า

เราทราบค�าสั่งให้หยุดรถแล้วไม่ยอมปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุผลหรือไม่มี

ข้อแก้ตวัทีเ่หมาะสม ท่านกอ็าจเสีย่งต่อโทษจ�าคกุไม่เกนิ 10 วนั หรอืปรบั

ไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ หรือถ้าหากถึงขั้นขับรถพุ่งเข้าชน 

สิ่งกีดขวางแล้วขับหลบหนีไป อาจจะมีความผิดหนักหนากว่าการผิด 

กฎจราจรธรรมดา เพราะถือว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานอาจต้องโทษ 

จ�าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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ถูกจราจรจับ 2

โดยปกติเมื่อเจ้าพนักงานจราจรพบเห็นรถที่มีสภาพไม่ถูกต้อง 

เช่น มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงอาจเป็นอันตราย หรือผู้ขับขี่ หรือผู้อยู่ในรถ

ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น ขับรถโดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่สวมใส่ 

หมวกกันน็อก ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด ต�ารวจจราจรก็มี

อ�านาจสั่งให้ผู้ขับขี่หยุดรถ หรือหากเป็นกรณีที่ดูท่าแล้วว่าเมาแล้วขับรถ 

เช่น ขับรถส่ายไปมา หลับคาไฟแดง เจ้าหน้าที่ก็มีอ�านาจสั่งให้ผู้ขับขี่

ทดสอบว่าหย่อนความสามารถในการขบัขีจ่รงิหรอืไม่ เช่น เป่าเครือ่งตรวจ

วดัปรมิาณแอลกอฮอล์ได้ แต่ถ้าผูข้บัขีย่งัไม่ยอมทดสอบ ต�ารวจกส็ามารถ

กักตัวไว้เพื่อให้ทดสอบได้ แล้วเมื่อยอมทดสอบแล้ว 

ถ้าไม่ผิดก็ต้องปล่อยตัวไป ถ้าผิดก็ต้องด�าเนินการ

ตามกฎหมายต่อไป
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ถูกจราจรจับ 3

เมือ่ถกูต�ารวจจราจรเรยีกให้หยดุรถ แจ้งข้อหา เช่น ขบัรถฝ่าไฟแดง 

จอดรถในที่ห้ามจอดหรือในทางที่คับขัน กลับรถโดยที่ไม่มีป้ายอนุญาต 

ให้กลับรถ ขับรถสวนทางวันเวย์หรือแซงทั้งๆ ที่ผิวถนนตีเส้นห้ามแซง 

ผู้ขับขี่หลายๆ คนที่เจอข้อหาเหล่านี้ บางคนมักจะไม่ยอมรับผิดชอบ 

อ้างว่าไม่รู ้ไม่เห็นบ้าง ซึ่งบางครั้งก็เป็นความบกพร่องของทางการที่

เครื่องหมายสัญญาณต่างๆ ไม่ชัดเจน แต่บางครั้งก็เป็นนิสัยของคนที่ 

ไม่ยอมรับผิด และที่หนักกว่านั้นก็คือพวกที่ชอบเบ่ง อ้างเส้นสายเรื่อง

ท�านองนีน่้าเหน็ใจเจ้าหน้าทีแ่ละเช่นเดยีวกนัในบางครัง้เจ้าหน้าทีบ่างคน

ก็หาเรื่องตั้งข้อหาเพื่อหาเงิน ปัญหาต่างๆ เหล่านี้จะน้อยลงหากเรา 

น�ากล้องโทรทรรศน์มาใช้บันทึกภาพจราจรให้มากขึ้น

51



ยึดบัตร ยึดรถไม่ได้ 1

มีข้อถกเถียงข้อสงสัยกันมานานแล้วว่าเมื่อต�ารวจจราจรจับกุม 

ผู้กระท�าผิดกฎจราจรทั่วๆ ไป เช่น ขับขี่รถจักรยานยนต์แต่ไม่สวมหมวก 

กันน็อก ขับรถโดยไม ่พกพาใบอนุญาตขับขี่  ต�ารวจมีอ�านาจยึด 

บัตรประชาชน บัตรเครดิต บัตรอื่นๆ หรือ 

ยดึรถยดึกญุแจรถคนันัน้ไว้ได้หรอืไม่ และ

เมือ่ลองไปส�ารวจกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

เช ่น กฎหมายจราจรทางบก 

กฎหมายรถยนต์ กฎหมายบัตร

ประจ�าตวัประชาชนไม่ปรากฏว่ามี

บทมาตราใดให ้อ�านาจต�ารวจ

จราจรยึดบัตรประชาชนหรือบัตร

อืน่ๆ  ไว้ได้และยิง่เป็นการยดึกญุแจรถ 

หรือยึดรถไว้เพราะเหตุเพียงแค่กระท�าผิด

กฎจราจรเล็กๆ น้อยๆ ต�ารวจยิ่งไม่มีอ�านาจ

กระท�าได้
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ยึดบัตร ยึดรถไม่ได้ 2

หลายๆ ท ่านที่อาศัยอยู ่ ในต ่างจังหวัดอาจจะคุ ้นเคยกับ 

ภาพที่ต�ารวจจราจรยึดกุญแจรถ หรือยึดบัตรอื่นๆ ที่ไม่ใช่ใบอนุญาตขับขี่

เพราะผู้ขับขี่ยานยนต์คนนั้นกระท�าผิดกฎจราจรได้รับใบสั่ง โดยต�ารวจ

อ้างว่าให้ไปช�าระค่าปรับตามใบสั่งเสียก่อน แล้วเอาใบเสร็จมาแสดงก็จะ

คืนกุญแจรถหรือคืนบัตรอื่นๆ ให้ ส�าหรับบางคนที่พอจะมีสตางค์ 

จ่ายค่าปรับเดี๋ยวนั้น ก็คงจะรีบไปจ่าย แต่ถ้าบางคนยังไม่มีเงินก็คงต้อง 

รอจนกว่าจะมี จากนั้นค่อยไปจ่ายค่าปรับ และน�ากุญแจรถ น�ารถ หรือ 

น�าบัตรอื่นๆ คืนไปในภายหลัง ในเรื่องนี้ ขอย�้าว่าทั้งกฎหมายจราจร 

ทางบกและกฎหมายรถยนต์ไม่ได้ให้อ�านาจต�ารวจจราจรกระท�าเช่นนัน้ได้
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ยึดบัตร ยึดรถไม่ได้ 3

หลักนิติรัฐนั้นเป็นหลักการพื้นฐานส�าคัญที่รัฐธรรมนูญไทย 

รับรองไว้ หลักการนี้มุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยรัฐและ

เจ้าหน้าทีข่องรฐัไม่สามารถใช้อ�านาจก้าวล่วงเข้ามาจ�ากดัตดัสทิธิเ์สรภีาพ

ของประชาชนได้ ถ้าไม่มีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเขียนระบุให้

อ�านาจเอาไว้ อย่างเช่น กรณีที่ผู ้ขับขี่รถยนต์บนท้องถนนขับรถโดย 

ไม่พกพาใบอนุญาตขับขี่นั้น แน่นอนเป็นความผิดทางกฎหมาย ซึ่ง

กฎหมายก็ได้ก�าหนดโทษ และอ�านาจของเจ้าหน้าที่ไว้แล้วอย่างชัดเจน 

คือ ให้ออกใบสั่งให้ไปช�าระค่าปรับภายในเวลาที่ก�าหนด ไม่มีมาตราไหน

ให้อ�านาจเจ้าหน้าที่ยึดกุญแจรถ หรือยึดบัตรอื่นๆ ไว้ได้ ดังนั้นเจ้าหน้าที่

ต�ารวจกระท�าการเช่นนี้ไม่ได้
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ยึดบัตร ยึดรถไม่ได้ 4

บางท่านอาจเคยท�าผิดกฎจราจร เช่น ขับรถฝ่าสัญญาณไฟ 

จอดรถในที่ห้ามจอด ขับขี่จักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกกันน็อก และ 

ถูกต�ารวจจราจรจับ ได้รับใบสั่งให้ไปช�าระค่าปรับ ในบางท้องที่ถึงขนาด

มีการยึดกุญแจรถไว้จนกว่าจะน�าใบเสร็จค่าปรับมาแสดง จึงจะน�ากุญแจ

รถขับรถกลับไปได้ อย่างไรก็ตาม การที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจกระท�าเช่นนี้  

ถอืว่ากระท�าการเกนิอ�านาจทีก่ฎหมายให้ไว้ เพราะว่ากฎหมายจราจรทางบก 

ให้อ�านาจเจ้าพนักงานจราจรจับกุมผู ้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนกฎหมายมีอ�านาจ 

ว่ากล่าวตักเตือนออกใบสั่งให้ผู ้ขับขี่ช�าระค่าปรับหรืออย่างมากก็คือ 

เรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราว โดยต้องออกใบรับแทน 

ใบอนุญาตขับขี่ให้แก่ผู้ขับขี่ไว้เท่านั้น
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ถูกยึดใบขับขี่ 1

เมื่อท�าผิดกฎจราจร ถูกต�ารวจจับกุม ถูกยึดใบขับขี่ ได้รับใบสั่ง

ท่านก็มีหน้าที่ไปช�าระค่าปรับที่สถานีต�ารวจ ในเขตท้องที่และภายใน

ก�าหนดเวลาทีไ่ด้ระบไุว้ในใบสัง่ ซึง่ปกตกิม็กัจะไม่เกนิ 7 วนั หรอือาจช�าระ

ทางไปรษณีย์ธนาณัติก็ได้ ในกรณีที่ท่านถูกยึดใบขับขี่ ท่านก็อาจใช้ใบรับ

แทนใบขับขี่ไปพลางก่อนได้แต่ได้ไม่เกิน 7 วัน เมื่อไปช�าระค่าปรับ

เรียบร้อย ต�ารวจก็จะคืนใบขับขี่ให้ อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านได้รับใบสั่งแล้ว

ไม่ไปช�าระค่าปรับโดยไม่มีเหตุอันควร ท่านอาจถูกออกหมายเรียกให้ไป

โรงพักหรืออาจจะไม่สามารถต่อทะเบียนรถยนต์จนกว่าจะช�าระค่าปรับ

ให้ถูกต้องซะก่อน และที่ส�าคัญยังอาจต้องโทษปรับเพิ่มขึ้นอีกด้วย
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ถูกยึดใบขับขี่ 2

ท่านที่ฝ่าฝืนกฎจราจรถูกต�ารวจออกใบสั่งและยึดใบขับขี่ไว้ท่าน

มหีน้าทีช่�าระค่าปรบัภายใน 7 วนั ในระหว่างนัน้ ท่านกส็ามารถใช้ใบรบัแทน 

ใบขับขี่ไปพลางก่อนได้ แต่หากครบก�าหนด 7 วันเมื่อไหร่ท่านยังคงฝ่าฝืน

ขับรถ ท่านก็จะมีความผิดเพิ่มขึ้นอีกข้อหาหรือขับรถในขณะถูกยึด 

ใบอนญุาตขบัขี ่ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิ 2,000 บาท จากข้อหานีเ้พิม่ขึน้

มาจากข้อหาเดมิ และยิง่กว่านัน้หากท่านไม่ยอมไปช�าระค่าปรบั แต่กลบัไป

แจ้งความว่าใบขบัขีห่าย และไปท�าใบอนญุาตขบัขีฉ่บบัใหม่จากเดมิทีเ่ป็น

ความผดิกฎจราจรเลก็ๆ น้อยๆ โทษปรบัไม่ถงึพนับาท จะกลายเป็นความ

ผิดฐานแจ้งความเท็จ มีโทษจ�าคุกสูงสุดถึง 6 เดือน
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กฎหมายเกี่ยวกับ
ชีวิตคู่ - การสมรส



ห้ามสมรสซ้อน

แต่เดิมมา ชายไทยนั้นมีภรรยาได้หลายคนโดยถูกต้องตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณีและกฎหมาย แต่ต่อมาประมาณปี 2478 ได้มี

การประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ห้ามชายและหญิง

ท�าการสมรสโดยที่ตนเองมีคู่สมรสอยู่แล้ว หรือที่นักกฎหมายเรียกว่า 

ห้ามสมรสซ้อน กล่าวง่ายๆ ก็คือให้ชายมีภรรยาเพียงคนเดียวและหญิง 

มีสามีได้คนเดียวนั่นเอง แต่การมีภรรยาคนเดียวหรือสามีคนเดียวนี้ถือ

ตามนิตินัย คือ สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย

เท่านั้น ส่วนการแอบไปมีภรรยาน้อย ไปมีเด็ก ไปมีกิ๊กโดยไม่จดทะเบียน

สมรสนั้น แม้ไม่ขัดต่อกฎหมายแต่ก็อาจเป็นเหตุให้อีกฝ่ายฟ้องหย่าได้
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สมรสซ้อนติดคุก

ขอยกอุทาหรณ์สอนใจบรรดาชายเจ้าชู้ นายเอกเป็นข้าราชการ

หนุ่มรูปงาม จึงมักจะมีสาวๆ มาติดพันอยู่เสมอ แรกๆ เอกรับราชการใน

กรุงเทพฯ แต่งงานอยู่กินกับพัชรีโดยจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้อง 

ต ่อมาเอกย ้ายไปประจ�าอยู ่ที่ เชียงราย 

มีสาวแก่แม่ม่ายมาติดพันเยอะ รายหนึ่ง 

ถึ งกับตกปากรับค� าซื้ อบ ้ านซื้ อ รถให ้ 

หากเอกมาสู่ขอแต่งงานเป็นเรื่องเป็นราว 

พอถึงเวลาไปจดทะเบียนสมรส ปลัดอ�าเภอ

ถามเอกว่าท่านมีคู ่สมรสอยู ่แล้วหรือไม่  

เอกตอบว่าไม่ ปลัดจึงจดทะเบียนสมรส 

ให้ต่อมาเรื่องแดงขึ้นว่า เอกมีพัชรีเป็น 

คู่สมรสอยู่แล้ว เช่นนี้ นอกจากการสมรส 

ครั้งหลังจะเป็นโมฆะแล้ว เอกยังมีความผิด

ทางอาญาในข้อหาแจ้งความเท็จอีกด้วย
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การหย่ามีผลเมื่อจดทะเบียน

เมื่อสามีและภรรยาทนใช้ชีวิตคู่ร่วมกันต่อไปไม่ได้ ทั้งคู่จึงตกลง 

ที่จะหย่าขาดจากกัน แต่การหย่าดังกล่าว จะสมบูรณ์และมีผลทาง

กฎหมายก็ต่อเมื่อทั้งคู่ได้จดทะเบียนหย่าแล้ว ตัวอย่างเช่น สมชายกับ 

สมหญิงได้ท�าหนังสือหย่า ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2553 ทั้งคู่ได้เซ็นชื่อไว้

อย่างถกูต้อง พร้อมทัง้มทีนายอกีสองคนลงนามรบัรองด้วย แต่จนกระทัง่

วันนี้ ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่า ถ้าหากในช่วงเวลาตั้งแต่กลางเดือน

มีนาคมจนถึงปัจจุบัน สมชายมีทรัพย์สินอะไรเพิ่มขึ้นมาโดยหลักก็ย่อม

ถือว่าเป็นสินสมรส และสมหญิง

ก็มีสิทธิ ในส ่วนนั้นด ้วย 

เช่นเดยีวกนั หากสมหญงิมี 

อันเป็นไปในวันนี้ก็ยังต้อง

ถือว่า สมชายเป็นทายาท

ในฐานะคู่สมรส มีสิทธิรับ

มรดกของสมหญิงด้วย
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การหย่ามีผลเมื่อศาลพิพากษา

เมือ่คูส่มรสฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ทนใช้ชวีติคูร่่วมกบัอกีฝ่ายต่อไปไม่ได้

และต้องการจะเลิกรา หากมีพฤติการณ์เข้ากับเหตุฟ้องหย่า เช่น สามี

อุปการะเลี้ยงดูหญิงอื่นฉันภรรยา หรือภรรยามีอาการวิกลจริตติดต่อกัน

สามปี ไม่มีท่าทีจะหายขาด อีกฝ่ายก็ต้องขอพึ่งบารมีศาลแล้วล่ะ และ 

หากต่อมา ศาลพิพากษาให้หย่าขาดจากกัน เมื่อใดก็ตามที่ค�าพิพากษา

ถึงที่สุด เช่น เวลาที่ศาลฎีกาพิพากษาแล้ว หรือศาลชั้นต้นตัดสินแล้วให้

หย่าขาดจากกัน ผ่านไป 30 วัน ไม่มีเหตุอุทธรณ์ คดีก็ย่อมถึงที่สุด และ

วันเวลาที่คดีถึงที่สุดนี้เอง ที่ถือว่าการหย่าตามค�าพิพากษามีผลผูกพัน 

แต่เพียงแค่นั้นยังไม่พอ 

เพราะถ้าจะให้สมบรูณ์จรงิๆ 

ก็ต้องน�าเอาค�าพิพากษาไป

จดทะเบียนการหย่าด้วย
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อายุความฟ้องหย่า

เมื่อมีเหตุการณ์ฟ้องหย่าตามกฎหมายเกิดขึ้น เช่น ภรรยามีชู้ 

สามีประพฤติชั่วไปข่มขืนผู ้หญิงอื่น ให้ภรรยาได้รับความอับอาย 

อย่างร้ายแรง ถกูดหูมิน่เกลยีดชงั หรอืสามที�าร้ายทบุตภีรรยาจนต้องนอน 

โรงพยาบาล เหตุต่างๆ เหล่านี้ ฝ่ายที่มีสิทธิฟ้องหย่าจ�าเป็นต้องน�าคดี 

มาฟ้องศาลภายใน 1 ปี นับแต่วันที่รู้เหตุ ถ้าปล่อยไว้นานเกินกว่า 1 ปี  

ศาลคงต้องยกฟ้อง อย่างไรกต็าม เหตฟุ้องหย่าบางอย่างเป็นเรือ่งต่อเนือ่ง

ยาวนาน เช่น สามีหายไปกลายเป็นคนสาบสูญ หรือเป็นโรคติดต่อ 

อย่างร ้ายแรง ดังนี้  จะฟ้องหย่าเมื่อใดก็ได ้  

แม้จะพ้น 1 ปีก็ได้ แต่ทั้งนี้ ถ้าปล่อยไว้นาน

จนสามีหายป่วยแล้วจะอ้างเหตุหย่า

ข้อนี้ไม่ได้

63



แบ่งสินสมรสคนละครึ่ง

เมื่อสามีภรรยาหย่าขาดจากกัน กฎหมายก็ให้ทั้งคู่แบ่งสินสมรส

ซึ่งเดิมเคยเป็นเจ้าของร่วมกันไปคนละครึ่ง แต่ถ้าสินสมรสที่มีใช้หนี้หมด

ไปแล้ว ก็ไม่มีอะไรมาให้แบ่งกันอีก อย่างไรก็ตาม ถ้าหากไม่มีหนี้สินเลย

หรือมีแต่หักหนี้สินไปแล้ว ยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่ ก็ให้น�ามาแบ่งกัน 

การแบ่งนี ้อาจเป็นการเอารายการทรพัย์สนิมากางดแูละตกลงแบ่งกนัไป

เลยก็ได้ ถ้าแบ่งกันไม่ได้ก็อาจเอาไปขาย ไม่ว่าจะเป็นการขายโดยประมูล

ราคาระหว่างกันเองหรือขายทอดตลาด จากนั้นก็น�าเงินที่ได้มาแบ่งกัน

คนละครึ่ง แต่ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่า 

หากจดทะเบียนหย่าหรือศาล

พิพากษาให ้หย ่าและคดีถึง 

ที่สุดแล้ว ถ้ายังไม่ได้แบ่งสิน

สมรสก็ต ้องมาฟ ้องภายใน 

อายุความ 10 ปี
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แบ่งหนี้

ในระหว่างการเป็นสามภีรรยากนันัน้ หากมทีรพัย์สนิอนัใดงอกเงย

ขึ้นมา โดยหลักก็ถือเป็นสินสมรสเช่นเดียวกัน การก่อหนี้โดยประโยชน์

โดยรวมของครอบครัวหรือของบุตรก็ย่อมถือเป็นหนี้ร่วมทั้งที่สามีหรือ

ภรรยาต้องเป็นคนรับผิดชอบร่วมกัน และถึงแม้ว่าทั้งคู ่จะหย่าขาด 

จากกันไปแล้วก็ตาม ความรับผิดในหนี้ร่วมดังกล่าว บางครั้งก็อาจจะยัง 

ไม่สิน้สดุ ตวัอย่างเช่น ในระหว่างทีส่มปองกบัสมใจยงัเป็นสามภีรรยากนันัน้ 

สมปองได้ไปกู้เงินเอกชัย 50,000 บาท เพื่อน�าไปจ่ายค่าเล่าเรียนลูก 

ต่อมาทั้งคู ่ได้หย่าขาดจากกันหลัง

จากนัน้ไม่นานเอกชยัได้ฟ้องเรยีก 

เงินกู้คืน สมปองจึงช�าระไป 

ดงันี ้สมปองย่อมมสีทิธไิล่เบีย้

จากสมใจอดีตภรรยาได ้ 

25,000 บาท
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ทรัพย์มรดก

“มรดก” เป็นค�าที่ทุกท่านรู้จักกันดี และยังอยากได้กันอีกด้วย 

โดยสรุปศัพท์แล้ว มรดกเป็นทรัพย์สินที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ 

แต่ในทางกฎหมายกว้างขวางกว่านั้น เพราะยังรวมถึงทรัพย์สินที่ได้มา 

จากลูกๆ หลานๆ อีกด้วย ทรัพย์สินทุกชนิดที่ผู ้ตายมีอยู่ในขณะที่มี 

ชีวิต ทั้งทรัพย์สินที่จับต้องได้ เช่น แก้ว แหวน 

เงนิ ทอง รถยนต์ บ้าน ทีด่นิ รวมทัง้ทรพัย์สนิ

ทีจ่บัต้องไม่ได้ หรอืทีก่ฎหมายเรยีกว่าสทิธิ

หน้าที่ของผู ้ตาย เช่น สิทธิรับเงินตาม

สัญญาลิ ขสิทธิ์ ใ นบทเพลงหรื อ งาน

ประพันธ์เหล่านี้รวมกันเรียกว่า กองมรดก 

และเมื่อผู ้นั้นตายลง ทรัพย์สินเหล่านี้ 

ก็จะตกทอดแก่ทายาท ซึ่งอาจจะเป็น 

ลูกหลาน คู่สมรส พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย 

ลุงป้า น้าอา หรือแม้แต่บุคคลใดๆ ที่ไม่ใช่

ญาติโกโหติกากับผู้ตายเลยก็ได้
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สามีข่มขืน

เคยมีเหตุการณ์ที่มีความผิดฐานข่มขืนกระท�าช�าเราเกิดขึ้น 

กล่าวคือ ผู ้ใดข่มขืนกระท�าช�าเราหญิงอื่นซึ่งไม่ใช ่ภรรยาของตน 

โดยการขู่เข็ญหรือใช้ก�าลังท�าร้าย มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 276 และมีผู้ที่ใฝ่รู้ท่านหนึ่งเกิดสงสัยและสอบถามว่า ถ้าสามี 

บงัคบัฝืนใจร่วมหลบันอนกบัภรรยาทัง้ๆ ที่

ภรรยามิได้ยินยอมพร้อมใจด้วย เช่นนี้

สามีจะมีความผิดฐานข่มขืนนี้หรือไม่

เหตุการณ์เช่นนี้ฟันธงตรงๆ ได้เลย

ว ่าถ ้าสามีผู ้นั้น เป ็นสามีที่ จด

ทะเบียนสมรสกับภรรยาโดย 

ถกูต้องตามกฎหมาย กไ็ม่ผดิฐาน

ข่มขืนกระท�าช�าเราตามมาตรา 

276 แต่ทั้งนี้ ก็ไม่ใช่ว่าจะพ้นผิด

ไปทุกข ้อหา เพราะอาจจะมี

ความผดิฐานท�าร้ายร่างกายหรอื

ความผิดต่อเสรีภาพได้
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เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

การที่สามีหรือภรรยาเจ็บไข้ได้ป่วยนั้น ที่จริงเป็นหน้าที่ของ 

อีกฝ่ายหนึ่งที่จะต้องช่วยเหลือดูแล รักษา จัดหาหยูกยามารักษาบรรเทา 

อย่างไรก็ดี ถ้าความเจ็บป่วยนี้เป็นอาการที่เกิดจากโรคติดต่อร้ายแรง 

แน่นอนว่าอีกฝ่ายก็เสี่ยงที่จะติดโรคไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าโรคนั้น

มีลักษณะเรื้อรัง ไม่มีทางที่จะรักษาให้หายขาดได้เช่นนี้ สามีหรือภรรยา

อีกฝ่ายหนึ่งสามารถฟ้องหย่าได้ อย่างไรก็ตาม เอาเข้าจริงๆ เหตุหย่า 

ข้อนีไ้ม่ค่อยจะมใีช้ เพราะโรคภยัร้ายแรงต่างๆ ทัง้หลาย ในปัจจบุนักร็กัษา

ให้หายได้เกือบทั้งหมด คงเหลือแต่เฉพาะโรคเอดส์หรือโรคซาร์สเท่านั้น 

แต่ที่ส�าคัญ หากมีการหย่าเพราะเหตุข้อนี้แล้ว อีกฝ่ายหนึ่งจ�าต้องจ่าย 

ค่าเลี้ยงชีพให้ฝ่ายที่ป่วยนั้นด้วย
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เสื่อมสมรรถภาพ

เราคงต้องยอมรับกันว่า โดยสภาพธรรมชาตินั้นมนุษย์เราย่อมมี 

ความต้องการทางเพศ และนีก่เ็ป็นหนึง่ในสาเหตทุีท่�าให้มกีารก่อร่างสร้าง

ครอบครวันอกเหนอืไปจากเรือ่งความรกัความเสน่หาอาทรต่อกนัและกนั 

ดังนั้น เมื่อสามีหรือภรรยาไม่สามารถอยู่กินกันฉันสามีหรือภรรยาได้ 

เพราะมีสภาพร่างกายไม่อาจร่วมประเวณีกันได้ตลอดไป กฎหมายก็ถือ

เป็นเหตุให้คู ่สมรสอีกฝ่ายฟ้องหย่าได้ ซึ่งก็ต้องถึงขั้นกามตายด้าน 

อย่างถาวร เช่น ชายเป็นกามโรค 

ถึงขนาดสูญเสียอวัยวะสืบพันธุ ์  

ดังนั้น ล�าพังเพียงแค่การเป็นหมัน

หรือภรรยาเป ็นมะเร็งหน ้าอก 

จนถูกตัดทิ้งไปทั้งสองข้างไม่ได้ 

เป็นเหตทุ�าให้ร่วมประเวณกีนัไม่ได้ 

สามีจึงอ้างเหตุข้อนี้ฟ้องหย่าไม่ได้
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ให้อภัยแล้ว หมดสิทธิฟ้องหย่า 1

ความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนั้น บางครั้ง

กร้็ายแรงจนไม่อาจเยยีวยากลบัมาคนืดกีนัได้ แต่บางครัง้กม็เีงือ่นไขปัจจยั

อื่นๆ เช่น ความรักความเสน่หาอาทรต่อกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ลูกๆ ของทั้งคู่ย่อมจะเป็นเหตุปัจจัยส�าคัญที่ต้องค�านึงถึงให้มากๆ ดังนั้น 

ในหลายๆ ครั้ง แม้จะพบว่าสามีหรือภรรยาของตนประพฤติผิดเข้า 

ลักษณะเหตุฟ้องหย่า แต่ก็ได้ให้อภัยตั้งใจที่จะร่วมรักษาครอบครัวนั้นไว้  

ด้วยเหตนุี ้เมือ่มกีารให้อภยักนัแล้วกฎหมาย 

จงึไม่ยอมให้คูส่มรสหยบิยกเอาเหตหุย่า 

ดังกล่าวมาใช้เป็นข้ออ้างในการ

ฟ้องหย่าได้อีก เป็นต้นว่า 

ภรรยามชีูแ้ต่สามเีหน็แก่ลกูๆ 

จึงยกโทษให ้แต ่ภายหลัง 

เกิดเจ็บใจกลับมาฟ้องหย่า

ภรรยาคงไม่ได้แล้ว
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ให้อภัยแล้ว หมดสิทธิฟ้องหย่า 2

แม้กฎหมายจะเปิดช่องให้ฟ้องหย่ากันได้ แต่วัตถุประสงค์จริงๆ 

ของกฎหมายก็มุ่งที่จะผดุงรักษาสถาบันครอบครัว ด้วยเหตุนี้เมื่อสามี 

หรือภรรยากระท�าผิดและเข้าลักษณะเหตุฟ้องหย่าเป็นต้นว่าภรรยามีชู้ 

แต่ต่อมาสามีก็ได้ให้อภัยแล้ว เหตุฟ้องหย่าดังกล่าวก็จบไป อย่างไรก็ตาม 

ล�าพังเพียงแค่ค�าพูดหรือแม้แต่ลายลักษณ์อักษรว่าให้อภัย อาจจะ 

ไม่เพียงพอ เพราะยังขอดูพฤติการณ์อื่นๆ ประกอบด้วย เช่น กลับมา 

ร่วมหลับนอนกันดังเดิม นอกจากนั้น การให้อภัยที่จะถือว่าเหตุฟ้องหย่า

สิ้นสุดลงไปนั้น อีกฝ่ายที่ไม่ได้กระท�าผิดก็ต้องรับรู้ถึงข้อเท็จจริงต่างๆ 

ทั้งหมดก่อนให้อภัยด้วย ถ้าเล่าเรื่องให้ฟังเพียงบางส่วนจะถือว่าให้อภัย 

ในทุกเหตุการณ์คงไม่ได้
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ไม่จดทะเบยีน ไม่กระทบบคุคลภายนอก 

สมัยเช่าอาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นสินสมรสของสมชายและสมหญิง 

ทั้งคู ่มีสัญญาก่อนสมรสให้สมชายเป็นผู ้มีอ�านาจจัดการสินสมรส 

แต่โดยล�าพังต่อมาศาลพิพากษาให้หย่าขาดจากกัน แต่สมหญิงยังมิได้น�า

ค�าพิพากษาไปจดทะเบียนหย่า ในระหว่างนั้นเองสัญญาเช่าอาคาร 

สินสมรสได้สิ้นสุดลง สมัยผู ้เช่าจึงไปตกลงท�าสัญญาเช่ากับสมชาย 

ดังที่เคยปฏิบัติมา พอสมหญิงทราบก็เลยมาโวยว่า 

ตนได้หย่าขาดจากสมชายแล้ว สมชาย

ไม่มีสิทธิจัดการอาคารดังกล่าวอีก 

ต่อไป อย่างนี้สมหญิงท่าจะแพ้ 

เพราะกฎหมายก�าหนดว ่า 

การหย่าโดยค�าพิพากษาแม้ 

จะมีผลแล้วก็ตาม แต่ตราบใด

ที่ยังไม่จดทะเบียนหย่าก็จะไม่

กระทบกระเทอืนสทิธขิองสมยั

ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่สุจริต
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แกล้งเพื่อให้หย่า

การทีคู่ส่มรสฝ่ายหนึง่ตัง้ใจกระท�าการบางอย่างเพือ่ให้อกีฝ่ายหนึง่

ทนไม่ได้ จนต้องมาฟ้องหย่านัน้ หากเป็นเหตตุ่างๆ ดงัต่อไปนี ้อกีฝ่ายหนึง่

ที่ฟ้องหย่ามีสิทธิได้รับค่าทดแทน ตัวอย่างเช่น สามีแกล้งท�าร้ายร่างกาย

ภรรยา หรอืดหูมิน่เหยยีดหยามบพุการขีองภรรยา เพือ่ให้ทนไม่ได้จนต้อง

ไปฟ้องหย่า สามีไม่ยอมอุปการะเลี้ยงดูภรรยาเลย โดยมุ ่งหมาย 

ให้ภรรยาทนไม่ได้จนต้องไปฟ้องหย่าหรือภรรยาจงใจละทิ้งร้างไปเกิน 

1 ปี เพื่อบีบให้สามีหย่า กรณีต่างๆ เหล่านี้ หากศาลพิพากษาให้หย่าขาด 

จากกัน ฝ่ายที่ถูกแกล้งจนทน 

ไม่ได้ต้องมาพึ่งบารมีศาล 

ขอฟ้องหย่า มสีทิธไิด้รบัค่า

ทดแทนจากอีกฝ่ายหนึ่ง
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ผู้เยาว์จะสมรส

แม้กฎหมายจะก�าหนดว่า ตามธรรมดาชายและหญิงอายุ 17 ปี  

ก็สมรสกันได้ แต่เอาเข้าจริงๆ อายุเพียง 17 - 18 ปี อาจไม่มีวุฒิภาวะ 

เพียงพอและยังอยู ่ในวัยศึกษา การปล่อยให้สมรสกันได้ตั้งแต่อายุ 

เพียงแค่นี้อย่างเสรี อาจจะก่อปัญหาให้ทั้งคู่ในภายหลังได้ ด้วยเหตุนี้ 

กฎหมายจึงก�าหนดให้ผู้เยาว์ที่จะท�าการสมรสต้องได้รับความยินยอม 

จากพ่อแม่ของตนก่อน ถ้าหากไม่มีพ่อแม่หรือพ่อแม่ไม่อยู ่ในสภาพ 

ที่จะให้ความยินยอมได้ เช่น เป็นเจ้าชายนิทราอยู่ในห้องไอซียูหรือแม้แต่

เป็นกรณีที่พ่อแม่ไม่ยินยอมให้แต่งงานกัน กรณีเหล่านี้ ผู้เยาว์ก็สามารถ

ยื่นค�าร้องต่อศาลได้ และเมื่อศาลอนุญาตให้ท�าการสมรสกันได้แล้วก็น�า

ค�าสั่งศาลไปที่อ�าเภอจดทะเบียนสมรสได้ทันที
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การอุปการะเลี้ยงดูบุตร

แม้ว่าคู่สมรสจะหย่าขาดจากกันแล้ว แต่หากมีบุตร ทั้งคู่ก็ยัง

สถานะความเป็นพ่อเป็นแม่อยู่ ดังนั้น ทั้งคู่จึงยังคงมีหน้าที่ต้องอุปการะ

เลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่บุตรตามสมควรในระหว่างที่บุตรยังไม่บรรลุ

นิติภาวะ ซึ่งถ้าหากทั้งคู่สมัครใจจดทะเบียนหย่าขาดจากกัน ก็อาจมี 

การตกลงไว้ในหนังสือหย่าว่า ใครจะออกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร และ 

จะออกเป็นจ�านวนเท่าใด แต่ถ้าหากไม่ได้ตกลงกันไว้ ศาลท่านก็มีอ�านาจ

ก�าหนดค่าเลี้ยงดูบุตรได้ตามจ�านวนที่เห็นสมควร 

นอกจากนี้ ถ้าเป็นกรณีหย่าตามค�าพิพากษา

ของศาลศาลท่านก็จะก�าหนดจ�านวนเงิน

อปุการะเลีย้งดบูตุรไว้ด้วย โดยค�านงึถงึ

ฐานะรายได้ และความสามารถ 

ในการเลีย้งชพีของทัง้คู่
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การฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู

เมื่อกฎหมายก�าหนดให้บิดามารดาและบุตรมีหน้าที่อุปการะ 

เลี้ยงดูซึ่งกันและกัน หากฝ่ายหนึ่งไม่ท�าหน้าที่ของตน กฎหมายก็เปิดช่อง

ให้อีกฝ่ายสามารถฟ้องเรียกร้องได้ เช่น ถ้าบุตรไม่อุปการะเลี้ยงดูบิดา

มารดา เลี้ยงดูแบบขอไปที และไม่เพียงพอต่อการยังชีพของบิดามารดา 

บิดามารดาก็ย่อมฟ้องบุตรเป็นจ�าเลยเพื่อเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูได้ 

อย่างไรก็ดี กรณีบุตรจะฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากบิดามารดาถือ 

เป็นคดีอุทลุม กระท�าไม่ได้ กฎหมายจึงเปิดช่องให้อัยการยกคดีขึ้น 

ว่ากล่าวแทน หรอืให้บดิาหรอืมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ฟ้องคดแีทนบตุรกไ็ด้
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ค่าอุปการะเลี้ยงดูสามีภรรยา 1

การเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูระหว่างสามี

ภรรยา หลังจากที่สมชัยแต่งงานกับ

พิศมัยอย ่างถูกต ้อง ทั้ งใน 

ทางกฎหมายและทางจารีต

ประเพณีแล้ว พิศมัยก็ลาออก

จากงาน ท�าหน้าที่เป็นศรีภรรยา

ที่ดีของสมชัยและอยู ่กินกันฉัน

สามีภรรยาโดยปกติสุขเสมอมา 

จนกระทัง่วนัหนึง่ สมชยัเกดิเบือ่หน่าย 

ชีวิตคู่ จึงขอแยกกันอยู่ชั่วคราว เช่นนี้

เนื่องจากเป็นการสมัครใจแยกกันอยู่ 

โดยที่พิศมัยไม่ได้เป็นฝ่ายผิดและสมชัย 

ก็อุปการะเลี้ยงดูพิศมัยเสมอมา ถือได้ว่า 

พิศมัยมีความสามารถและฐานะด้อยกว่า 

และแยกกันอยู ่โดยสุจริต จึงมีสิทธิได้รับ 

ค่าอุปการะเลี้ยงดูจากสมชัยในระหว่างที่แยกกันอยู่โดยสมัครใจ
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ค่าอุปการะเลี้ยงดูสามีภรรยา 2

สมชายเป็นหนุ่มเนื้อหอมมีสาวๆ มารุมตอมตลอด วันหนึ่งหลัง

จากย้ายไปอยูเ่ชยีงใหม่ได้ไม่นาน สมชายซึง่มภีรรยาเป็นตวัเป็นตนอยูแ่ล้ว 

โดยถูกต้องตามกฎหมายที่กรุงเทพฯ กลับท�าสาวเชียงใหม่ชื่อพิศมัยท้อง

จนต้องจดทะเบียนสมรสแต่งงานกับพิศมัย ต่อมาสมชายก็มีใหม่ ไม่ได้

ใส่ใจดูแลส่งเสียพิศมัยอีกต่อไป ท�าให้พิศมัยมาฟ้องเรียกร้องค่าอุปการะ

เลี้ยงดู ในฐานะที่สามีจะต้องจ่ายให้ภรรยา 

เช่นที่เคยปฏิบัติเสมอมา แต่ศาลท่านกลับ

ปฏิเสธและบอกว่าพิศมัยไม่มีสิทธิเรียก

ร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูจากสมชาย 

เพราะว่าทั้งคู่ไม่ใช่สามีภรรยา 

ที่ถูกต ้องตามกฎหมาย 

เพราะการจดทะเบียน

สมรสระหว่างสมชายกับ

พิศมัยเป็นการสมรสซ้อน 

ตกเป็นโมฆะ
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หลักเกณฑ์การให้ค่าอุปการะเลี้ยงดู 1

ความสัมพันธ์ของบุคคลบางคนนั้น มีมากถึงขนาดที่กฎหมาย

ก�าหนดให้เขามีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่ง และหากเขาไม่ท�า

หน้าที่ดังกล่าว อีกฝ่ายก็สามารถเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูได้ เป็นต้นว่า 

ก่อนหน้านี้ ภรรยาไม่มีอาชีพอะไร แต่อยู่ได้ด้วยการอุปการะเลี้ยงดูของ

สามีมาตลอด ต่อมาทั้งคู ่สมัครใจแยกกันอยู ่ สามีกลับไม่เหลียวแล 

จ่ายค่าอปุการะเลีย้งดใูห้แก่ภรรยาดงัทีเ่คยเป็นมา อย่างนีภ้รรยากฟ้็องเรยีก

ค่าอุปการะเลี้ยงดูได้ นอกจากนี้ การอุปการะเลี้ยงดูแบบอัตคัดขัดสน 

ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามอัตรา ก็สามารถฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู

ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การจะให้หรือไม่ให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูและจะให้ 

มากน้อยแค่ไหนเพียงไรนั้น เป็นดุลยพินิจของศาลที่จะก�าหนด
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หลักเกณฑ์การให้ค่าอุปการะเลี้ยงดู 2

ความสัมพันธ์ของบุคคลบางคนนั้น มีมากถึงขนาดที่กฎหมาย

ก�าหนดให้เขามีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่ง และหากเขาไม่ท�า

หน้าที่ดังกล่าว อีกฝ่ายก็สามารถเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูได้ เป็นต้นว่า

ภรรยาเรียกเอาค่าอุปการะเลี้ยงดูจากสามี บุตรจากบิดามารดา ผู้อยู่ใน

ปกครองจากผู ้ปกครอง หรือบุตรบุญธรรมจากผู ้รับบุตรบุญธรรม 

แต่ทั้งนี้ การจะให้หรือไม่ให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูและจะให้มากน้อยแค่ไหน 

เพียงไรนั้น เป็นดุลยพินิจของศาลที่จะก�าหนด ซึ่งศาลท่านจะพิเคราะห์

จากความสามารถของผู้มีหน้าที่ต้องให้ ฐานะของผู้รับ และพฤติการณ์ 

แวดล้อมอืน่ๆ เช่น อาย ุสขุภาพของแต่ละฝ่าย หรอืมาตรฐานในการด�ารงชพี 

ที่เหมาะสมพอสมควร
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การเลิกช�าระค่าเลี้ยงชีพ

เมื่อศาลได้พิพากษาให้มีการจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้แก่อดีตสามีหรือ

ภรรยา เป็นจ�านวนเงินเท่าใดและเป็นระยะเวลานานเท่าใดแล้ว โดยหลัก

ก็ต้องเป็นไปตามนั้น จะมาเบี้ยวหรือมาบิดพลิ้วกันไม่ได้ อย่างไรก็ตาม 

หากอดีตสามีหรือภรรยาที่มีสิทธิได้รับค่าเลี้ยงชีพได้เสียชีวิตไปแล้ว 

หรือได้สมรสใหม่แล้ว สิทธิได้รับค่าเลี้ยงชีพดังกล่าวก็ย่อมสิ้นสุดลง 

ตามไปด้วย นอกจากนั้น ในกรณีที่อดีตสามีหรือภรรยาที่มีสิทธิได้รับ 

ค่าเลีย้งชพีมรีายได้ฐานะความเป็นอยูด่ขีึน้ เป็นต้นว่า สมหญงิได้รบัมรดก

จากเจ้าคณุปูห่ลายล้าน สมชายอดตีสามทีีต้่องจ่ายค่าเลีย้งชพีอยูท่กุเดอืน

ก็สามารถร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการจ่ายค่าเลี้ยงชีพได้
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บุตรชอบด้วยกฎหมาย

ความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายนั้น เป็นประเด็นหนึ่งที่ส�าคัญ 

มากๆ เพราะว่าการที่ใครมีฐานะเป็นบิดา เป็นมารดา หรือเป็นบุตร 

ของใครย่อมน�าพามาซึ่งสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายนานัปการ อาทิ สิทธิใน

การใช้ชื่อสกุล สิทธิได้รับการอุปการะเลี้ยงดู อ�านาจปกครอง หรือสิทธิ 

ในการรับมรดก ส�าหรับผู้หญิงผู้เป็นแม่แล้วบุตรที่เกิดมาย่อมเป็นบุตร 

ที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดา 

แต่ส�าหรับตัวบิดานี้อาจมีปัญหา 

เพราะว่าบางครั้งชายที่เป็นสามี

อาจจะไม่ใช่พ่อของเด็กในครรภ์

ภรรยาตนเองก็ได้ หรือบางครั้ง 

มีการหย่าร้างผู้หญิงอาจจะมีสามี

ใหม่โดยไม่ได้จดทะเบียนอย่างนี้ 

ก็มีปัญหาว่าใครคือพ่อของเด็ก 

ซึ่ ง กฎหมายและ เทคโนโลยี

ปัจจุบันจะช่วยตอบค�าถามนี้ได้
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ลูกของแม่ที่สมรสซ้อน

การจดทะเบยีนสมรสโดยทีต่นเองมคีูส่มรสอยูแ่ล้วนัน้ ไม่เพยีงแต่

การสมรสครั้งหลังจะเป็นโมฆะเท่านั้น แต่คนที่สมรสซ้อนยังจะโดน 

คดีอาญาในข้อหาแจ้งความเท็จเป็นของแถมอีกด้วย และจะยิ่งยุ่งยาก 

กว่านั้น ถ้าหากว่าคนที่สมรสซ้อนเป็นฝ่ายหญิงและเกิดคลอดบุตร 

ออกมาในช่วงเวลานัน้ ความน่าปวดหวักค็อื 

แล้วใครทีถ่อืเป็นพ่อของเดก็ จะเป็นสามคีน

ที่หนึ่งหรือสามีคนที่สอง แต่กฎหมายได้

วางแนวทางแก้ไขไว้แล้วเบือ้งต้นให้ถอืว่า 

สามีคนที่สองคือพ่อของเด็ก แม้ว่าการ

สมรสครั้งที่สองนั้นจะเป็นโมฆะก็ตาม 

แต่สามีคนที่สองเองก็สามารถปฏิเสธ

ความเป็นพ่อได้โดยการฟ้องคดี 

ไม่รบัเดก็เป็นบตุรแล้วกไ็ปพสิจูน์ใน 

ชั้นศาล
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ลูกของพ่อที่สมรสซ้อน

การจดทะเบยีนสมรสโดยทีต่นเองมคีูส่มรสอยูแ่ล้วนัน้ไม่เพยีงแต่

การสมรสครั้งหลังตกเป็นโมฆะ แต่คนที่สมรสซ้อนยังจะโดนคดีอาญา 

ในข้อหาแจ้งความเท็จเป็นของแถมอีกด้วย  และส�าหรับในเรื่องของ 

ความเป็นพ่อเป็นลกูนัน้ แม้ว่าการสมรสซ้อนจะเป็นโมฆะ แต่เดก็ทีเ่กดิขึน้

จากการสมรสซ้อนไม่ได้มีความผิดอะไรด้วย และ 

ยังคงถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของชาย

เจ้าปัญหาคนนั้น ตัวอย่างเช่น อเนกมีภรรยา 

ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้ว 

ก็ยังแอบไปจดทะเบียนและอยู ่กินกับ 

อนงค์วรรณอีก แม้ว่าการสมรสระหว่าง

อเนกและอนงค์วรรณจะเป็นโมฆะ

เพราะสมรสซ้อน แต่บุตรที่เกิดมา

จากอนงค์วรรณก็ถือว่าเป็นบุตรที่

ชอบด้วยกฎหมายของอเนก
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บุตรที่เกิดจากการสมรส

ที่เป็นโมฆียะ 1

เด็กที่เกิดจากการสมรสที่เป็นโมฆียะ ทั้งโมฆียะเพราะส�าคัญผิด

ในตวัคูส่มรส การสมรสเกดิจากการถกูกลฉ้อฉลหรอืถกูข่มขู ่กฎหมายไทย

ล้วนให้ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย 

และแม้ว่าในภายหลงัศาลจะได้พพิากษาเพกิถอนการสมรสนัน้แล้วกต็าม 

เป็นต้นว่า เกยีรตแิต่งงานกบัวนาล ีเพราะเข้าใจผดิว่าวนาลเีป็นนฤดผีูเ้ป็น

พี่สาวฝาแฝด การสมรสครั้งนี้จึงเป็นโมฆียะ เพราะส�าคัญตัวผิดในคู่สมรส 

ในระหว่างนั้นหากวนาลีตั้งครรภ์และคลอดบุตรออกมา แม้ว่าศาลจะได้

พพิากษาเพกิถอนการสมรสครัง้ดงักล่าว แต่บตุรทีค่ลอดออกมานัน้ กย่็อม

ถือเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของทั้งวนาลีและเกียรติ
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บุตรที่เกิดจากการสมรส

ที่เป็นโมฆียะ 2

การสมรสที่ตกเป็นโมฆียะนั้น นอกเหนือจากการสมรสซ้อน 

ที่เคยกล่าวไปแล้ว ก็ยังมีการสมรสที่ชายหรือหญิงเป็นคนวิกลจริต หรือ 

คนไร้ความสามารถตามค�าสั่งศาล การสมรสที่ชาย-หญิงไม่ยินยอม 

เป็นสามีภรรยากัน และการสมรสในระหว่างพี่ๆ น้องๆ ด้วยกัน ปัญหา 

ก็คือหากการสมรสเป็นโมฆียะ เด็กที่เกิดมาจะถือว่าเป็นลูกใคร แน่นอน 

ต้องเป็นลกูของฝ่ายหญงิอยูแ่ล้ว ส่วนจะเป็นลกู

ของฝ่ายชายหรือไม่ กฎหมายวางหลักเกณฑ์

ไว้ดังนี้ คือถ้าเด็กคนนั้นคลอดออกมาใน

ระหว่างทีศ่าลยงัไม่พพิากษาว่าการสมรส

เป็นโมฆียะ หรือเกิดมาในช่วงเวลา 

310 วัน หลังจากที่ศาลตัดสินแล้ว

ว่าการสมรสครั้งนั้นเป็นโมฆียะย่อม

สันนิษฐานได้ว่าเด็กคนนั้นเป็นบุตร

ของชายผู้นั้นด้วย
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บุตรที่เกิดจากการสมรส

ที่เป็นโมฆียะ 3

กฎหมายไทยห้ามให้พีน้่องจดทะเบยีนสมรสกนั ไม่ว่าจะเป็นพีน้่อง

ท้องเดียวกันทั้งพ่อและแม่ หรือพี่น้องร่วมพ่อหรือร่วมแม่เดียวกันและ 

หากมีการฝ่าฝืน การสมรสนั้นก็จะตกเป็นโมฆียะ แต่ส�าหรับเด็กที่เกิดมา

กฎหมายถอืว่าเป็นบตุรทีช่อบด้วยกฎหมายของชายและหญงิ ตวัอย่างเช่น 

บัญชาสมรสกับเพียงจิตน้องสาวต่างบิดา มีบุตรชายหนึ่งคนคือ สมชาย 

แม้ว่าต่อมาศาลพิพากษาให้การสมรสระหว่างบัญชากับเพียงจิตเป็น

โมฆยีะ แต่กฎหมายกถ็อืว่าสมชายคอืบตุรของบญัชาเช่นกนั หากหลงัจาก

ศาลพิพากษาแล้วภายใน 310 วัน เพียงจิตให้ก�าเนิดบุตรสาวอีกหนึ่งคน

คอื สมใจกต้็องถอืว่าสมใจเป็น

บุตรของบัญชาด้วย
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บุตรนอกกฎหมาย

การที่ชาย-หญิงอยู ่กินกันฉันสามีภรรยา โดยไม่จดทะเบียน 

สมรสนัน้  ไม่ท�าให้ทัง้คูเ่ป็นสามภีรรยากนัตามกฎหมาย และบตุรทีเ่กดิมา

ก็ย่อมถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายหญิงแต่โดยล�าพัง

กฎหมายไม่ถือว่าฝ่ายชายเป็นบิดา และเด็กก็ไม่ใช่บุตรของฝ่ายชายด้วย 

ดังนั้น โดยหลักย่อมไม่สามารถรับมรดกของกันและกันได้ เว้นแต่ 

เข้าข้อยกเว้นเรือ่งบตุรนอกกฎหมายทีบ่ดิารบัรองตามความเป็นจรงิซึง่จะ

ได้กล่าวถงึกนัต่อไป  อย่างไรกต็าม แม้ว่าเบือ้งต้นถอืว่า เดก็คนนัน้จะไม่ใช่

บตุรทีช่อบด้วยกฎหมายของฝ่ายชาย แต่หากภายหลงัได้มกีารจดทะเบยีน

สมรสอย่างถูกต้องกับภรรยาก็ย่อมส่งผลให้บุตรที่เกิดมาก่อนหน้านั้น 

กลายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายสามีไปด้วย
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บุตรหญิงม่ายที่สมรสใหม่

แม้ว่ากฎหมายจะห้ามหญิงม่าย ทั้งม่ายหย่าร้าง และม่ายเพราะ

สามีตาย ไม่ให้สมรสใหม่ภายใน 310 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการหย่าร้างหรือ

วนัทีส่ามเีสยีชวีติลง แต่หากมกีารฝ่าฝืน กไ็ม่ได้มบีทบงัคบัให้การสมรสนัน้

สิน้สดุลงแต่อย่างใด ทัง้กฎหมายยงัได้รบัรองต่อไปอกีว่าหากภายหลงัจาก

การสมรสครั้งใหม่ หญิงคนนั้นคลอดบุตรออกมา 

ย่อมถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของชาย

ผู้เป็นสามีคนใหม่ ตัวอย่างเช่น หลังจากที่ 

โสรยาหย่าขาดจากสมชายได ้เพียง 

3 เดือน โสรยาก็จดทะเบียนสมรส

ใหม่กับสมัคร และพอผ่านไปอีก 

6 เดือน โสรยาก็คลอดเด็กชาย 

คนหนึ่งออกมา เด็กคนนี้กฎหมาย

ให้ถอืไว้ก่อนว่าเป็นบตุรทีช่อบด้วย

กฎหมายของสมัครสามีคนใหม่
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บิดามารดากับบุตร

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครวันัน้ 

นอกเหนือจากมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการหมั้นหมาย การสมรส การหย่า 

ที่เคยกล่าวไปแล้ว เรื่องความสัมพันธ์ของบิดามารดากับบุตรก็เป็นหัวใจ

ส�าคัญของกฎหมายเช่นเดียวกัน นับตั้งแต่ปัญหาว่าบุตรที่ชอบด้วย

กฎหมายนั้นเป็นอย่างไร หากบิดามารดาไม่สมรสกัน แน่นอนว่า บุตรที่

คลอดจากมารดาย่อมเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้หญิงคนนั้นแน่ๆ 

แต่ส�าหรับบิดาล่ะจะมีกลไกอย่างไรบ้างที่จะยืนยันความเป็นบุตรได้ 

นอกจากนั้นยังมีสิทธิหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตร ซึ่งเนื้อหาต่างๆ 

เหล่านี้จะทยอยเล่าสู่กันฟังไปเรื่อยๆ เป็นตอนๆ ไป

90



สิทธิระหว่างบิดามารดากับบุตร

เมื่อบิดามารดาสมรสกัน มีการจดทะเบียนรับรองบุตร หรือศาล

พิพากษาให้เป็นบุตรทั้งคู ่ ทั้งตัวเด็กและตัวบิดาก็จะมีสิทธิหน้าที่ 

ระหว่างกัน ดังนี้ บุตรมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของบิดา บุตรมีสิทธิได้สัญชาติไทย

ตามบิดาหรือมารดา กฎหมายห้ามบุตรฟ้องร้องบุพการี และบุตรต่างมี 

หน้าทีอ่ปุการะเลีย้งดซูึง่กนัและกนั บตุรต้องอยูใ่นอ�านาจการปกครองของ

บิดามารดา และบิดามารดาและบุตรมีสิทธิรับมรดกของกันและกัน
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สิทธิใช้ชื่อสกุล

บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายย่อมมีสิทธิที่จะใช้นามสกุลของบิดาหรือ

มารดาของตนได้ โดยไม่ได้ตดัสทิธิท์ีจ่ะใช้นามสกลุของบคุคลอืน่ นอกจาก

นามสกุลของบิดามารดา หรือจะตั้งนามสกุลใหม่เป็นของตนเองก็ได้  

แต่ทีก่ฎหมายก�าหนดไว้เช่นนี ้กเ็พือ่รบัรองสทิธขิองบตุรทีใ่ช้นามสกลุของ

บิดามารดา และแม้ว่าบุตรจะประพฤติตน 

ชั่วช้าสามานย์ประการใด บิดามารดา 

ก็ไม่สามารถห้ามการใช้นามสกุล

ของบุตรได้ เฉพาะบุตรชอบด้วย

กฎหมายเท่านั้นจึงจะมีสิทธิใช้

นามสกุลของบิดา แต่หากบิดา 

ไม่ปรากฏก็มีสิทธิใช้นามสกุลของ

มารดา และสิทธินี้ก็มีอยู่ตลอดไป 

ภายหลังแม้บิดาจะหย่าขาดจาก

มารดาแล้ว แต่บุตรก็ยังคงมีสิทธิใช้

นามสกุลของบิดาต่อไปได้ดังเดิม
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กฎหมายเกี่ยวกับ
การเช่า - เซ้ง



การเช่าบ้าน

ยุคนี้สมัยนี้ที่ดินมีราคาค่างวดสูงมากถ้าไม่มีบ้านพ่อแม่ให้อาศัย

หรือบางคนมาจากต่างจังหวัดก็จ�าเป็นต้องเช่าบ้านคนอื่นไปพลางก่อน 

รอจนกว่าจะเก็บหอมรอมริบได้เงินพอไปจอง ไปผ่อนบ้าน ดังนั้นช่วงนี้ 

มาท�าความรูจ้กักบัสญัญาเช่ากนั แน่นอนว่าถ้าเป็นการเช่าจะเช่าไปร้อยปี 

ก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ ไม่ได้ความเป็นเจ้าของ แต่เราในฐานะผู้เช่าก็มีสิทธิ 

ที่จะอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากบ้านที่เช่าได้ และเมื่อเป็นสัญญาเช่า 

เราก็มีหน้าที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามที่ตกลงกันไว้ด้วย ซึ่งอาจจะตกลงจ่าย

ค่าเช่ากนัเป็นรายวนั รายเดอืน รายปี และทีส่�าคญัต้องมกี�าหนดระยะเวลา

การเช่าไว้ให้แน่นอน เช่น 3 เดือน 1 ปี 5 ปี 20 ปี หรือแม้แต่ตลอดอายุ

ของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าก็ได้

94



หลักฐานการเช่า

สัญญาเช่าเป็นสัญญาที่พบเห็นในชีวิตประจ�าวันของเราบ่อยมาก

เดก็ๆ อาจจะเช่าการ์ตนู เช่าวดิโีอ ผูใ้หญ่กเ็ช่ารถยนต์ เช่าบ้าน ซึง่ปกตแิล้ว 

การเช่าสิ่งของต่างๆ ที่เคลื่อนย้ายเคลื่อนที่ได้หรือที่กฎหมายเรียกว่า

สงัหารมิทรพัย์นัน้ปกตไิม่จ�าเป็นต้องท�าหลกัฐานเป็นหนงัสอืสญัญาเช่ากไ็ด้

แต่เพือ่ความปลอดภยัถ้าทรพัย์สนิมรีาคาค่างวดสงูๆ กข็อแนะน�าว่าให้ท�า

สัญญาเช่าเป็นหนังสือจะดีกว่า เผื่อว่าภายหลังไม่แน่ใจว่าเคยตกลงกันไว้

อย่างไรจะได้มีหลักฐานไม่ต้องทะเลาะกัน ที่ส�าคัญถ้าเป็นการเช่าบ้าน 

เช่าที่ดิน เช่าตึกแถว เช่าห้องพัก อะไรท�านองนี้ กฎหมายบังคับให้ท�า 

หลักฐานของสัญญาเช่าเป็นหนังสือด้วย ไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถน�าไป

ฟ้องร้องให้ศาลบังคับตามสัญญาได้
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ค่าเช่า

“เช่า” เป็นสัญญาที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน อย่างเช่น 

ในการเช่าบ้าน ฝ่ายผูเ้ช่ากม็บ้ีานอาศยัเป็นทีพ่กัพงิหลบันอน ส่วนผูใ้ห้เช่า

ก็ได้ค่าเช่าเป็นการตอบแทน ซึ่งปกติค่าเช่านั้นก็มักจะเป็นเงินตรา 

จะเป็นเงินสกุลไทย สกุลฝรั่งมังค่าที่ไหนก็ไม่ว่ากันหรือบางครั้งก็อาจจะมี 

การตกลงเอาทรพัย์สนิอย่างอืน่มาเป็นค่าเช่า เช่น ช�าระค่าเช่าเป็นข้าวเปลอืก 

อย่างนี้ก็สามารถท�าได้ไม่มีกฎหมายตรงไหนห้ามไว้ ค่าเช่าจัดว่าเป็น 

สิ่งส�าคัญของสัญญาเช่า ถ้าเป็นการให้อีกฝ่ายใช้ประโยชน์โดยไม่มี 

ค่าเช่า เช่น มีญาติย้ายมาจากต่างจังหวัด 

เพื่อเรียนหนังสือในกรุงเทพฯ จึงขออาศัย 

ในบ้านของเราแม้ว่านานๆ ทีจะมีน�้าใจ

ช่วยเหลอืออกค่าน�า้ค่าไฟบ้างแต่อย่างนี้ 

ก็ไม่ใช่สัญญาเช่าบ้านเป็นเพียง

การให้อาศัยเท่านั้น
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การช�าระค่าเช่า

ในสัญญาเช่า ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องช�าระค่าเช่าให้ถูกต้องครบถ้วน 

ตรงตามก�าหนดเวลาทีไ่ดพู้ดจากนัไว้ จะตกลงช�าระคา่เชา่เมื่อใดกไ็ด้ เช่น 

เช่าบ้านเป็นเวลา 1 ปี จะจ่ายค่าเช่างวดเดยีวครัง้เดยีวจบ หรอืจะแบ่งจ่าย

เป็นรายเดือน ซึ่งปกติก็ต้องจ่ายทุกสิ้นเดือน แต่ถ้าก�าหนดวันเวลากันไว้ 

เช่น ให้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าทกุวนัที ่10 ของเดอืน จะจ่ายตัง้แต่วนัที ่1 กไ็ด้ 

ขอแค่ให้ก่อนวันที่ 10 ของเดือนนั้นๆ เป็นพอ และหากผู้เช่าคนไหน 

เกิดขัดสนเงินทอง ไม่มีสตางค์

ไปช�าระค่าเช่าฝ่ายผู้ให้เช่าเค้า

ก็อาจบอกเลิกสัญญาเช่าได้  

แต่อย่างว่าในสังคมไทยถ้าลอง

เข้าไปพูดจาขอร้องผัดผ่อนกัน

ดีๆ  คงไม่มผีูใ้ห้เช่าคนไหนใจไม้

ไส้ระก�าหรอก
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หน้าที่ของผู้ให้เช่า 1

เมื่อมีการตกลงเช่าทรัพย์สินกันไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินอะไรก็ตาม

ฝ่ายคนที่ให้เช่าก็จะต้องส่งมอบทรัพย์ชิ้นนั้นให้ผู ้เช่า เช่น ถ้าเป็น 

การเช่าบ้าน เช่าที่อยู่อาศัย ก็ต้องท�าบ้านให้ว่าง ให้พร้อมที่จะเข้าอยู่ได้

ต้องส่งมอบกญุแจบ้านให้เรยีบร้อย ไม่ใช่ว่าตกลงเช่ากนัแล้วแต่คนอยูเ่ดมิ

ไม่ยอมออก หรือจะต้องงัดแงะประตูเข ้าไปเองอย่างนี้ไม ่ถูกต้อง 

นอกจากนั้นก็ต้องส่งมอบทรัพย์ที่เช่าตามตกลงกันด้วย เช่น ถ้าตกลง 

เช่ารถตู้เพื่อพาครอบครัว 7 - 8 คน ไปท่องเที่ยวพักผ่อน แต่พอถึงเวลา

มารับกลับกลายเป็นรถเก๋งซึ่งมี 

ที่นั่งไม่พอ อย่างนี้ถือว่าฝ่ายผู้ให้

เช่าผิดสัญญา ซึ่งนอกจากผู้เช่า

จะใช ้สิทธิ เลิกสัญญาได ้แล ้ว 

ยงัอาจเรยีกค่าเสยีหายได้อกีด้วย

98



หน้าที่ของผู้ให้เช่า 2

เมือ่มกีารตกลงเช่าทรพัย์สนิอนัใดกนัแล้ว ผูใ้ห้เช่ากจ็ะต้องส่งมอบ

ทรัพย์ตามที่ตกลงกันไว้ จะไปส่งมอบอย่างอื่นไม่ได้ ที่ส�าคัญแม้จะเป็น

ทรัพย์อย่างเดียวกันแต่ไร้คุณภาพ ผู้เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตาม

ความประสงค์ ทีเ่จอกบัตวัเองกเ็ช่น เช่าวซีดีไีปด ูแต่แผ่นไม่ดไีม่มคีณุภาพ 

ดูไปสักพักเครื่องสะดุดภาพไม่ชัดเหมือนมีแผ่นดินไหว เสียอรรถรส 

ในการชม หรือเช่ารถตู ้ตั้งใจจะไปต่างจังหวัด แต่ยังไม่ทันออกจาก

กรุงเทพฯ รถก็มาเสียระหว่างทาง เพราะไม่มีการซ่อมบ�ารุงที่ดี อย่างนี้

ถอืว่าผูใ้ห้เช่าผดิสญัญาแน่ๆ ซึง่ผูเ้ช่ากส็ามารถเรยีกร้องให้ซ่อมแซมทรพัย์

นั้นให้อยู่ในสภาพใช้การได้ ให้เปลี่ยนทรัพย์ชิ้นใหม่ที่ใช้แทนกันได้หรือ

แม้แต่จะเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายก็ได้
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สังหาริมทรัพย์ที่เช่าต้องเปลี่ยนมือ

โบราณท่านว่าสมบัติผลัดกันชม ทรัพย์สินข้าวของต่างๆ ก็อาจมี

การเปลี่ยนมือ เปลี่ยนเจ้าของกันได้ ถ้าเป็นสิ่งของทั่วไปไม่มีพันธะอะไร 

กค็งไม่มปัีญหา แต่ถ้าเกดิว่าของสิง่นัน้เจ้าของเดมิให้คนอืน่เช่าก่อนจะขาย

เปลี่ยนมือไปอย่างนี้ ก็เป็นปัญหาน่าปวดหัวส�าหรับตัวผู้เช่า สมมติว่า 

ถ้าท่านไปเช่ารถยนต์สกัคนัต่อมาเจ้าของขายรถให้คนอืน่ไปทัง้ๆ ทีส่ญัญา

เช่ารถยนต์ยงัไม่สิน้สดุลง กรณเีช่นนีเ้ป็นการเช่ารถยนต์ ซึง่เป็นสงัหารมิทรพัย์ 

เมื่อมีการถ่ายโอนเปลี่ยนความ

เป็นเจ้าของ เจ้าของใหม่เค้า 

ไม่ต ้องผูกพันตามสัญญาเช่า 

และเค้ากส็ามารถเรยีกเอารถคนื 

จากเราได้ แต่เราที่เป็นผู้เช่าซึ่ง

เสียประโยชน์ก็สามารถฟ้อง

เรียกค่าเสียหายจากเจ้าของรถ

คันเดิม ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าได้

100



อสังหาริมทรัพย์ที่เช่าต้องเปลี่ยนมือ

ข้าวของทรัพย์สินต่างๆ ก็อาจมีการยักย้ายถ่ายโอน เปลี่ยนมือ

เปลี่ยนเจ้าของกันได้ ดังค�าโบราณที่ว่าสมบัติผลัดกันชม ซึ่งถ้าเป็นสิ่งของ

ทั่วไปไม่มีพันธะอะไรก็คงไม่มีปัญหา แต่ถ้าเกิดว่าของสิ่งนั้นเจ้าของเดิม 

ให้คนอื่นเช่าก่อนจะขายเปลี่ยนมือไปอย่างนี้น่าปวดหัว ตัวอย่างเช่น 

ถ้าท่านไปเช่าบ้านเป็นเวลา 3 ปี ท�าหลกัฐานสญัญาเช่าโดยถกูต้อง ผ่านไป 

ได้ปีเดียวผู้ให้เช่าเค้ามีความจ�าเป็นต้องขายบ้านใช้หนี้ อย่างนี้เราผู้เช่า 

จะท�าอย่างไร กรณเีช่นนีถ้อืเป็นการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ การเช่าทีถ่กูต้อง

ก็ย่อมมีผลผูกพันกับผู้ซื้อบ้านหลังนั้นไป

จนกว่าจะครบอายสุญัญาเช่า ดงันัน้ 

ท่านสบายใจได้เลย ท่านยงัคงมี

สิทธิอยู ่ ในบ ้านหลังนั้น 

ต่อไปอีก 2 ปี ตามที่

เขียนไว้ในสัญญา
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ผู้ให้เช่าตาย

ท่านเคยสงสยัไหมว่า ถ้าเราไปเช่าทรพัย์สนิของคนอืน่ แล้วต่อมา 

ผู ้ให้เช่าเกิดตายลง ธรรมดาทรัพย์สินชิ้นนั้นก็ย่อมเปลี่ยนมือไปเป็น 

ของทายาท เราที่เป็นผู้เช่าจะท�าอย่างไร เจ้าของทรัพย์ผู้ให้เช่าตายไป 

ทรัพย์นั้นไม่ว่าจะเป็นบ้าน ที่ดิน หรือสังหาริมทรัพย์ เช่น ทีวี ตู้เย็น ก็ย่อม

ตกทอดสู่ทายาทและทายาท

ของเค้ากต้็องรบัพนัธะผกูพนั

ตามสัญญาเช่าต่อไปจนครบ

อายุสัญญา เช่น ท่านไปเช่า

บ้านจากแดงจนถึงธันวาคม 

ปี 2554 แต่เมื่อต้นเดือน

กมุภาพนัธ์ 2554 แดงประสบ

อุบัติ เหตุเสียชีวิต เอกลูก 

ของแดงที่ได้รับมรดกบ้าน

หลังนี้มาก็ต้องยอมให้ท่าน 

อยู่ต่อไปจนครบอายุสัญญา

จนถึงเดือนธันวาคม 2554
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เมื่อสิ่งของที่เช่าช�ารุดเสียหาย 1

ทรัพย์สินสิ่งของต่างๆ ก็เป็นเช่นคนเราที่มีอายุการใช้งาน พอใช้

ไปได้สกัพกักต้็องมกีารบ�ารงุรกัษา ต้องมกีารซ่อมแซมให้กลบัมามสีภาพดี 

พร้อมใช้งานตามปกต ิเวลาทีท่่านไปเช่าทรพัย์สนิไม่ว่าจะเป็นสิง่ของใหญ่ๆ 

เช่น เช่าบ้าน เช่าห้องพัก หรือสิ่งอื่นๆ เช่น เช่าคอมพิวเตอร์ เช่ารถ 

หากทรัพย์สินสิ่งของที่เช่าเกิดช�ารุดเสียหายก็จะต้องมีการซ่อมแซม 

คราวนี้ก็มีปัญหาตามมาว่าใครกันแน่ที่มีหน้าที่ซ่อมแซมทรัพย์สิน จะเป็น

หน้าที่ของฝ่ายผู ้เช่าหรือเป็นหน้าที่ของฝ่ายผู ้ให้เช่าก็ขึ้นอยู ่กับว่า 

ความช�ารดุเสยีหายของทรพัย์สนิสิง่นัน้จ�าเป็นจะต้องมกีารซ่อมแซมมากน้อย

ขนาดไหน เป็นการช�ารุดตามอายุและเพราะการใช้งานตามปกติหรือไม่ 
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เมื่อสิ่งของที่เช่าช�ารุดเสียหาย 2

สมมตว่ิาเราไปเช่าบ้านหลงัหนึง่แล้วกอ็าศยัอยูใ่นบ้านหลงันัน้ด้วย

ความร่มเย็นสงบสุขเสมอมา แต่วันดีคืนดีขื่อคานของบ้านก็เกิดพังลงมา

หรือเกิดมีพายุพัดผ่านหอบหลังคาบ้านปลิวหายไปทั้งหลังอย่างนี้ 

เราในฐานะผู้เช่าต้องท�าอย่างไร กฎหมายในเรื่องสัญญาเช่าทรัพย์ได้ 

ก�าหนดไว้อย่างชดัแจ้งแล้วว่า กรณทีีท่รพัย์สนิเสยีหายต้องมกีารซ่อมแซม

โดยหลักเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่า ยิ่งถ้าเป็นการซ่อมแซมใหญ่ อย่างเช่น 

การท�าคานใหม่ หรือติดกระเบื้องมุงหลังคาทั้งหลังดังตัวอย่างที่ว่ามานี้ 

เป็นหน้าที่ของฝ่ายผู ้ให้เช่าแน่ๆ และเมื่อมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น 

ขอแนะน�าให้บรรดาผู้เช่ารีบแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบโดยเร็วที่สุด
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เมื่อสิ่งของที่เช่าช�ารุดเสียหาย 3

ทรัพย์สินสิ่งของต่างๆ ก็เป็นเช่นคนเราที่มีอายุการใช้งานพอใช้ 

ไปได้สกัพกักต้็องมกีารบ�ารงุรกัษา ต้องมกีารซ่อมแซมให้กลบัมามสีภาพดี

พร้อมใช้งานตามปกต ิเวลาทีท่่านไปเช่าทรพัย์สนิไม่ว่าจะเป็นการเช่าบ้าน 

เช ่ารถ ท ่านก็มีหน ้าที่ ใช ้สอยทรัพย ์สินนั้นด ้วย 

ความระมัดระวัง ให้คิดซะว่าของสิ่งนั้นเป็นของ 

ของเราและวิญญูชนคนปกติทั่วไปจะใช ้สอย 

อย่างไรกใ็ห้ท�าอย่างนัน้ ต้องบ�ารงุรกัษาตามควร 

เช่น ถ้าไปเช่ารถยนต์มาใช้ครึ่งปีระหว่างนี้ 

ก็เป็นหน้าที่ของผู้เช่าที่ต้องเติมน�้ามัน ล้าง 

ดูแลรักษาสีรถ เปลี่ยนถ่ายน�้ามันเครื่องเมื่อ

ถึงก�าหนด เพราะถือว่าเป็นการบ�ารุงรักษา

ปกตแิละหากรถเสยีเลก็ๆ น้อยๆ เช่น หวัเทยีน

บอดต้องเปลี่ยนหัวเทียน การซ่อมแซมเล็กๆ 

น้อยๆ ก็เป็นหน้าที่ของผู้เช่า
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เช่าช่วง 1

บางท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์ไปเช่าตึก เช่าบ้าน แต่อาคาร

หลงันัน้ใหญ่โตเกนิไปใช้ประโยชน์ได้ไม่เตม็ที ่เช่น บางทเีช่าอาคารพาณชิย์

ทั้งหลัง แต่ใช้เฉพาะพื้นที่ข้างล่างเพื่อท�ามาค้าขาย ด้านบนก็เลยกั้น 

เป็นห้องเล็กๆ ให้คนอื่นมาเช่าอาศัยอยู่ นอกจากเราจะเป็นผู้เช่าอาคาร

จากเจ้าของแล้ว เราก็ยังเป็นผู้ให้เช่าห้องเล็กๆ กับผู้เช่าคนอื่นๆ อีกด้วย

ลักษณะอาการอย่างนี้ทางกฎหมายเรียกกันว่าการเช่าช่วง ซึ่งปกติแล้ว 

ไม่สามารถท�าได้ ถ้าหากฝ่าฝืนไปให้คนอืน่เช่าช่วงกจ็ะถอืว่าเราผูเ้ช่าอาคาร

เป็นฝ่ายผิดสัญญา เจ้าของอาคารผู้ให้เช่าก็สามารถเลิกสัญญาได้เลย 

ทั้งนี้เว้นเสียแต่ว่าในสัญญาเช่าอนุญาตให้เราเอาไปให้เช่าช่วงต่อได้ 

เราจึงจะสามารถเอาไปให้เช่าช่วงได้โดยไม่ผิดสัญญา
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เช่าช่วง 2

เมื่อเราไปเช่าทรัพย์สินสิ่งใดมา ถ้าเป็นการเช่าบ้าน เช่าอาคาร

พาณิชย์ หรือเช่าที่ดิน บางครั้งเราอาจจะใช้สอย ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่

ควรจะมีการตกลงกันไว้ให้ชัดเจนในสัญญาเช่าเลยว่า ผู้ให้เช่ายินยอมให้

มกีารเช่าช่วงได้ อย่างนีเ้ราผูเ้ช่ากส็ามารถเอาทรพัย์สนินัน้ไปหาประโยชน์

ต่อได้ ทั้งนี้การยินยอมหรืออนุญาตให้เช่าช่วงนั้นจะระบุอนุญาตไว้ตั้งแต่

ท�าสญัญาเช่าฉบบัแรกเลยกไ็ด้หรอืจะมาตกลงให้การยนิยอมกนัภายหลงั

ก็ได ้ แต่ข ้อส�าคัญคือว ่าให้ท�าค�ายินยอมไว้เป ็นลายลักษณ์อักษร 

นอกจากนั้นอย่าลืมว่าจะเช่าช่วงเช่าตรง ก็เป็นสัญญาเช่าประเภทหนึ่ง 

ดังนั้นการเช่าช่วงบ้าน ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ถ้ายาวนานกว่าสามปี 

ก็ให้ไปจดทะเบียนด้วย
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ถ้าไม่จ่ายค่าเช่าเลิกสัญญาได้

หากผู้เช่าไม่ยอมจ่ายค่าเช่า เรื่องอะไรที่ผู้ให้เช่าเขาจะยอมให้ใช้

ทรัพย์สินของเค้าฟรีๆ และกฎหมายก็ให้สิทธิแก่เขาที่จะบอกเลิกสัญญา

เช่าได้ ซึง่ถ้าเป็นการเช่าเป็นครัง้คราว เช่น เช่าทีข่ายของในตลาดนดัทีเ่ปิด

เฉพาะบางวัน เช่าแผงลอยในตลาดสดจ่ายค่าเช่าเป็นรายวัน อย่างนี้  

พอไม่ช�าระค่าเช่า ผู้ให้เช่าก็โบกมือลาบอกเลิกสัญญาได้เลยโดยทันที  

แต่ถ้าเป็นการเช่าที่ได้ตกลงจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือ 

ทุกๆ สามเดือนหรือรายปี อย่างนี้พอช�าระค่าเช่าล่าช้า ฝ่ายผู้ให้เช่าจะ 

บอกเลิกสัญญาเสียในทันทีไม่ได้ แต่จะต้องทวงให้ช�าระค่าเช่าอีกครั้ง 

โดยทอดเวลาให้ฝ่ายผูเ้ช่าเค้าไปหาสตางค์สกั 15 วนั 30 วนั แต่ถ้ายงัไม่จ่าย

ก็บอกเลิกสัญญาได้ทันที
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จดทะเบียนการเช่า

ถ้าไปเช่าอสังหาริมทรัพย์จ�าพวกบ้าน ที่ดิน ตึกแถว ห้องชุด 

เพือ่ความปลอดภยัให้ท�าสญัญาเช่าเป็นหนงัสอื และให้ฝ่ายผูใ้ห้เช่าเซน็ชือ่

ไว้ด้วยทุกครั้ง แต่ที่พูดมานี้ก็จะใช้ได้แต่เฉพาะการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี เท่านั้น ถ้าเป็นสัญญา

เช่าอสังหาริมทรัพย์เกิน 3 ปี เพียงท�าสัญญา

เช่าแค่นั้นยังไม่พอ แต่ต้องน�าสัญญาเช่าไป 

จดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย 

ปกติก็ไปที่ส�านักงานที่ดินในเขตพื้นที่ 

ทีด่นิ บ้าน หรอืคอนโดนัน้ตัง้อยู ่เพราะ

ถ้าไม่ไปจดทะเบียน เช่น เช่าบ้านนาน 

สบิปี สญัญาเช่ากเ็ขยีนไว้ชดัแต่ไม่ได้ไป

จดทะเบียนเกิดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเปลี่ยนใจ

ขึ้นมา ศาลท่านจะรับรู้และบังคับตามสัญญา

เช่านั้นให้เพียง 3 ปี
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บังคับให้จดทะเบียนเช่า

มีผู้ให้เช่าหัวหมอบางรายเอาความรู้กฎหมายไปใช้ในทางที่ผิด 

ไปเอารดัเอาเปรยีบผูเ้ช่า อย่างนีศ้าลท่านกจ็ะพพิากษาตดัสนิให้เป็นธรรม

ทีส่ดุ เช่น นายแดงให้นางสาวเขยีวเช่าบ้านเป็นเวลานานถงึ 10 ปี มกีารท�า 

สัญญาเช่าทั้ง 2 ฝ่ายต่างก็เซ็นชื่อไว้โดยถูกต้อง แต่ไม่ได้ไปจดทะเบียน

อย่างนีใ้นทางกฎหมายถอืว่า สญัญาเช่าบ้านฉบบันีจ้ะบงัคบักนัจรงิได้เพยีง 

3 ปี เท่านั้น ต่อมานางสาวเขียวก็รู้ความข้อนี้ขึ้นมาจึงขอร้องให้นายแดง

ไปจดทะเบยีนการเช่า แต่นายแดงกป็ฏเิสธซึง่ศาลท่านกต็ดัสนิว่าถ้ายงัอยู่ 

ในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรกของการเช่า คูส่ญัญาไม่ว่าฝ่ายผูใ้ห้เช่าหรอืผูเ้ช่า

ก็สามารถฟ้องร้องบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งไปจดทะเบียนการเช่าได้ งานนี้ 

นางสาวเขียวก็เลยชนะคดีไป
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การเช่าไม่มีก�าหนดเวลา

ท่านเคยได้ยิน ได้ฟังปัญหานี้ไหม ตกลงเช่าบ้านกัน 1 ปี ตั้งแต่ 

1 มิถุนายน 2554 ถึง 30 พฤษภาคม 2555 ก�าหนดจ่ายค่าเช่าทุกเดือน

และด้วยความทีเ่ราเป็นผูเ้ช่าทีด่จ่ีายค่าเช่าสม�่าเสมอพอครบ 1 ปี ผูใ้ห้เช่า

เขาก็ไม่เห็นว่าอะไร เราก็ไปจ่ายค่าเช่าเรื่อยมา กรณีเช่นนี้กฎหมายถือว่า

สัญญาเช่านั้นถูกต่อออกไปโดยอัตโนมัติ

กลายเป็นสัญญาเช่าที่ไม่มีก�าหนดเวลา

หากเจ้าของบ้านผูใ้ห้เช่าเค้าต้องการให้

เราออกจะไม่สามารถให้เราออกไปได้ 

ในทันที แต่เค้าจะต้องแจ้งให้เรา

ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ช่วงเวลา 

ช�าระค่าเช่า แต่ไม่จ�าเป็นต้องเกิน 

2 เดอืน เช่น ถ้าก�าหนดจ่ายค่าเช่า

ทุกเดือนบอกเลิกในวันที่ 10 ของ

เดอืนนี ้อย่างเรว็ทีส่ดุทีจ่ะต้องย้าย

ออกคือวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
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เซ้ง

เดิมค�าว่า เซ้ง เป็นภาษาจีน แต่ความที่คนไทยใช้กันติดปากก็เลย

กลายเป็นค�าไทยที่เข้าใจกันทั่วไปไม่ต้องแปลโดยปกติ การเซ้งมักจะ 

เกิดขึ้นกับแผงลอย พื้นที่ค้าขาย และอาคารพาณิชย์ เช่น ไปเช่าแผงลอย 

ขายของที่มาบุญครองค้าขายดีมีก�าไรมีเงินพอที่จะหาที่ทางค้าขาย 

เป็นการถาวรก็เลยโอนสิทธิ์การใช้ประโยชน์ในแผงลอยขายของอันนั้น 

ให้แก่คนอื่นไปโดยเก็บสตางค์บ้างบางส่วน นี่ล่ะการเซ้งหรือที่ภาษา

กฎหมายเรียกว่า การโอนสิทธิ์การเช่า เมื่อมีการเซ้งก็ถือเสมือนหนึ่งว่า

ผูร้บัโอนสทิธิก์ารเช่าหรอืคนเซ้งเข้าไปแทนทีข่องเราในสญัญาเช่ามสีถานะ

เป็นผูเ้ช่าแทนเราไปโดยปรยิายมหีน้าทีช่�าระค่าเช่าให้แก่เจ้าของทรพัย์สนิ

ผู้ให้เช่าโดยตรง
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กฎหมายเกี่ยวกับ
การหมิน่พระบรมเดชานภุาพ



หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 1

ข่าวหน้าหนึง่หนงัสอืพมิพ์หลายฉบบัได้เสนอเกีย่วกบัการแจ้งความ

ด�าเนนิคดโีดยบคุคลสองกลุม่ซึง่ต่างกม็คีวามจงรกัภกัดต่ีอพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพสักการะของ

ประชาชนคนไทยทุกคน ทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหากันว่าอีกฝ่ายหนึ่งหมิ่น

พระบรมเดชานุภาพซึ่งพอมาตรวจค้นประมวลกฎหมายอาญากฎหมาย

หลักฉบับหนึ่งของไทย กลับไม่พบค�าค�านี้และพอสืบค้นลึกลงไปก็พบว่า

ค�าว่าหมิน่พระบรมเดชานภุาพนัน้เป็นค�าทีม่กัจะใช้อ้างถงึมาตรา 98 แห่ง

กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 117 อันเป็นกฎหมายเดิม ซึ่งปัจจุบันคือ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยเนื้อความต่างๆ จะเป็น 

เช่นใดนั้นติดตามได้ในตอนหน้า
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หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 2

ค�าว่าหมิน่พระบรมเดชานภุาพนัน้ ไม่ใช่ค�าทีใ่ช้ในตวับทกฎหมาย

หากแต่เป ็นค�าที่คนทั่วไปและแม้แต่นักกฎหมายรู ้จักคุ ้นเคยและ 

ใช้เรยีกแทนความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึง่บญัญตัิ

ไว ้ว ่าผู ้ ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร ้าย 

พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์

ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึง 15 ปี และ 

นี่ก็เป็นมาตรการส�าคัญในการปกป้องเทิดทูน

สถาบัน และองค์พระมหากษัตริย์อันเป็น 

ทีเ่คารพยิง่ของพสกนกิรชาวไทย ด้วยความ

ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าองค์พระมหา

กษัตริย์ทรงด�ารงอยู ่ในฐานะอันเป็นที่

เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใด 

จะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์

ในทางใดๆ มิได้
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หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 3

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับต่างก็รับรองสถานะ 

อันเป็นที่เคารพสักการะของพระมหากษัตริย์ไว้ดังเช่นในมาตรา 8 

ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติว่า องค์พระมหากษัตริย์ทรงด�ารงอยู่

ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือ

ฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้ และเช่นเดียวกันหากมี 

ผู ้ใดใส่ความ หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย 

พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ 

ผู้นั้นก็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 อย่างไรก็ตาม 

ในปัจจุบันประชาชนทั่วไปหรือแม้แต่นักกฎหมายเองกลับเข้าใจมาตรานี้

คลาดเคลื่อนไปซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในตอนต่อไป
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หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 4

ปัจจุบันมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความผิด

ฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาต 

มาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี  รัชทายาท 

หรือผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ หรือที่

เรียกกันว่าความผิดฐานหมิ่นพระบรม

เดชานุภาพ ด้วยเหตุนี้เมื่อมีนักการเมือง

น�าพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัไปตพีมิพ์แจกจ่ายประชาชน

จะด ้วยเหตุผลกลใดก็สุดแท ้แต ่ก็มี 

การหยิบยกข้อหานี้ขึ้นมากล่าวหากัน 

เป็นเรื่องขึ้นโรงพัก จริงๆ แล้วผู ้ที่จะมี 

ความผิดฐานนี้ต ้องกระท�าการถึงขั้น 

หมิ่นประมาทดูหมิ่น หรืออาฆาตมาดร้าย  

ดังนั้น การกระท�าบางอย ่างแม ้อาจจะ 

ไม่เหมาะสมหรอืมบิงัควรแต่นัน่กไ็ม่ได้หมายความว่าจะเป็นความผดิอาญา

เสมอไป
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กฎหมายเกี่ยวกับ
การค้าประเวณี



ค้าประเวณี 1

ท่านผูอ่้านหลายๆ ท่านอาจจะ

เคยสงสัยและตั้งค�าถามว่า การค้า

ประเวณีนั้นเป็นความผิดตาม

กฎหมายไทยหรอืไม่ นกักฎหมาย

บางคนกบ็อกว่าเป็น แต่บางคน

กลับบอกว่าไม่ นั่นก็แล้วแต่ 

มมุมองและการตคีวามกฎหมาย

ของแต่ละคน แต่อย่างน้อย

ระบบกฎหมายแพ่งของไทย 

ไม่ยอมรับการค้าประเวณีแน่ๆ 

เช่น ถ้ามีการตกลงซื้อขายบริการ

ทางเพศ ตกลงราคากันเรียบร้อย แล้วต่อมามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา 

ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ซื้อหรือฝ่ายผู้ขาย ก็ไม่สามารถน�าข้อตกลงหรือสัญญา

ซื้อขายบริการทางเพศนั้นไปฟ้องคดีในศาลได้ เพราะถือว่า ข้อตกลง 

ดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ตกเป็นโมฆะเสียเปล่าใช้การไม่ได้ตั้งแต่แรกทีเดียว

119



ค้าประเวณี 2

ดงัทีเ่คยเรยีนให้ทราบไปในตอนทีแ่ล้วว่า การตกลงซือ้ขายบรกิาร

ทางเพศหรือการค้าประเวณีนั้น ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดข้อตกลง เช่น 

ไม่ยินยอมมีอะไรด้วย หรือไม่ยอมจ่ายสตางค์ก็ไม่สามารถไปฟ้องร้อง 

บังคับกันได้ นั่นก็เป็นมาตรการทางแพ่งที่ไม่ยอมรับการค้าประเวณี และ

ก็แน่นอนคงไม่มีใครบ้าจี้น�าเรื่องนี้ไปฟ้องร้องให้เสียชื่อตัวเองหรอก 

แต่พอมาถึงกฎหมายอาญา หากจะถามว่า คนที่ขายบริการทางเพศไม่ว่า

จะเป็นชายหรือหญิง หรือผู้ซื้อบริการทางเพศนั้นมีความผิดอาญาหรือไม่ 

ในเบื้องต้นคงตอบว่า กฎหมายไม่ได้ก�าหนดว่าการกระท�าดังกล่าวเป็น

ความผิด ดังนั้น จึงไม่สามารถเอาโทษได้
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เร่ค้าประเวณี

โดยปกติ แม้ว ่าในสายตาของกฎหมายจะไม่ค ่อยยอมรับ 

การค้าประเวณีสักเท่าไหร่ ดังเช่นที่ก�าหนดให้การตกลงซื้อขายเป็นโมฆะ 

ไม่สามารถฟ้องร ้องบังคับกันได้ แต่ก็ 

ไม ่ถึงขนาดก�าหนดว่า การซื้อขาย

บริการทางเพศ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมี

ความผิดอาญาต้องรับโทษไปเสีย 

ทุกกรณี เฉพาะผู้ขายบริการทางเพศ

ไม่ว่าจะเป็นชายหรอืหญงิทีม่พีฤตกิรรม

เข้าไปติดต่อชักชวน แนะน�าตัว ติดตาม

รบเร ้าให ้คนอื่นซื้อบริการทางเพศ 

ตามถนนหนทางที่สาธารณะ หรือที่อื่นๆ 

โดยมีลักษณะเปิดเผยโจ่งแจ้งเป็นการ 

น่าอับอาย หรือเป็นที่เดือดร้อนร�าคาญแก่

ประชาชนทั่วไป ผู้ค้าประเวณีที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ จึงจะมีความผิดต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

121



มั่วสุมค้าประเวณี

การซือ้ขายบรกิารทางเพศนัน้ มใิช่ว่าผูซ้ือ้และผูข้ายจะมคีวามผดิ

ทางอาญาต้องรับโทษไปเสียทุกกรณี เฉพาะแต่ผู้ขายบริการทางเพศ 

ที่มีพฤติกรรมบางอย่างเท่านั้นจึงจะมีความผิด เช่น คนที่เข้าไปชักชวน

รบเร้าค้าประเวณีในที่ทางสาธารณะอย่างเปิดเผยน่าอับอาย ก่อความ

เดือดร้อนร�าคาญอย่างนี้ก็มีความผิดต้องโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  

แต่ถ้ามีพฤติกรรมมั่วสุมในสถานการค้าประเวณีเพื่อให้ตนหรือคนอื่นได้

ค้าประเวณี เช่น เข้าไปมั่วสุมกันในซ่องโรงน�้าชา คลับบาร์ต่างๆ 

เพื่อค้าประเวณี ผู้ขายบริการทางเพศที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ก็มีความผิด 

อาจจะต้องโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือ 

ทั้งจ�าทั้งปรับ
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โฆษณาการค้าประเวณี

การที่ผู้ขายบริการทางเพศที่มีพฤติกรรมออกเร่ชักชวน รบเร้าให้

บุคคลต่างๆ ซื้อบริการทางเพศในที่ทางสาธารณะ ก่อความเดือดร้อน

ร�าคาญแก่ประชาชนทั่วไป หรือที่มั่วสุมกันในสถานการค้าประเวณี 

เพื่อขายบริการทางเพศนั้นถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย และยิ่งไป 

เผยแพร่โฆษณา ชักชวน แนะน�า เรียกร้อง ติดต่อขายบริการทางเพศ 

ทัง้ตนเองและผูอ้ืน่ โดยใช้สือ่สิง่พมิพ์ หรอืสือ่อืน่ๆ ทีส่ามารถท�าให้แพร่หลาย

กระจายสู่สาธารณชนได้ เช่น เว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต การติดประกาศ

โฆษณาตามตู้โทรศัพท์หรือตามหนังสือนิตยสารบางฉบับอย่างนี้มีโทษ 

จ�าคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท 

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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บังคับให้ค้าประเวณี 1

ถึงแม้ว่าในระยะนี้จะไม่มีข่าวเจ้าหน้าที่บุกทลายซ่องนรก บังคับ

หญิงค้าประเวณีให้ได้ยินได้ฟังกันบ่อยครั้งดังเช่นเมื่อก่อน แต่ก็ไม่ได้

หมายความว่า ขบวนการเหล่านี้จะหมดไป ยิ่งในปัจจุบันภยันตรายเช่นนี้

ได้คืบคลานเข้าหาเด็กทั้งชายและหญิงด้วยแล้ว ก็ยิ่งต้องขอให้เจ้าหน้าที่

ทุกฝ่ายเข้มงวดกวดขันปราบปรามเอาตัวผู้กระท�าผิดมาลงโทษให้ได้ 

โดยกฎหมายปรามการค้าประเวณกี�าหนดว่า ผูท้ีห่น่วงเหนีย่ว กกัขงั ท�าให้

เสยีเสรภีาพ ท�าร้ายร่างกาย หรอืขูเ่ขญ็ว่าจะท�าร้าย เพือ่ข่มขนืใจให้ผูอ้ืน่นัน้

ท�าการค้าประเวณี ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปีและ 

ปรับตั้งแต่สองแสนถึงสี่แสนบาท และนี่ก็เป็นโทษทัณฑ์ส�าหรับพ่อเล้า

แมงดาที่บังคับให้มีการค้าประเวณี
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บังคับให้ค้าประเวณี 2

หลายปีทีผ่่านมา มข่ีาวการบกุทลายซ่องนรกในจงัหวดัชายแดนใต้ 

ซึง่มกัจะมนีกัท่องเทีย่วประเทศเพือ่นบ้านแวะเวยีนมาใช้บรกิาร ว่ากนัว่า 

ซ่องนีห้ลอกเดก็หญงิสาวมาจากเหนอืและอสีานบงัคบัให้ค้ากาม ถ้าไม่ยอม

กจ็ะใช้ก�าลงัทบุตี ขงัไว้ในห้อง ไม่ยอมให้เห็นเดอืนเหน็ตะวนั ทีแ่ยก่ว่านัน้

บางคนแม้ขณะตั้งครรภ์ ยังบังคับให้

ขายบรกิารจนกระทัง่แท้งลกู บางคน

พยายามหลบหนจีงึถกูทบุตเีจยีนตาย

และทีต่ายไปแล้วกค็งมพีฤตกิรรมของ

บรรดาพ่อเล้า แม่เล้า แมงดา หากิน

กับหยาดน�้ าตาของผู ้หญิง เช ่นนี้ 

โทษขั้นต�่าสุดก็คือ จ�าคุกตลอดชีวิต 

เพราะถือว่าท�าให้ได้รับอันตรายสาหัส 

และถึงขั้นมีคนตายด้วยละก็ ผู้กระท�า 

ความผิดก็มีโทษถึงขั้นประหารชีวิต
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ความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณี

เรื่องของโสเภณีหรือหญิงที่ขายบริการทางเพศ นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ 

แต่เป็นปัญหาที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานแล้ว ยิ่งทุกวันนี้สภาพการณ์

มันน่ากลัวกว่าแต่ก่อน มีโรคภัยไข้เจ็บ มีการบังคับข่มขืนใจทั้งเด็ก 

ทั้งผู้หญิง หรือแม้แต่ทั้งผู้ชายให้ค้าประเวณี และที่ส�าคัญอาชีพนี้ก็ยังได้

ระบาดเข้าไปในบรรดานักเรียน นิสิต นักศึกษาด้วย แม้จะมีกฎหมาย

ก�าหนดว่า การเตร็ดเตร่ ชักชวน รบเร้าบุคคลตามถนนหนทางสาธารณะ

เพื่อค้าประเวณีอย่างเปิดเผยนั้น เป็นสิ่งที่น่าอับอายและก็เป็นความผิด 

แต่ถ้าท่านผู ้อ่านได้ลองขับรถวนรอบสวนสาธารณะชื่อดังกลางกรุง 

เวลาตั้งแต่สามสี่ทุ่มเป็นต้นไป ภาพอะไรหลายๆ อย่างก็จะชัดเจนขึ้น
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ถูกบังคับไม่ผิด

คนทีเ่ข้าไปมัว่สมุในสถานการค้าประเวณ ีเช่น ในซ่อง ในโรงน�า้ชา 

ในคลับบาร์ต่างๆ เพื่อให้ตนหรือคนอื่นๆ ได้ค้าประเวณีย่อมมีความผิด 

อาจจะต้องโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือ

ทั้งจ�าทั้งปรับ อย่างไรก็ตาม ถ้าคนคนนั้นไม่ได้

เต็มใจเข้าไปมั่วสุมเพื่อค้าประเวณี เช่น 

ถกูหลอกมาขายซ่อง ถกูบงัคบัให้ค้าประเวณี 

หรอืแม้แต่ถกูบงัคบัให้เสพยาเสพตดิ แล้วใช้

ยาเสพติดล่อ จนต้องยอมค้าประเวณี  

กรณเีหล่านี ้ย่อมถอืว่าผูท้ีม่ัว่สมุค้าประเวณี

ที่ไม่ได้เต็มใจนั้นไม่มีความผิด เพราะเขา

เหล่านั้นเป็นผู้เสียหาย และที่ส�าคัญ คนที่

บังคับให้ผู ้อื่นค้าประเวณีนั้นมีโทษถึงขั้น 

จ�าคุกแน่นอน
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ผู้ซื้อมีความผิด

ตามกฎหมายไทยนัน้ ผูซ้ือ้บรกิารทางเพศ

ไม ่มีความผิดอาญา แต ่อย ่างไรก็ตาม 

ขอเตือนบรรดาคนรักสนุกทั้งหลาย ไม่ว่า

จะเป็นหญิงหรือชายไว้ตรงนี้ว ่า การ 

มี เพศสัมพันธ ์หรือการกระท� า ใดๆ 

เพื่อส�าเร็จความใคร่ของตนเองหรือผู้อื่น

ที่กระท�าต่อบุคคล ซึ่งมีอายุไม่เกิน 18 ปี  

ในสถานการค้าประเวณีนั้นมีความผิด

กฎหมายทั้งสิ้นโดยไม่ต้องค�านึงว่าบุคคล

นั้นจะยินยอมด้วยหรือไม่ และยิ่งถ้าเป็น

เด็กอายุไม่เกิน 15 ปีแล้วละก็ โทษยิ่งหนัก

ขึ้นไปอีกหนึ่งเท่าคือมีโทษจ�าคุกตั้งแต่ 2 ปี 

ถึง 6 ปี และปรับตั้งแต่ 40,000 บาท 

ถึง 120,000 บาท และก็ขอเตือนต่ออีกว่า 

โรคภัยไข้เจ็บที่มาทางเพศสัมพันธ์อย่าง

เอดส์นั้น ยังไม่มียารักษาให้หายขาดได้
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พ่อเล้า แมงดา 1

ในขบวนการค้าประเวณทีีม่เีงนิสะพดัปีปีหนึง่หลายพนัหลายหมืน่

ล้านบาทนัน้  ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยูก่บับรรดาเจ้าของ

สถานบริการ พ่อเล้า แม่เล้า แมงดา ผู้หากินกับน�้ากาม

บนคราบน�า้ตาของหลายๆ คน แม้ว่ากฎหมายปัจจบุนั

ก�าหนดโทษส�าหรับบุคคลผู ้เป็นเจ้าของกิจการ 

ค้าประเวณี ผู้ดูแล หรือผู้จัดการสถานการค้า

ประเวณี และผู้ที่ควบคุมคนที่ค้าประเวณีให้มี

โทษจ�าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับ

ตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท ซึ่งนับว่า

เป็นโทษที่ค่อนข้างหนัก แต่อย่างไรก็ตาม 

กลับดูประหนึ่งว่า โทษดังกล่าวเล็กน้อยมาก 

เมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่ ได ้รับ ท�าให้ 

ในความเป็นจริง มีสถานการค้าประเวณี

กลาดเกลื่อนเมืองดังเช่นทุกวันนี้
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พ่อเล้า แมงดา 2

 แม้ว่ากฎหมายปรามการค้าประเวณี จะก�าหนดโทษส�าหรับ

ผู้ฝ่าฝืนที่เป็นเจ้าของซ่อง เป็นพ่อเล้า แม่เล้า หรือแมงดาดูแลควบคุม

กิจการสถานการค้าประเวณีไว้ค่อนข้างสูง และยิ่งถ้ามีเด็กอายุต�่ากว่า  

18 ปี เป็นผู้ค้าประเวณีรวมอยู่ด้วย โทษยิ่งหนักขึ้นเป็นทวีคูณ เช่น 

ถ้ามเีดก็ชายเดก็หญงิอาย ุ13 - 14 ปี ค้าประเวณ ีขัน้ต�า่กจ็�าคกุ 10 ปี และ

ปรับอีกสองแสนบาท ขั้นสูงก็จ�าคุก 20 ปี และปรับถึงสี่แสนบาท 

แต่อย่างไรก็ตาม โทษที่สูงขนาดนั้นกลับมิได้ท�าให้เจ้าของสถานการค้า

ประเวณีเกรงกลัว ว่ากันว่าถ้าถูกจับก็จ้างคนไปติดคุกแทน หรือไม่ 

อย่างนั้นก็จ่ายส่วยใต้โต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่ จะได้ไม่ต้องมีคดีความ 

เรื่องอย่างนี้จะจริงหรือไม่นั้นคงต้องฝากเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้ช่วยกัน

กวดขันไม่ให้มันเกิดขึ้น
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คนในเครื่องแบบกับธุรกิจค้ากาม

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ในการประกอบธุรกิจ 

ผิดกฎหมายต่างๆ ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นหวย บ่อน 

ซ่อง รีดไถ เก็บค่าคุ ้มครอง ค้ายาเสพติด 

เรื่อยไปจนถึงค้าขายมนุษย์นั้น ได้มีคนใน

เครื่องแบบหรือคนมีสีเข้าไปเกี่ยวข้อง 

ส่วนจะเกี่ยวข้องมากน้อยระดับใดนั้นก็

สุดแท้แต่ระดับศีลธรรมของแต่ละคน 

แต่ส�าหรับธุรกิจค้าน�้ากาม โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ทีม่กีารบงัคบัข่มขนืใจ หน่วงเหนีย่ว 

กักขัง ทุบตี เพื่อยอมให้ค้าประเวณีนั้น 

ถ้าผู้กระท�าความผิดหรือผู้สนับสนุนเป็น

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เป็นต�ารวจ หรือ 

เป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายป้องกันและ

ปราบปรามการค้าประเวณีเสียเอง ผู้นั้น

กม็โีทษหนกักว่าปกตคิอืจ�าคกุตัง้แต่สบิห้าปี

ถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่สามแสนถึงสี่แสนบาท
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นายหน้าหาเด็ก 1

ในวงจรธรุกจิค้าน�า้กามนัน้ มบีคุคลจ�านวนหนึง่ทีจ่ะไม่กล่าวถงึเลย

คงไม่ได้ เพราะถ้าไม่มีคนกลุ่มนี้แล้ว ธุรกิจค้าน�้ากามก็คงไม่เติบใหญ่ 

แพร่กระจายขยายตัวทุกทั่วสารทิศเช่นนี้ คนกลุ่มนี้ คือ นายหน้า พ่อค้า

คนกลาง หรอืเอเย่นต์ทีท่�าหน้าทีจ่ดัส่งเดก็ไปตามตู ้ไปตามซ่อง ไปตามผบั

ตามบาร์ ร้านน�า้ชา คาราโอเกะ บ้างกจ็ดัส่งไปให้แล้วขายขาด บ้างกส่็งไป

ประจ�าที่นั่นแล้วก็คอยเรียกเก็บหัวคิว ชักเปอร์เซ็นต์จากค่าเหนื่อยที่เด็ก

เหล่านั้นได้ ผู้ที่มีพฤติกรรมเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาให้คนอื่นๆ 

ไปค้าประเวณแีม้ว่าคนคนนัน้จะเตม็ใจยนิยอมด้วยกต็าม กย่็อมมคีวามผดิ

ตามกฎหมาย มโีทษจ�าคกุตัง้แต่หนึง่ปีถงึสบิปีและปรบัตัง้แต่สองหมืน่บาท 

ถึงสองแสนบาท
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นายหน้าหาเด็ก 2
 

จากการพูดคุยของหญิงสาวรายหนึ่งที่เล่าเรื่องของเธอให้เราฟัง

เมือ่ไม่นานมานีต้้องทนทกุข์ทรมานในการขายบรกิารในต่างประเทศมอียูว่่า 

ในตอนแรกเธอเป็นหมอนวดในกรุงเทพฯ ต่อมามีคนมาชวนให้ไปท�าที่

ญี่ปุ ่น บอกว่ารายได้ดีกว่าที่นี่เสียอีก ค่าใช้จ่ายต่างๆ ยังไม่ต้องออก 

เดี๋ยวค่อยหักจากค่าจ้าง เดี๋ยวเดียวก็หมดแต่พอไปถึงที่นั่น กลับต้อง 

ค้าประเวณถีงึ 7 ปี กว่าจะได้เป็นไทยแก่ตวั เงนิทีถ่กูเจยีดมาให้บ้างกแ็ทบ

จะไม่เหลือหลออะไร นี่ก็ เป ็นอุทาหรณ์ 

ส�าหรับหลายๆ คนที่คิดว ่าจะไป

หากนิในต่างประเทศ และส�าหรบั

บุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นธุระ

จัดหา ล ่อไปชักพาคนไป 

ค้าประเวณยีงัต่างประเทศนัน้ 

แม้ว่าการกระท�าบางอย่าง 

จะเกิดขึ้นนอกเขตแดนไทย 

แต ่ก็ สามารถเอาผิดตาม

กฎหมายไทยได้
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นายหน้าหาเด็ก 3

ใครกต็ามทีค่ดิว่าจะไปท�างานต่างประเทศหวงัไว้ว่าอดทนล�าบาก

ไม่กี่ปี จะมีบ้านมีรถให้ครอบครัวได้อยู่กันอย่างสบายไม่ต้องยากล�าบาก 

ก็ขอให้ทบทวนและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ กับทางราชการให้ดีเสียก่อน 

โดยเฉพาะบรรดาผูห้ญงิทัง้หลาย ได้ยนิได้ฟังมาหลายครัง้แล้ว บ้างกว่็าให้

ไปท�างานในโรงเยบ็เสือ้ บ้างกใ็ห้ไปเป็นแม่บ้าน ไปเลีย้งเดก็ ไปดแูลคนแก่

คนป่วย แต่เอาเข้าจริงๆ กลับถูกจับไปขายซ่อง ถูกบังคับให้ค้าประเวณี 

ต้องทนทุกข์ทรมานนานหลายปี ดีไม่ดีอาจจะกลายเป็นศพไม่ได้กลับมา

เหยียบบ้านเกิดอีกและส�าหรับผู้ที่ใช้อุบายล่อลวงเป็นธุระจัดหา ชักพา 

ให้คนอื่นไปค้าประเวณีนั้นต้องรับโทษหนักกว่าปกติเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง 

ในสาม
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ข่มขืน

ในประมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐานข่มขืนกระท�าช�าเรานั้น 

ก�าหนดไว้ว่าคนที่ไปข่มขืนกระท�าช�าเราหญิงซึ่งมิใช่ภรรยาของตน เช่น 

ขู่เข็ญให้ร่วมหลับนอน โดยการท�าร้ายร่างกาย มัดมือมัดเท้าท�าให้อยู่ใน

สภาวะจ�ายอมไม่สามารถขัดขืนได้ หรือกลางคืนมืดๆ ท�าทีปลอมเป็นสามี

เข้าไปร่วมหลับนอนด้วย จากนั้นก็ได้กระท�าช�าเราคือ 

มกีารร่วมประเวณโีดยทีฝ่่ายหญงิมไิด้ยนิยอมพร้อมใจ 

เช่นนี้ ถือว่ามีความผิดฐานข่มขืนกระท�าช�าเรา 

ต้องระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่ 4 ปี ถงึ 20 ปี และปรบั

ตัง้แต่ 8,000 บาท ถงึ 40,000 บาท และทีส่�าคญั 

ถ้าเป็นการข่มขนืโดยใช้อาวธุปืน ระเบดิ หรอื

รุมโทรมหญิง พฤติกรรมอย่างนี้โทษจ�าคุก

ขั้นต�่าก็ 10 ปี หรือไม่อย่างนั้นก็ต้อง 

ติดคุกตลอดชีวิต
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โทรมหญิง

เมื่อไม่นานมานี้ มีแก๊งมอเตอร์ไซค์ซิ่ง ฉุดคร่าหญิงไปข่มขืน  

พอเห็นหญิงสาวหน้าตาดีขับขี่จักรยานยนต์มาคนเดียว พวกคนดิบกลุ่มนี้

ก็จะขับรถเข้าไปประกบ พอถึงที่เปลี่ยวก็ถีบให้รถล้ม ฉุดเข้าป่าละเมาะ

ข้างทาง แล้วก็ยัดเยียดความเป็นสามีให้แก่หญิงสาวผู้เคราะห์ร้าย แค่นั้น

ยังไม่พอ พวกมันยังตามเพื่อนมาร่วมก่อกรรมท�าเวรกันอีกหลายคน 

พฤติกรรมการข่มขืนกระท�าช�าเราหญิงซึ่งมิใช่ภรรยาของตนโดย 2 คน 

ขึ้นไปผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันท�านั้น เรียกว่า เป็นการโทรมหญิง  

ซึ่งโทษทัณฑ์ก็จะหนักหนากว่าการข่มขืนกระท�าช�าเราเพียงคนเดียวคือ 

จ�าคุก 15 - 20 ปี ปรับตั้งแต่ 30,000 บาท ถึง 40,000 บาท หรือ 

ถ้าพฤติกรรมร้ายแรงมากก็ถึงขั้นจ�าคุกตลอดชีวิต
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หญิงก็ผิดฐานข่มขืนได้

เมือ่ไม่นานมานีม้ข่ีาวทีน่่าสลดใจเกดิขึน้ 

สามใีหม่ของย่าได้บงัคบัหลานสาววยัเพยีงแค่  

8 ปี ให้ร่วมประเวณี โดยที่ย่าอาจจะมีส่วน 

รู้เห็นเป็นใจในการกระท�านี้ หลายๆ ท่าน 

ที่เคยรู ้มาว่า ความผิดฐานข่มขืนกระท�า 

ช�าเรานั้น ปกติผู้กระท�าความผิดต้องเป็น

ผูช้าย และผูเ้สยีหายกต้็องเป็นผูห้ญงิเท่านัน้  

มิเช่นนั้นแล้วจะไม่ผิดในข้อหานี้ แต่อาจ 

เข้าข่ายความผดิข้อหาอืน่ๆ เช่น อนาจารได้

ก็อาจจะเกิดค�าถามขึ้นมาในใจว่า ย่าแท้ๆ 

ทีรู่เ้หน็เป็นใจช่วยเหลอืให้ปูเ่ลีย้งข่มขนืหลาน

ในไส้ตวัเองนัน้ จะมคีวามผดิฐานข่มขนืกระท�า

ช�าเราหรือไม่  ซึ่งในเรื่องท�านองนี้เคยมีคดี

ขึ้นสู ่ศาลฎีกาและศาลได้ตัดสินว่าผู ้หญิง 

ที่ช่วยถอดเสื้อจับแขนจับขาถือเป็นตัวการ

ร่วมในความผิดฐานข่มขืนกระท�าช�าเรา
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หญิงต่อหญิง

โลกเราทกุวนันีม้นัช่างน่ากลวัเหลอืเกนิ เดมิเชือ่กนัว่าผูก้ระท�าผดิ

ทางเพศก็มีแต่ผู้ชายเท่านั้น ใครจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็เริ่มคุกคามทางเพศ

ทั้งต่อเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันแล้วเหมือนกันดังที่ปรากฏเป็นข่าว 

อยู่ไม่น้อย และกฎหมายเดิมคงจะเอาผิด

ฐานข่มขืนไม่ได้ อย่างหนึ่งก็คือเอาผิด 

ในฐานอนาจาร ดังนั้นกฎหมายอาญา 

จึงได้มีการแก้ไขใหม่เพื่อจัดการกับ

ความเสื่อมทรามนี้  และนับจาก 

วันที่ 20 กันยายน 2550 เป็นต้นไป 

หญิงผู้ใดที่ไปข่มขืนกระท�าช�าเราผู้หญิง

ด้วยกนัเอง หรอืผูช้ายโดยทีเ่ขาไม่ยนิยอม

พร้อมใจด้วยจะมีความผิดฐานข่มขืน

กระท�าช�าเราต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่  

4 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 8,000 บาท ถึง 40,000 บาท
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โทรมชาย

รุมโทรมนั้นเป็นค�าที่ใช้ทางกฎหมาย หมายถึงการข่มขืนกระท�า

ช�าเรา โดยมีผู้ร่วมขบวนการสองคนขึ้นไปลงมือล่วงละเมิดทางเพศกับ

เหยื่อผู้เคราะห์ร้าย ซึ่งแต่เดิมมีแต่เฉพาะการโทรมหญิง อย่างไรก็ตาม 

เพือ่ให้สามารถป้องปรามและเอาผดิกบัพฤตกิรรมการล่วงละเมดิทางเพศ 

ที่นับวันจะยิ่งทวีความซับซ้อนรุนแรง

และกว้างขวางมากขึน้ จงึได้มกีาร

ปรับปรุงกฎหมายเสียใหม่จากนี้ 

ชายข่มขืนหญิง หญิงข่มขืนชาย 

ชายข่มขืนชาย หรือแม้แต่หญิง

ข ่มขืนหญิงก็ผิดฐานข ่มขืน

กระท�าช�าเราได ้ทั้งสิ้นและ 

ด้วยเหตุนี้หากมีผู้ร่วมกระท�า

ผิดตั้งแต่สองคนร่วมกันข่มขืน

กระท�าช�าเราเหยื่อผู้เคราะห์

ร้ายที่เป็นชาย ผู้กระท�าไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ผิดฐานข่มขืนกระท�า

ช�าเราแบบรุมโทรมชายได้ซึ่งโทษทัณฑ์จะรุนแรงมากขึ้น
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ชายกับชาย

เราเคยเล่าสู่กันฟังแล้วว่า เหยื่อ 

ผู ้ เคราะห์ร ้ายในความผิดฐานข่มขืน

กระท�าช�าเรานั้นก็คือผู ้หญิงเท่านั้น 

แม้ผู ้ชายจะถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

มีการข่มขืนใจ โดยใช้ก�าลังมีการ

ร่วมเพศทางด้านหลังผู ้กระท�า 

ก็ไม่ผิดฐานข่มขืนกระท�าช�าเรา

แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า 

ผู ้กระท�าผิดลอยนวลไปได ้

เพราะว ่าการข ่มขืนใจแล ้ว

สัมผัสจับอวัยวะทางเพศนั้นไม่

ว่าจะเป็นการที่ชายกระท�าต่อ

หญงิกระท�าต่อชาย ชายกระท�า

ต่อชาย หรือแม้แต่หญิงกระท�า

ต่อหญิง ก็เป็นความผิดฐานอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 278 ได้ ก็อย่างว่าโลกเราทุกวันนี้มันช่างน่ากลัวเสียเหลือเกิน 

แม้แต่ผู้ชายก็เสี่ยงภัยไม่น้อยไปกว่าผู้หญิงเลย
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ชายข่มขืนชาย

เชื่อกันว่าผู ้หญิงเท่านั้นที่เสี่ยงต่อการประทุษร้ายทางเพศ 

แต่เดี๋ยวนี้ผู ้ชายก็มีโอกาสต่อการเป็นเหยื่อได้มากพอๆ กัน ดังนั้น 

กฎหมายอาญาจึงได้มีการแก้ไขใหม่เพื่อรับมือกับความเสื่อมทรามนี้  

จากเดิมชายที่บังคับข่มขืนใจล่วงเกินประตูหลังต่อชายด้วยกัน หรือ 

ที่เรียกกันเล่นๆ ว่า “ตุ๋ย” นั้นไม่เป็นความผิดฐานข่มขืนกระท�าช�าเรา 

แต่ผดิฐานอนาจารซึง่โทษทณัฑ์ต�า่กว่ามาก แต่นบัจาก 20 กนัยายน 2550 

เป็นต้นไป ชายใดไปตุ๋ยชายอื่นโดยที่เขาไม่ยินยอมพร้อมใจด้วยจะมี 

ความผิดฐานข่มขืนกระท�าช�าเราต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี

และปรับตั้งแต่ 8,000 บาท ถึง 40,000 บาท
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ครูข่มขืนลูกศิษย์

ที่ผ่านมาการน�าเสนอข่าวในประเด็นกฎหมายและศีลธรรมที่ 

น่าสนใจให้น�ามาพูดคุยกันนั่นก็คือ เหตุการณ์ที่ครูสอนคอมพิวเตอร์ 

ในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งลวงให้เด็กนักเรียนหญิงชั้น ม.1 อายุเพียงแค่ 

12 ปี ตามมาดูคะแนนกับตนในห้องคอมพิวเตอร์และให้ดื่มน�้า ซึ่งท�าให้

เด็กง่วงและหลับไป พอตื่นขึ้นมาก็ไม่มีเสื้อผ้าปิดบังร่างกาย ซ�้ายังมีเลือด

ออกจากอวยัวะเพศ สนันษิฐานว่าน่าจะถกูข่มขนื ซึง่ครคูนนัน้ได้กระท�าจรงิ 

กจ็ะมคีวามผดิฐานกระท�าช�าเราเดก็หญงิอายไุม่เกนิ 13 ปี ทีไ่ม่ใช่ภรรยาตน 

และต้องระวางโทษหนักขึ้นกว่าปกติอีก 1 ใน 3 เนื่องจากผู้นั้นเป็นครูได้

กระท�าต่อศษิย์ทีอ่ยูใ่นความปกครองดแูล กฎหมายจงึก�าหนดโทษให้หนกั

ขึ้นอีก
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ข่มขืนส่วนอื่น

ในอดีตศาลฎีกาไทยเคยวางแนววินิจฉัยไว้ว่าการกระท�าความผิด

ฐานข่มขนืกระท�าช�าเรานัน้ ต้องเป็นการใช้อวยัวะเพศชายล่วงล�า้เข้าไปใน

อวัยวะเพศหญิง ถ้าใช้อวัยวะเพศชายสัมผัสภายนอกหรือสัมผัสอวัยวะ

ส่วนอื่นๆ ในร่างกายยังไม่เข้าข่ายความผิดฐานข่มขืนกระท�าช�าเราแต่ให้

เอาผิดในฐานอนาจารแทน อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการล่วงละเมิด 

ทางเพศที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ รุนแรงและแปลก

พิสดารกว่าสมัยก่อนเป็นอันมาก เช่น 

การบังคับข่มขืนใจโดยให้ส�าเร็จ

ความใคร ่ทางปากหรือ 

ทวารหนักดังนั้น ประมวล

กฎหมายอาญาที่แก้ไขใหม่

จึงก�าหนดให ้ครอบคลุม

การกระท�าช�าเราต่ออวยัวะ

เพศ ปาก หรือทวารหนัก 

และไม่ว่าผู้กระท�าจะเป็นชาย

หรือหญิง ก็ผิดฐานข่มขืนกระท�า

ช�าเราได้ทั้งนั้น
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อนาจาร

ความผดิอาญาเกีย่วกบัการล่วงละเมดิทางเพศนัน้ มอียูข้่อหาหนึง่

ที่ใกล้เคียงกับความผิดฐานข่มขืนกระท�าช�าเรา และความผิดฐานกระท�า

ช�าเราเดก็หญงิ นัน่คอื ความผดิฐานอนาจาร การอนาจารนัน้ ได้แก่ กระท�า

ให้อับอายขายหน้าในทางเพศ โดยกระท�าต่อเนื้อตัวร่างกายโดยตรง เช่น 

การกอด ปล�้า สัมผัสจับต้องอวัยวะเพศจับๆ ถูๆ ตาม

ร่างกาย เช่น จับหน้าอก หรือบางคนโรคจิตวิตถาร

ชอบให้คนอืน่มาจบัต้องของของตน อย่างนีก้เ็ป็น

ผิดอนาจารได้เหมือนกัน ข้อส�าคัญก็คือต้อง

เป็นการขู่เข็ญ โดยเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายมิได้

สมัครใจยินยอมซึ่งอาจเกิดจากการใช้ก�าลัง 

การมอมเมาใช้ยาสลบ หรือท�าให้เข้าใจผิด

ว่าเป็นคนอืน่จงึเผลอใจยนิยอม เช่นนีก้ถ็อืว่า

ผิดอนาจารได้เช่นกัน
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พาไปเพื่อการอนาจาร

เมือ่กล่าวถงึความผดิฐานพาผูอ้ืน่ไปเพือ่การอนาจาร โดยใช้อบุาย

หลอกลวง ขูเ่ขญ็ ใช้ก�าลงัท�าร้ายใช้อ�านาจครอบง�าท�านองคลองธรรม หรอื

ข่มขนืใจด้วยวธิใีดๆ ซึง่ผูก้ระท�ากม็คีวามผดิและต้องรบัโทษตามกฎหมาย

เมื่อฟังเช่นนี้ บางคนก็เกิดสงสัยว่า ถ้าไม่ได้หลอกลวง บังคับขู่เข็ญก็ไม่มี

ความผิดละซิ ที่จริงก็อาจจะเป็นเช่นนั้นได้ เพราะว่าเมื่อสมัครใจไปเอง

ความเสียหายต่อคนคนนั้นจึงไม่มี อย่างไรก็ตามถ้าคนที่ถูกพาไปเค้ายัง

เป็นเด็กยังอ่อนต่อโลก ด้วยวัยไม่ถึง 15 ปี หรือแม้แต่วัยเกิน 18 ปีแล้ว

ก็ตาม แม้ว ่าคนคนนั้นจะยินยอมพร้อมใจด้วย แต่ผู ้ที่พาไปเพื่อ 

การอนาจารกย่็อมมคีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 283 ทวิ 

ซึ่งโทษหนักถึงขั้นจ�าคุกทีเดียว
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โทษอนาจาร

ความผดิฐานอนาจาร เช่น การกอด ปล�า้ สมัผสัจบัต้องอวยัวะเพศ

จับๆ ถูๆ ตามร่างกาย ไม่ว่าชายกระท�าต่อหญิง หญิงกระท�าต่อชาย 

ชายกระท�าต่อชาย หรือแม้แต่หญิงกระท�าต่อหญิง ถ้าเป็นการขู่เข็ญ โดย

เหยื่อผู ้เคราะห์ร้ายมิได้สมัครใจยินยอม เพราะมีการใช้ก�าลังท�าร้าย 

การมอมเหล้า มอมยาสลบ หรอืท�าให้เข้าใจผดิว่าเป็นคนอืน่ อย่างนีถ้อืว่า

มีความผิดฐานอนาจารทั้งสิ้น ซึ่งผู้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 

10 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และขอเตือนไปยัง

บรรดาเจ้านายเฒ่าหวังทูัง้หลายที่

ชอบลวนลามลูกน้องในที่ท�างาน

ระวงัตวัไว้ให้ด ีเสีย่งทัง้คกุตะราง

เสี่ยงทั้งชื่อเสียงหน้าที่การงาน 

ทั้งอับอายไปถึงลูกหลานด้วย
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อนาจารเด็ก

สงัคมทีม่แีต่การพฒันาด้านวตัถ ุโดยลมืการพฒันาจติใจกม็กัจะมี

ปัญหาสังคมตามมามากมาย ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ต่อผูห้ญงิและเดก็ทีม่มีากขึน้ในสงัคมไทยกเ็ป็นส่วนหนึง่ทีส่ะท้อน

ความผุกร่อนของสังคมเราได้ชัดเจนทีเดียว ยิ่งเมื่อไม่กี่วันก่อน ได้ฟังข่าว

ฝรั่งต่างชาติเอาขนม เอาของเล่นมาใช้ล่อลวงเด็กชายอายุ 8 - 10 ขวบ

หลายคนให้เข้าไปในบ้านเช่าของตน แล้วก็กระท�ามิดีมิร้ายกับเด็ก 

เหล่านั้น การกระท�าเช่นนี้เป็นความผิดฐาน

อนาจารตามประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา 279 ทั้งนี้ ไม่ค�านึงว่าเด็กจะ

ยินยอมด้วยหรือไม่ก็เป็นความผิด 

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 10 ปี 

หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ 

ทั้งจ�าทั้งปรับ
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เจ้านายกับลูกน้อง

เมื่อเร็วๆ นี้ ส�านักงาน ก.พ. เปิดเผยเรื่องร้องเรียนของบรรดา

ข้าราชการ ซึ่งมีประเด็นการคุกคามทางเพศมากถึง 31 เรื่องด้วยกัน 

ส่วนใหญ่กจ็ะเป็นผูบ้งัคบับญัชาชาย ลวนลามผูใ้ต้บงัคบับญัชาทีเ่ป็นหญงิ

แต่ที่แปลกก็มีอยู่ 2 เรื่อง เรื่องแรกเป็นเจ้านายหญิงลวนลามลูกน้องชาย 

และอกีเรือ่งเจ้านายหญงิลวนลามลกูน้องผูห้ญงิด้วยกนัเอง ซึง่ข้อเทจ็จรงิ

กไ็ม่บ่งชดัว่าลวนลามมากขนาดไหน แต่ทีแ่น่ๆ เจ้านายหรอืผูบ้งัคบับญัชา

ของข้าราชการที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ ย่อมมีความผิดทางวินัยเพราะถือ

เป็นการประพฤติชั่ว และยังอาจผิดอาญาข้อหาอนาจารด้วย
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ใช้สิ่งของอื่นล่วงเกิน

การปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาครั้งล่าสุดนั้น ได้แก้ไข 

ในความผิดเกี่ยวกับเพศ ฐานข่มขืนกระท�าช�าเรา ส่งผลให้นับแต่วันที่ 20 

กนัยายน 2550 เป็นต้นไป ไม่ว่าชายข่มขนืหญงิ หญงิข่มขนืชาย ชายข่มขนื

ชายหรือหญิงข่มขืนหญิง ก็เป็นความผิดฐานข่มขืนกระท�าช�าเราได้ทั้งสิ้น 

และไม่จ�ากัดว่าต้องเป็นการล่วงละเมิดโดยใช้อวัยวะเพศต่ออวัยวะเพศ

เท่านั้น เช่น นายแดงสนองความใคร่ของตน โดยการอมนกเขาของนาย

เขยีว หรอืบงัคบัให้นายเขยีวอมนกเขาของตน หรอืนายแดงใช้อวยัวะเพศ

เทียมสอดใส่ทวารหนักของนายเขียว พฤติกรรมอย่างนี้หากอีกฝ่ายหนึ่ง

ไม่ได้ยนิยอมพร้อมใจด้วยย่อม

ถือเป็นความผิดฐานข่มขืน

กระท�าช�าเราทั้งสิ้น
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แอบย่อง

วันนี้มีอุทาหรณ์เกี่ยวกับความผิดฐานข่มขืนกระท�าช�าเรามาเล่า 

สู ่กันฟัง สมพงษ์แอบปลื้มทับทิมภรรยาของด�ารงมานานแล้ว และก็ 

หมายมั่นปั้นมือว่าจะจัดการเสียให้ได้ กลางดึกคืนหนึ่งขณะที่สมพงษ์ 

มานั่งดื่มเหล้าที่บ้านของด�ารงเกิดไฟฟ้าดับ ประจวบเหมาะกับขณะนั้น

ด�ารงเมามายสลบไม่ได้สติสมพงษ์จึงแอบย่องเข้าไปห้องนอนของทับทิม

พร้อมบอกว่าแฟนจ๋าพี่มาแล้วจ้ะ แสร้งท�าตัวเป็นด�ารง ฝ่ายทับทิมเข้าใจ

ผิดคิดว่าเป็นด�ารงจริงๆ จึงยอมมีอะไรด้วย แต่ผ่านไปไม่นานพอไฟฟ้า 

กลับมาสว่างเท่านั้นแหละทับทิมจึงรู้ว่า คนที่ตนร่วมหลับนอนด้วยนั้น 

ไม่ใช่สามี อย่างนี้ถือว่าสมพงษ์กระท�า

ความผดิฐานข่มขนืกระท�าช�าเราได้
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ความผิดเกี่ยวกับเพศ

ข่าวอาชญากรรมฟังแล้วท�าให้สลดหดหู่ใจมากทีเดียว กรณี 

เด็กหญิงวัย 14 ปี ถูกท�าร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสและคนร้ายก็ยัง

พยายามข่มขืนอีกด้วย  นอกจากนี้แล้วคนใกล้ชิด คนในครอบครัวกันเอง

นี่แหละข่มขืนหลานวัย 8 ขวบ ว่ากันว่าถูกข่มขืนมากว่า 2 ปี ตั้งแต่อายุ

เพียงแค่ 6 ขวบเท่านั้น เพื่อป้องปรามพวกวิปริตจิตอกุศลทั้งหลาย 

และเตือนให้ทุกคน โดยเฉพาะเด็กหญิง 

ระแวดระวังภัยคุกคามทางเพศ จึงน�า

กฎหมายเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทาง

เพศมาเล่าสู่กันฟัง เริ่มต้นจากความผิด

ฐานข่มขืนกระท�าช�าเราหญิงซึ่งมิใช่

ภรรยาของตน ผู ้กระท�าความผิด 

มีโทษจ�าคุก 4 - 20 ปี ปรับตั้งแต่ 

8,000 - 40,000 บาท
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เอเย่นต์น้อยๆ

ข่าวที่เริ่มจะปรากฏถี่ขึ้นในระยะนี้ เกี่ยวกับพฤติกรรมไม่ดีของ 

วยัรุน่ไทยในทางเพศ ยิง่มกีารส�ารวจวจิยัโดยส�านกัโพลบ่อยครัง้ขึน้เท่าใด  

ผลที่ออกมาก็ยิ่งท�าให้เศร้าใจมากยิ่งขึ้น พวกสถิติตัวเลขเหล่านี้เป็น 

การสุม่ตวัอย่าง ย่อมมคีวามคลาดเคลือ่นอยูบ้่าง แต่ส�าหรบัพฤตกิรรมของ 

วัยรุ่นที่ว่ากันว่ามีเด็กบางคนตั้งตนเป็นเอเย่นต์ ชักพาเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ  

คนที่รู ้จักที่หน้าตาดีหน่อยเข้าวงการขายบริการทางเพศ หาเงินมา 

ตอบสนองความฟุ ้งเฟ้อในทางวัตถุ พฤติกรรมเช่นนี้เป็นความผิด 

ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี มีโทษถึงขั้นติดคุก

และขอเตือนผ่านไปยังน้องๆ เหล่านี้

ว่าขอให้คิดถึงคุณค่าของตนเอง

และจิตใจของพ่อแม่ด้วย
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กฎหมายเกี่ยวกับ

เด็กและเยาวชน



เด็กกระท�าผิด

ท่านอาจสงสยัว่า เวลาทีเ่ดก็และเยาวชนไปกระท�าความผดิอาญา 

เขาจะต้องรับโทษทัณฑ์เหมือนเช่นผู้ใหญ่หรือไม่ ค�าตอบก็คือ ถ้าเด็กอายุ

ไม่เกิน 7 ขวบ ไปกระท�าความผิด เด็กผู้นั้นไม่ต้องรับโทษเลย แต่ถ้าเด็ก

โตกว่า 7 ขวบ แต่ยังไม่เกิน 14 ขวบ อย่างเช่นเด็กอายุ 9 ขวบ ไปขโมย

ลูกอมในร้านค้า ซึ่งเด็กคนนั้นแม้จะกระท�าผิดฐานลักทรัพย์ก็ไม่ต้อง 

รับโทษเช่นเดียวกัน เพียงแต่ศาลอาจจะว่ากล่าวตักเตือนเด็กคนนั้น หรือ 

ว่ากล่าวตักเตือนพ่อแม่ผู ้ปกครองที่ปล่อยปละ

ละเลยไม่อบรมลูกหลานด้วยก็ได้ อาจจะมี 

การวางข้อก�าหนดให้พ่อแม่ดแูลลกูเป็นพเิศษ

หรืออาจให้เจ ้าหน้าที่ เข ้ามาช่วยดูแล 

ความประพฤติของเด็กอีกทางหนึ่ง
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สั่งไม่ฟ้องเด็กกระท�าผิด

กรณีเด็กวัย 9 ขวบ ไปขโมยลูกอมมูลค่าเพียงสามสิบกว่าบาทนั้น

แม้ว่าจะเป็นความผดิอาญาฐานลกัทรพัย์ แต่กฎหมายกเ็ปิดช่องให้ไม่ต้อง

ฟ้องร้องคดีต่อศาล หากผู้อ�านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชนพจิารณาอาย ุความประพฤต ิสตปัิญญา การศกึษาอบรม สขุภาพ 

นิสัยของเด็ก ประวัติ ฐานะ อาชีพของพ่อแม่เด็ก และพฤติการณ์ต่างๆ 

แล้วเห็นว่า เด็กอาจกลับตัวเป็นคนดีได้ โดยไม่ต้องฟ้องร้องแต่ให้อยู่ใน 

การติดตามประเมินผลของสถานพินิจและคุ ้มครองเด็กและเยาวชน 

เพื่อแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรม ผู้อ�านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน อาจจะเสนอความเห็นต่อพนักงานอัยการให้สั่งไม่ฟ้องคดีได้ 

เพราะความผิดฐานลักทรัพย์นี้มีอัตราโทษขั้นสูงไม่เกิน 5 ปี และ 

หากอัยการเห็นชอบด้วยค�าสั่งไม่ฟ้องคดีของอัยการก็เป็นที่สุด
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การสอบสวนเด็ก

ข่าวการควบคุมตัวและถามปากค�าเด็ก 9 ขวบ ที่ขโมยลูกอมนั้น 

มีประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจน�ามาพูดคุยกันหลายเรื่องทีเดียว เช่น 

เมื่อต�ารวจจะท�าการสอบสวนหรือถามปากค�าเด็กที่อายุไม่เกิน 18 ปี 

ไม่ว่าในฐานะผู้เสียหาย ในฐานะพยาน หรือแม้แต่ในฐานะผู้ต้องหา 

การท�างานต่างๆ ของต�ารวจต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ ระมัดระวังมิให้

กระทบกระเทือนต่อจิตใจ ความรู้สึกนึกคิดของเด็กเหล่านั้น ในการสอบ

ปากค�าจึงต้องแยกเป็นส่วนสัดในสถานที่ที่เหมาะสมส�าหรับเด็ก โดยมี 

นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ คนที่เด็กไว้เนื้อเชื่อใจร้องขอ รวมถึง

พนักงานอัยการเข้ามาร่วมในการสอบปากค�านั้นด้วย
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การควบคุมตัวเด็กที่กระท�าผิด

แม้จะเป็นผู้กระท�าความผิดเหมือนกัน แต่โดยสภาพร่างกาย 

สภาพจติใจ วฒุภิาวะทีแ่ตกต่างกนั กฎหมายจงึก�าหนดกระบวนการต่างๆ 

เกี่ยวกับเด็กที่กระท�าผิดเป็นพิเศษกว่าผู้ใหญ่ โดยทะนุถนอมความรู้สึก

นึกคิดของพวกเขา เช่น ต้องแจ้งให้พ่อแม่เขาทราบ การควบคุมตัวก็ต้อง

แยกออกจากผู้ต้องหาอื่นที่เป็นผู้ใหญ่ มิใช่ควบคุมตัวในห้องขังบนโรงพัก 

และจะควบคมุตวัได้ไม่เกนิ 24 ชัว่โมง จากนัน้ต้องส่งตวัให้สถานพนิจิและ

คุม้ครองเดก็และเยาวชน รบัเดก็คนนัน้ไปดแูลต่อ พอไปถงึสถานพนิจิและ

คุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้อ�านวยการที่นั้นก็พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง 

ที่จะให้พ่อแม่ผู้ปกครองมาประกันตัวเด็กออกไป ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็น 

การปล่อยชั่วคราวโดยไม่เรียกหลักประกัน
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เด็กขโมยลูกอม 

ข่าวเกีย่วกบัเดก็ขโมยลกูอมทีร้่านค้าชือ่ดงัแห่งหนึง่ย่านดอนเมอืง

ได้พาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์หลายฉบับ และก็มีประเด็น

กฎหมายหลายเรื่องที่น่าสนใจ นั่นก็คือ การลักทรัพย์ โดยประมวล

กฎหมายอาญาได้ก�าหนดไว้ว่า ใครที่เอาทรัพย์ของคนอื่นไปโดยทุจริต 

โดยรูท้ัง้รูว่้าไม่ใช่ของตนเอง ตนไม่มสีทิธใิดๆ ทีจ่ะครอบครองเป็นเจ้าของ

ทรัพย์นั้น แต่ก็ยังเอาไป อย่างนี้มีความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษ

ไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 6,000 บาท
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ขายเหล้ามีสิทธิติดคุก

ทุกวันนี้เด็กและเยาวชนกระท�าความผิดอาญามากขึ้นโดยเฉพาะ

ความผดิเลก็น้อย เช่น แก๊งซิง่แข่งรถกวนเมอืง การทะเลาะววิาท ไปจนถงึ

ความผิดอาญาฉกรรจ์ การกระท�าผิดข่มขืน รุมโทรมหญิง การจี้ปล้น 

สาเหตุหลักคงเป็นเพราะขาดความอบอุ่นในครอบครัว หรือมีเพื่อนฝูง 

ไม่ดีแต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการดื่มสุราของมึนเมา ท�าให้เด็กซึ่งอ่อนต่อโลก 

อยูแ่ล้วขาดสตแิละถกูชกัจงูไปในทางทีไ่ม่ดไีด้ง่ายขึน้ ดงันัน้กรมพนิจิและ

คุ้มครองเด็กและเยาวชนจึงรณรงค์ห้ามขายสุราให้เด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี 

ซึ่งหากใครฝ่าฝืนจะมีความผิดโดยจ�าคุกสูงถึง 3 เดือน ปรับมากถึง 

30,000 บาท หรืออาจจะโดนทั้งจ�าคุกและปรับ
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