รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)
เรื่อง อุปสรรค ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการบังคับใช้
อนุสัญญาว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพา
เด็กข้ามชาติ ค.ศ.๑๙๘๐ ในประเทศไทย
จัดทาโดย นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ
รหัส ๕๐๓๔

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๕๖
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการต่างประเทศ

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง อุปสรรค ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการบังคับใช้อนุสัญญาว่าด้วย
ลักษณะทางแพ่งในการลักพาเด็กข้ามชาติ ค.ศ.๑๙๘๐ ในประเทศไทย

จัดทาโดย นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ
รหัส ๕๐๓๔

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๕๖
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
รายงานนี้เป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

เอกสารรายงานการศึกษาส่วนบุคคลนี้ อนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ

ลงชื่อ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ลงชื่อ
(เอกอัครราชทูตเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ง

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การศึกษาเรื่อง อุปสรรค ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการบังคับใช้อนุสัญญาว่าด้วยลักษณะ
ทางแพ่งในการลักพาเด็กข้ามชาติ ค.ศ. ๑๙๘๐ ในประเทศไทยเพื่อวิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาฯดังกล่าวในปัจจุบัน และนาเสนอแนวทางการแก้ไข โดยเฉพาะการนาแนวทางแก้ไขในชั้น
ปฏิบัติการมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาคดีของศาล และบรรเทาความอยุติธรรมที่เกิด
ขึ้นกับหญิงไทยผู้ตกเป็นผู้ละเมิดตามอนุสัญญาฯ
วิธีการวิจัยครั้งนี้ทาโดยการรวบรวมข้อมูล ทั้งจากบทบัญญัติของกฎหมาย ทฤษฎี และ
แนวความคิดจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การนาอนุสัญญาว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพาเด็กข้ามชาติ
ค.ศ. ๑๙๘๐ มาบังคับใช้ในประเทศไทยโดยมีพระราชบัญญัติอนุสัญญาว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการ
ลักพาเด็กข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นกฎหมายภายในรองรับนั้น สร้างผลกระทบต่อหญิงไทยที่พาบุตร
หรือบุตรีกลับมายังประเทศไทยภายหลังการเลิกรากับคู่สมรสในต่างแดนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคู่
สมรส โดยหญิงไทยต้องส่งเด็กกลับคืนพร้อมออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด จึงเกิดประเด็นปัญหา ๓ ประเด็น คือ
๑. กรณีที่หญิงไทยเลิกรากับคู่สมรสต่างชาติจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัวซึ่งศาลที่
ประเทศต้นทางย่อมไม่ทราบถึงเหตุดังกล่าว
๒. กรณีที่หญิงไทยถูกดาเนินคดีในต่างประเทศเนื่องจากการพาตัวเด็กมา และทาให้ไม่
สามารถเดินทางกลับเข้าประเทศไปต่อสู้คดีสิทธิปกครองได้
๓. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการส่งเด็กกลับคืนตกอยู่ในความรับผิดของหญิงไทยที่พาเด็กมา
ในกรณีที่ ๑-๒ ศาลปลายทาง หรือผู้ประสานงานกลางอาจกาหนดเงื่อนไข หรือ ออกคา
บังคับเพื่อบรรเทาเหตุดังกล่าวได้ และกรณีที่ ๓ เป็นกรณีที่ศาลสามารถใช้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควร
เพื่อช่วยเหลือหญิงไทยให้ไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายจนเกินไปได้

จ

กิตติกรรมประกาศ
ผู้ เขี ย นขอกราบขอบพระคุณ อย่า งสู งต่ อท่า นธงชัย เจริ ญผล อั ยการอาวุ โ ส ส านัก งาน
ต่างประเทศ สานักงานอัยการสูงสุดที่กรุณาให้คาแนะนา ข้อคิดในแง่มุมต่างๆที่เป็นประโยชน์อันมีค่า
ยิ่งแก่ผู้เขียน ตั้งแต่เริ่มต้นในการทาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตลอดมาจนสาเร็จทันตามกาหนดเวลา
สาหรับคาชี้แนะ ข้อคิดเห็นที่ให้แก่ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณคุณอัตรา ขุนทองจันทร์
นิติกรปฏิบัติการ สานักงานพิเศษฝุายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ เป็นอย่างสูง
ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ อย่างสู งต่อท่านเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์ ท่านรองศาสตราจารย์
ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล ที่ได้กรุณารับเป็นกรรมการ
สอบรายงานศึกษาส่วนบุคคล และให้คาแนะนาอันเป็นประโยชน์ต่อการทารายงานศึกษาส่วนบุคคลนี้
ท้ายนี้ ผู้เขียนขอระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทความรู้แก่ ผู้เขียน
และพระคุณของผู้บุพการีที่ได้ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือจนผู้เขียนได้ศึกษาเล่าเรียนมาจนถึง
ปัจจุบันและทารายงานศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้จนสาเร็จ ซึ่งผู้เขียนจะนาความรู้ที่ได้รับนี้ไปใช้ในการ
ทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป

ไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ
สิงหาคม ๒๕๕๖
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สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๓ สมมติฐาน
๑.๔ ขอบเขตและระเบียบวิธีการศึกษา
๑.๕ ประโยชน์ของการศึกษา
๑.๖ ระเบียบวิจัย
บทที่ ๒ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ สาระของอนุสัญญาทางแพ่งว่าด้วยการลักลูกข้ามชาติ
๒.๒ หลักการภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพาเด็กข้ามชาติ
๒.๓ พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางแพ่งว่าด้วยการ
ละเมิดสิทธิคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๕๕
๒.๔ พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิควบคุมดูและเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕
บทที่ ๓ ผลการศึกษา
๓.๑ กรณีตัวอย่าง
๓.๒ แนวทางการวินิจฉัย (ก่อนมีการตราพระราชบัญญัติฯ)
๓.๓ แนวทางการวินิจฉัยภายหลังพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕ กรณี
เปรียบเทียบเดียวกัน
บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ขั้นตอนการส่งเด็กกลับคืน
ประวัติผู้เขียน
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บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากสภาพของโลกยุคปัจจุบันซึ่งเทคโนโลยีในการสื่อสารและการเดินทางเข้ามามีส่วนช่วย
ให้ บุ คคลสามารถมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ร ะหว่า งกั นได้อ ย่า งรวดเร็ ว และสร้ างความสั ม พัน ธ์ต่ อกั นได้อ ย่า ง
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ยังผลให้สภาพสังคมในประเทศต่างๆส่วนใหญ่เริ่มแปรเปลี่ยนไปเป็น พหุสังคม
(Plural Society) ที่มีความหลากหลายทางสังคมของชนชั้น อาชีพ ความคิด อุดมคติ วิถีชีวิต การ
พัฒ นาดังกล่ าวมีผลต่อการดาเนิ น ชีวิตในภาพรวมที่ทาให้ เกิดการแต่งงานข้ามสั ญชาติในสั ดส่ ว น
เพิ่มขึ้นจากเดิม และการแต่งงานของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่เดิมห่างไกลกัน เมื่อมองในเชิงกฎหมายแล้ว
สถานะของบุคคลที่มีสัญชาติแตกต่างกันย่อมส่งผลให้กฎหมายที่ใช้บังคับในความสัมพันธ์แตกต่างกัน
อีกด้วย ดังนั้นปัญหาข้อกฎหมายอันสืบเนื่องจากความสัมพันธ์ในลักษณะครอบครัวของบุคคลที่มี
สัญชาติแตกต่างกันจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่ง
อนุสัญญาว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพาเด็กข้ามชาติ (The Hague Convention on
the Civil Aspects of International Child Abduction) ถือเป็นกลไกหนึ่งที่เข้ามามีความสาคัญใน
การจัดการความสัมพันธ์เชิงครอบครัวของคู่สมรสที่มีสัญชาติแตกต่างกัน และเข้ามาแก้ไขปัญหาอัน
สืบ เนื่ องมาจากการแต่งงานจนเกิดครอบครัว แบบผสม หรือ ครอบครัวสองสั ญชาติ (Binational
family) แล้วเกิดการหย่าร้างกันขึ้น ต่อมาเมื่อเกิดการลักพาตัวเด็กไปจากถิ่นที่อยู่ปกติของเด็กของ
ผู้ปกครองที่ลักพา (Abducting parent) เพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบในการแบ่งสิทธิปกครองเลี้ยงดูบุตร
เมื่อพ่อหรือแม่ผู้ลักพาตัวเด็กมาถึงประเทศมาตุภูมิของตนแล้ว ผู้ปกครองมักดาเนินเรื่องหย่าแต่เพียง
ฝุายเดียว (Ex parte divorce) และร้องขอต่อศาล ในประเทศนั้นให้ตนมีสิทธิในการปกครองบุตรแต่
เพียงฝุายเดียว ซึ่งในทางกฎหมายเรียกลักษณะการกระทาดังกล่าวว่า เป็น Forum Shopping หรือ
การเลือกศาล เพื่อให้ได้ใช้กฎหมายของประเทศที่เป็นประโยชน์แก่ตน ดังนั้นจึงต้องมีการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โดยมุ่งไปที่การปูองกันไม่ให้ฝุายใดฝุายหนึ่งเลือกศาล เพื่อประโยชน์ของตนในการรับสิทธิใน
การปกครองดูแลบุ ตรโดยมิได้คานึ งถึงผลประโยชน์ของเด็กเป็นสาคัญ ที่ประชุมว่าด้วยกฎหมาย
เอกชนระหว่างประเทศ (The Hague Conference on Private International Law) จึงได้ริเริ่มใน
การร่างอนุสัญญาว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพาตั วเด็กข้ามชาติ ค.ศ. ๑๙๘๐ และประเทศไทย
ได้ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น ภาคี ข องอนุ สั ญ ญาดั ง กล่ า วตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และล่ า สุ ด รั ฐ สภาได้ อ อก
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก ประกาศในพระ
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยยึดตามกรอบเจตนารมณ์ที่อนุสัญญากรุง
เฮกฯ ได้วางไว้ตั้งแต่ต้น อย่างไรก็ตาม สานักงานอัยการสูงสุดในฐานะผู้ประสานงานกลางยังประสบ
ปัญหาหลายประการในการดาเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญาฉบับดังกล่าว

๒
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาถึงความหมาย ลั กษณะ และรูปแบบในการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๓ ในรูปแบบต่างๆ ที่
เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอนุสัญญาว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพาตัว
เด็กข้ามชาติ ค.ศ. ๑๙๘๐
๑.๒.๒ เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหา และอุปสรรคของการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย
ตามพระราชบั ญญัติความร่ ว มมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการละเมิดสิ ทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ.
๒๕๕๖ และกฎหมายภายในของประเทศไทย
๑.๒.๓ เพื่อศึกษาปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยอันอาจส่งผลกระทบต่อ
การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวได้
๑.๓ สมมติฐาน
จากการศึ ก ษาพระราชบั ญ ญั ติ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศเกี่ ย วกั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ
ควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๖ พบปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายจานวนมากเนื่องจากสภาพสังคมและ
กฎหมายไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายจึงสมควรที่จะมีการใช้วิธีการทั้งทางรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ของในจัดการปัญหาทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
๑.๔ ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาฉบับนี้มุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่สาคัญโดยละเอียดเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กั บ ส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ในฐานะผู้ ป ระสานงานกลางเพี ย งเท่ า นั้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การท างานที่ มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนสร้างความสมดุลระหว่างการรักษาพันธกรณีที่มี
ตามอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยลั ก ษณะทางแพ่ ง ในการลั ก พาตั ว เด็ ก ข้ า มชาติ ค.ศ. ๑๙๘๐ และรั ก ษา
ผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทย ทั้งศึกษาปัญหาข้อเท็จจริงจากคดีต่างๆพร้อมเสนอแนวทางแก้ไข
เพื่อให้เกิดแนวทางที่เหมาะสมสาหรับการเผชิญปัญหาทางครอบครัวที่มีความละเอียดอ่อน และต้อง
สร้างเสริมความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในการปฏิบัติ
๑.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑.๕.๑ การศึกษาในเรื่องนี้ จะช่วยสร้างแนวคิดในการจัดการกับปัญหาข้อเท็จจริงทั้งในเชิง
รุกและในเชิงรับเพื่อให้ผู้ ปฏิบัติงานในสานักงานอัยการสูงสุดสามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน
๑.๕.๒ งานศึกษาฉบับนี้ จะนาแนวบรรทัดฐานในคดีของต่างประเทศมาเปรียบเทียบเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมให้กับปัญหาในเชิงคดีและเชิงข้อเท็จจริงภายในประเทศไทย

๓
๑.๖ ระเบียบวิจัย
ส่วนที่ ๑ ทาการวิจัยเอกสาร รวบรวมเอกสารกฎหมายต่างๆ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยลักษณะ
ทางแพ่งในการลักพาตัวเด็กข้ามชาติ ค.ศ. ๑๙๘๐ และพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๖ ตลอดจนคดีของสานักงานอัยการสูงสุดและคดี
ในต่างประเทศทีถ่ ูกใช้เป็นบรรทัดฐานในการตัดสินคดี
ส่ ว นที่ ๒ เป็ น การวิ จั ย โดยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ ค วามเห็ น ของนั ก วิ ช าการภายในประเทศ
ตลอดจนผู้ ป ฏิบัติงานของส านั กงานอัยการสู งสุ ดที่เกี่ยวข้องในประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมาย และแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม

บทที่ ๒
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ สาระของอนุสัญญาทางแพ่งว่าด้วยการลักลูกข้ามชาติ
ที่มาของอนุสัญญาว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพาเด็กข้ามชาติ๑
อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยลั ก ษณะทางแพ่ ง ในการลั ก พาเด็ ก ข้ า มชาติ มี ลั ก ษณะของการ
ประนีประนอมระหว่าง ๒ แนวความคิดในเรื่อง ความต้องการในการปูองปรามสถานการณ์ตามความ
เป็ น จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากผลของการลั ก พาตั ว เด็ ก ไปโดยมิ ช อบด้ ว ยกฎหมายและการรั บ ประกั น
ความสัมพันธ์ ตามกฎหมายระหว่างคู่สมรสโดยกลไกที่สร้างขึ้นโดยไม่สร้างความกระทบกระเทือนต่อ
คดีสิทธิทางปกครอง และปูองกันได้เปรียบเสียเปรียบในเชิงคดีในระหว่างคู่สมรสขึ้นมาอีกด้วย
จุดประสงค์ของอนุสัญญาฯมีปรากฏชัดเจนอยู่ภายใต้ข้อบทที่ ๑ สามารถสรุปได้ว่า หนึ่งใน
องค์ประกอบที่สาคัญที่ผู้ลักพาตัวมักนามาใช้ คือการอ้างอานาจปกครองอันชอบธรรมเหนือตัวเด็ก
ตามกฎหมายของประเทศที่ผู้ลักพาตัวนาเด็กไป ดังนั้นการจะยับยั้งพฤติการณ์ดังกล่าวมิให้เกิดขึ้นได้
คือ การปฏิเสธความชอบธรรมตามกฎหมายของประเทศนั้นด้วยการกลไกการส่งตัวเด็กกลับคืนยัง
ประเทศถิ่นที่อยู่ปกติก่อนการลักพาตัวเพื่อให้ศาลที่มีเขตอานาจเหนือตัวเด็กก่อนมีการลักพาตัวเป็นผู้
ตัดสิ น ในเรื่ องสิ ทธิควบคุมดูแลเด็ก และอีกจุด ประสงค์ห นึ่งที่มีส่ ว นส าคัญของอนุสั ญ ญาฯ ที่การ
ถกเถียงกัน คือ การพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุดของตัวเด็กเป็นสาคัญ ถือเป็นหลักหนึ่งที่สาคัญ แต่
ในการพิ จ ารณาว่ า สิ่ ง ใดคื อ ผลประโยชน์ ที่ ดี ที่ สุ ด ของตั ว เด็ ก นั้ น ยั ง มี ลั ก ษณะคลุ ม เครื อ แต่ จ าก
การศึกษาของ Mr. Dyer ในหัวข้อเรื่อง Questionnaire and Report on international child
abduction๒ ประเด็นปัญหาดังกล่าวสามารถกล่าวโดยสรุปว่า เหยื่อที่แท้จริงของการลักพาตัวเด็ก
ข้ามชาตินั้น มิใช่ตัวผู้ปกครองที่ถูกตัดขาดจากตัวเด็กแต่เป็นตัวเด็กเองที่ต้องได้ความกระทบกระเทือน
ทางจิตใจจากความรู้สึกขาดความมั่นคงในชีวิต และการขาดติดต่อจากผู้ปกครองที่เลี้ยงดูมา ตลอดจน
ความกังวลที่เกิดขึ้นในเรื่องของภาษาที่ใช้สื่อสาร และสภาพสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไปอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีผู้เสนอแนวความคิดพร้อมตัวอย่างประกอบว่า ในบางกรณีแล้วการที่เด็กถูกเลี้ยงดู
ขึ้ น มาโดยขาดติ ด ต่ อ จากผู้ ป กครองข้ า งหนึ่ ง นั้ น อาจจะเป็ น ผลดี แ ก่ ตั ว เด็ ก เองก็ เ ป็ น ได้ ซึ่ ง ทาง
คณะกรรมการผู้จัดทาก็รับทราบและยอมรับในเหตุผลดังกล่าวแล้ว แต่เลือกที่จะใช้วิธีการส่งกลับไปยัง
ประเทศถิ่นที่อยู่ปกติของเด็กเพื่อให้เกิดการพิจารณาในเรื่องสิทธิปกครองมากกว่า ทั้งนี้ไม่มีความ
ประสงค์ที่จะกล่าวอ้างไปถึงว่า เป็นกรณีที่จะสอดคล้องกับหลักการในเรื่องประโยชน์สูงสุดของตัวเด็ก
อนุสัญญาทางแพ่งว่าด้วยการลักพาเด็กข้ามชาติ โดยอนุสัญญาฯฉบับดังกล่าวได้รับการเห็นชอบจากที่
ประชุมกรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ (แผนกคดีบุคคล) ครั้งที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม
๑

Linda Silberman, Interpreting the Hague Abduction Convention: In Search of a Global
Jurisprudence, Institute for International Law and Justice.
๒
Mr. Aldair Dyer, Questionnaire and Report on international child abduction.

๕
๒๕๒๓ ต่อมาวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๓ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส แคนาดา และกรีซ ได้ลงนาม
ในอนุสัญญาฯ ดังกล่าว และเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๖
๒.๒ หลักการภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพาเด็กข้ามชาติ๓
ในส่วนของความหมายของคาว่า “ลักพาตัว” (Abduction) นั้น อนุสัญญาได้ให้ความหมาย
ไว้โดยทั่วไปให้หมายถึง การละเมิดสิทธิปกครอง โดยให้รวมถึงการเคลื่อนย้ายหรือการกักตัวเด็กที่มี
อายุต่ากว่า ๑๖ ปี โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายด้วย อนุสัญญาฯฉบับนี้ได้วางแนวทางที่แตกต่าง
จากแนวทางที่เคยมีการวางไว้ของ Uniform Child Custody Jurisdiction (UCCJA) และที่มีการวาง
ไว้ภายใต้ Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act (UCCJEA) เช่นเดียวกับ
Protection of Children Convention ๑๙๙๖ ทั้งนี้อนุสัญญาฯได้สร้างกลไกในการส่งตัวเด็ก
กลับคืนที่ถูกเคลื่อนย้าย หรือกักตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
กระบวนการ ส่งตัว เด็กกลับคืน สามารถมองได้อีกแง่หนึ่งว่า เป็นวิธีการชั่วคราวในการ
บรรเทาความเสียหายโดยไม่ได้ทาให้เสียความสมดุลในคดีแย่งสิทธิปกครอง โดยกระบวนการในตัดสิน
ข้ อ พิ พ าทในเรื่ อ งสิ ท ธิ ป กครองจะถู ก ตั ด สิ น เมื่ อ เด็ ก เดิ น ทางกลั บ มายั ง ถิ่ น ที่ อ ยู่ ป กติ แ ล้ ว เท่ า นั้ น
อนุสัญญาดังกล่าวมีจุดประสงค์ที่จะสร้างมาตรการในการปูองกันและบรรเทาความเสียหายโดยมี
ลักษณะที่สาคัญถึง ๓ ประการ คือ
๑) กลไกแรกภายใต้อนุสัญญาฯ คือการบรรเทาความเสียหายด้วยการส่งเด็กกลับคืนถิ่นที่
อยู่ ป กติ เสี ย ก่ อนเพื่ อปู อ งกั น ความกระทบกระเทื อนทางจิ ตวิท ยาเนื่ องจากการลั กพาตั ว เด็ก ของ
ผู้ปกครอง
๒) อนุสัญญาฯดังกล่าวได้แสดงเป็นการยืนยันในหลักการว่า สถานที่ที่เหมาะสมในการ
พิจารณาสิทธิควบคุมดูแลเด็กและสิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็กของผู้ปกครองควรจะเป็นถิ่นที่อยู่
ปกติ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่เด็กและครอบครัวได้อยู่ร่วมกันและเป็นสถานที่ที่ปรากฏหลักฐานอัน
เกี่ยวกับการคานึงถึงผลประโยชน์ของตัวเด็กเป็นสาคัญมากที่สุด
๓) อนุสัญญาฯยังได้สร้างกระบวนการที่จะปรามผู้ปกครองที่ประสงค์จะใช้วิธีลักพาตัวเด็ก
เพื่อให้เกิดความได้เปรียบจากการเลือกเขตอานาจศาลที่มีประโยชน์กับตนขึ้นอีกด้วย
อนุสัญญาฯดังกล่าวจะถูกนามาใช้ในทุกกรณีเมื่อมีการละเมิดสิทธิทางปกครองเกิดขึ้นโดยไม่
คานึงถึงว่าในขณะเวลาดังกล่าวได้มีคาสั่งศาลหรือไม่ในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิปกครอง จึงอาจ
มองถึ ง มาตรการดั ง กล่ า วได้ ว่ า เปรี ย บเสมื อ นการวิ ธี ก ารชั่ ว คราวก่ อ นมี ค า พิ พ ากษา เพราะ
คณะกรรมการผู้จัดทาอนุสัญญาฯตระหนักถึงลักษณะพิเศษของการแต่งงานสองสัญชาติ ซึ่งโดยปกติ
หากการสมรสสิ้นสุดลงแล้วนั้น ผู้ปกครองฝุายหนึ่งมักจะนาเด็กกลับไปยังประเทศถิ่นที่อยู่เดิมก่อนการ
สมรส อนุสัญญาฯ จึงสร้างกลไกที่จะยับยั้งและปูองปรามพฤติกรรมดังกล่าวมิให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องจะต้องมีการแยกประเภทของสิทธิปกครองออกจากสิทธิในการพบและ
เยี่ ย มเยี ย นเด็ ก เสี ย ก่ อ น เนื่ อ งจากสิ ท ธิ ใ นการการเยี่ ย มเยี ย นเด็ ก นั้ น ไม่ มี ค วามจ าเป็ น ที่ ต้ อ งใช้
กระบวนการส่งเด็กกลับคืนแต่อย่างใด ทั้งนี้ กรณีที่มีความจาเป็นจะต้องใช้กระบวนการส่งเด็กกลับคืน
๓๓

Linda Silberman, Interpreting the Hague Abduction Convention: In Search of a Global
Jurisprudence.

๖
จะต้องมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีสิทธิในการปกครองโดยส่งคาร้องขอให้ส่งตัวเด็กกลับได้ภายใน
๑ ปีนับแต่วันที่เด็กที่ถูกเคลื่อนย้าย หรือหน่วงเหนี่ยวกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยตามข้อบทที่
๑๒ ของอนุสัญญาฯดังกล่าวได้กาหนดช่วงระยะเวลาว่า ในกรณีที่มีระยะเวลา ๑ ปีให้ให้หน่วยงาน
ทางตุลาการหรือฝุายปกครองที่เกี่ยวข้องส่งคืนตัวเด็กโดยพลัน แต่ระยะเวลาดังกล่าวก็มิได้ลักษณะ
การบั งคับ เช่น เดีย วกับ อายุ ความ ดังนั้นแม้จะล่ ว งเวลาเกินมาเป็นระยะเวลากว่า ๑ ปีแล้ ว ก็ตาม
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ก็ยังสามารถส่งเด็กกลับคืนตามกระบวนการดังกล่าวได้ ทั้งนี้จะมีองค์ประกอบ
บางประการที่ต้องคานึงถึงขึ้นภายหลังระยะเวลา หนึ่งปีดังกล่าวล่วงเลย คือ การปรับตัวของเด็กต่อ
สภาพแวดล้อม หากผลปรากฏโดยชัดเจนว่า เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้แล้ว
เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจย่อมต้องใช้ดุลยพินิจมากขึ้นในการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการส่งตัวเด็ก
กลับคืน แต่ก็มีนักวิชาการไม่น้อยได้แสดงข้อกังวลว่า ผู้ปกครองที่ทาการลักพาตัวเด็กมานั้น อาจทา
การเคลื่อนย้ายเด็กไปเรื่อยๆ เพื่อหลบหนีการติดตามจนสุดท้ายล่วงเลยระยะเวลาที่จะส่งเด็กกลับ คืน
และในเวลาเดียวกัน ก็ส่งผลให้เด็กสามารถปรับสภาพเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมได้อีกด้วย๔
๒.๒.๑ วัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ๕
ผู้เสียหายที่แท้จริงจากการลักพาตัวเด็กข้ามชาติ คือ ตัวลูกที่ถูกลักพาไป เพราะลูก
จะถูกพรากไปจากสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคยและพาไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ ทาให้ลูกไม่สามารถปรับตัวกับ
สิ่งแวดล้ อมใหม่ โรงเรี ยนใหม่ เพื่อนใหม่ ภาษาและวัฒ นธรรมใหม่ได้ หรืออาจต้องใช้ระยะเวลา
ยาวนานในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ นอกจากนี้ลูกอาจเข้าใจผิดว่าแม่หรือพ่อฝุายที่ตนถูก
พรากมาไม่รักตนจึงได้ทอดทิ้งตนไป อันเป็นเหตุให้ ลูกรู้สึกโกรธแค้นและเจ็บปวดจนไม่ยอมติดต่อกับ
แม่หรือพ่ออีกต่อไป อนุสัญญาฯ นี้คือความพยายามหนึ่งที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการกาหนดให้
ประเทศภาคีมีห น้ าที่ ส่ ง ตัว ลู กที่ถู กลั กพาหรือ หน่ ว งเหนี่ย วไว้โ ดยไม่ ช อบด้ว ยกฎหมายกลั บไปยั ง
ประเทศภาคีอื่นที่ลูกเคยมีที่อยู่ตามปกติ (habitual residence) ก่อนถูกลักพาหรือหน่วงเหนี่ยว
ในทันที (prompt return) เพื่อให้ลูกกลับไปอยู่ในสภาพแสดล้อมเดิมโดยเร็ว
๒.๒.๒ ขอบเขตการบังคับใช้ของอนุสัญญาฯ๖
อนุ สั ญ ญาฯ นี้ จ ะใช้ บัง คั บ การลั ก พาและหน่ ว งเหนี่ ย วลู ก ไว้ใ นต่ า งประเทศที่ มี
ลักษณะดังต่อไปนี้
๑) มี ก ารลั ก พาหรื อ หน่ ว งเหนี่ ย วลู ก ไว้ โ ดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย (wrongful
removal or retention)
๒) ลูกที่ถูกลักพาไปหรือหน่วงเหนี่ยวไว้มีอายุยังไม่ถึง ๑๖ ปี และ
๓) ลู ก ที่ ถู ก ลั ก พาไปหรื อ หน่ ว งเหนี่ ย วไว้ นั้ น เดิ ม มี ที่ อ ยู่ ต ามปกติ ( habitual
residence) ในประเทศ ภาคีแต่ถูกลักพาไปหรือหน่วงเหนี่ยวไว้ในประเทศภาคีอื่น ภายหลังจากที่
อนุสัญญาฯ มีผลใช้บังคับกับประเทศภาคีทั้งสอง
๔

Elisa Perez-Vera, Explanatory Report of the Hague Conference on Private International law,
Translation of The permanent Bureau.
๕
สกุลยุช หอพิบูลสุข, การลักพาตัวลูกข้ามชาติโดยพ่อหรือแม่, [Online], แหล่งที่มา : www.humanrights.ago.go.th.
๖
สกุลยุช หอพิบูลสุข, เรื่องเดียวกัน.

๗
การกระทาที่ถือเป็นการลั กพาหรือหน่ว งเหนี่ยวลู กไว้โ ดยไม่ช อบด้ว ยกฎหมาย
(wrongful removal or retention) ดังกล่าวในข้อ (๑) มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
๑) ในเวลาก่อนที่ลูกจะถูกลักพาหรือหน่วงเหนี่ยวไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น
กฎหมาย คาพิพากษา หรือข้อตกลงที่มีผลตามกฎหมายแห่งประเทศที่ลูกที่มีอยู่ตามปกติ (habitual
residence) กาหนดให้บุคคลใดเป็นผู้ใช้อานาจปกครอง (rights of custody)
๒) บุคคลดังกล่าวได้ใช้อานาจปกครองอย่างแท้จริ ง (rights were actually
exercised) หรือไม่
๓) การลักพาเด็กหรือหน่วงเหนี่ยวลูกไว้เป็นการละเมิดอานาจปกครอง (rights of
custody) ของผู้ใช้อานาจปกครองหรือไม่
“ประเทศที่ลูกมีที่อยู่ตามปกติ (habitual residence) ความหมายว่า “ประเทศที่
ลูกมีบ้านอยู่ ” “ที่อยู่ตามปกติ” จึงต่างจากคาว่า “ภูมิลาเนา” (domicile) เพราะที่อยู่ตามปกติไม่
จาเป็นต้องถึงขนาดเป็นถิ่นที่ลูกมีสถานที่อยู่เป็นแหล่งสาคัญ อย่างไรก็ตาม มีคาถามง่า ลูกจะต้องอยู่ที่
บ้านดังกล่าวเป็นระยะเวลานานเท่าใดจึงถือได้ว่าบ้านนั้นเป็นที่อยู่ตามปกติของลูกไม่ใช่เป็นเพียงที่พัก
ชั่วคราว
“อานาจปกครอง” (rights of custody) หมายถึง สิทธิทั้งหลายที่เกี่ยวกับการดูแล
เด็ก (the care of the person of the child) และสิทธิในการกาหนดที่อยู่ของลูกในการพิจารณาว่า
บุคคลใดเป็นผู้ใช้อานาจปกครอง และบุคคลนั้นได้ใช้อานาจปกครองอย่างแท้จริงหรือไม่ นอกจาก
จะต้องพิจารณาจากกฎหมาย คาพิพากษา หรือข้อตกลงที่มีผลตามกฎหมายแห่งประเทศที่ลูกมีที่อยู่
ตามปกติ (habitual residence) ที่กาหนดตัวผู้ ใช้อานาจปกครองลูกแล้ว จาต้องพิจารณาจาก
ข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีว่า บุคคลนั้นได้ใช้อานาจปกครองลูกอย่างแท้จริงหรือไม่ เช่น บุคคลนั้นเป็น
ผู้ให้การศึกษาแก่ลูก หรือเป็นผู้ดูแลรักษาพยาบาลในเวลาที่ลูกเจ็บปุวย หรือเป็นผู้กาหนดที่อยู่อาศัย
ของลูกหรือไม่ หากบุคคลนั้นได้กระทาการดังกล่าว บุคคลนั้นย่อมเป็นผู้ใช้อานาจปกครองที่แท้จริง
ส่ว นการกระทาที่ถือว่าเป็นการลั กพาหรือหน่ว งเหนี่ยวลู กไว้โ ดยละเมิดอานาจ
ปกครอง (rights of custody) ของผู้ใช้อานาจปกครอง ได้แก่การกระทาดังนี้
๑) การลักพาตัวเด็กข้ามชาติ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อานาจปกครอง
เช่น การที่พ่อหรือแม่ซึ่งไม่ใช่ผู้ใช้อานาจปกครองพาลูกของตนไปต่างประเทศ โดยแม่หรือพ่อซึ่งเป็น
ผู้ใช้อานาจปกครองไม่ยินยอม หรือการที่พ่อหรือแม่ซึ่งเป็นผู้ใช้อานาจปกครองร่วมพาลูกของตนไป
ต่างประเทศ โดยแม่หรือพ่อซึ่งเป็นผู้ใช้อานาจปกครองร่วมอีกฝุายหนึ่งไม่ยินยอม จากนั้นได้หน่วง
เหนี่ยวหรือซ่อนลูกไว้ในประเทศที่ตนพาไป
๒) การหน่วงเหนี่ยวลูกไว้ในต่างประเทศภายหลังกาหนดระยะเวลาใช้สิทธิติดต่อ
(rights of access) สิ้นสุดลง เช่น การที่พ่อหรือแม่ซึ่งไม่ใช่ผู้ใช้อานาจปกครอง แต่มีสิทธิติดต่อกับลูก
ได้พาลูกของตนไปยังต่างประเทศโดยความยินยอมของผู้ใช้อานาจปกครอง แต่ได้หน่วงเหนี่ยวลูกไว้ไม่
ยอมส่งลูกคืนแก่ผู้ใช้อานาจปกครอง
เมื่ อ เกิ ด การลั ก พาหรื อหน่ ว งเหนี่ ย วลู ก ไว้ โ ดยไม่ช อบด้ ว ยกฎหมาย (wrongful
removal or retention) ดังกล่าวแล้ว ประกอบกับลูกที่ถูกลักพาหรือหน่วงเหนี่ยวไว้มีอายุไม่ถึง ๑๖
ปี และการลักพาหรือหน่ว งเหนี่ย วเกิดขึ้นในระหว่างประเทศภาคีของอนุสัญญาฯ นี้ ในเวลาภาย

๘
หลังจากที่อนุสัญญาฯ นี้มีผลใช้บังคับระหว่างประเทศภาคี แม่หรือพ่อที่ลูกของตนถูกลักพาหรือหน่วง
เหนี่ยวไว้ในประเทศภาคี ย่อมสามารถใช้ช่องทางตามอนุสัญญาฯ นี้ขอให้ประเทศภาคีส่งลูกคืนได้ แต่
ในกรณีที่พ่อหรือแม่ที่พาลูกไปต่างประเทศเป็นผู้ใช้อานาจปกครองลูกแต่ผู้เดียวนั้น พ่อหรือแม่ผู้ที่พา
ไปย่อมมีอานาจพาลูกไปได้ แม่หรือพ่อซึ่งไม่ได้เป็นผู้ใช้อานาจปกครองย่อมไม่สามารถใช้ช่องทางตาม
อนุสัญญาฯ นี้ติดตามลูกคืนได้
๒.๒.๓ ผู้ประสานงานกลาง๗
อนุสัญญาฯ นี้กาหนดว่า ประเทศภาคีแต่ละประเทศจะต้องแต่งตั้งผู้ประสานงาน
กลาง (Central Authority) ขึ้นในประเทศตน โดยผู้ป ระสานงานกลางของแต่ละประเทศภาคีมี
ภาระหน้าที่หลั กคือ การร่ วมมือกันในการส่ งตัวลูกที่ถูกลักพาหรือหน่วงเหนี่ยวไว้ในประเทศภาคี
กลับไปยังประเทศภาคีที่ลูกเคยมีที่อยู่ตามปกติ และมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ค้นหาที่อยู่ของลูกที่ถูกลักพาหรือหน่วงเหนี่ยวไว้โดยชอบด้วยกฎหมาย
๒) จัดให้มีมาตรการชั่วคราวเพื่อปูองกันไม่ให้เกิดอันตรายอื่นๆ แก่ลูกและความ
เสียหายแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
๓) จัดให้มีการส่งลูกคืนโดยสมัครใจ หรือหาข้อยุติอย่างสมานฉันท์ในการส่งลูกคืน
๔) แลกเปลี่ยนข้อมูล เกี่ยวกับภูมิหลังทางสังคมของลูก
๕) ให้ข้อมูลด้านกฎหมายของประเทศตนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตาม
อนุสัญญาฯ
๖) ฟูอ งคดี หรื อให้ ค วามสะดวกในการฟูอ งคดีใ นศาลหรื อหน่ว ยงานทางฝุ า ย
ปกครองโดยมุ่งหมายให้มีการส่งตัวลูกคืน
๗) ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือให้คาปรึกษากฎหมาย เมื่อมีความจาเป็น
ตามสถานการณ์
๘) ใช้มาตรการทางปกครองเท่าที่จาเป็นและเหมาะสม เพื่อประกันการส่งตัวลูก
คืนอย่างปลอดภัย
๙) ประสานข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการตามอนุสัญญาฯ และดาเนินการต่างๆ
เท่าที่สามารถจะกระทาได้ เพื่อขจัดอุปสรรคในการดาเนินงาน
๒.๒.๔ กระบวนการขอให้ส่งลูกคืน๘
อนุสัญญาฯ นี้ ได้กาหนดวิธีการในการขอให้ส่งลูกคืนไว้ดังนี้
๒.๒.๔.๑ กระบวนการก่อนการพิจารณาในศาลหรือหน่ว ยงานทางปกครองที่
รับผิดชอบ
เมื่อมีการลักพาหรือหน่วงเหนี่ยวลูกไว้ในต่างประเทศโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ผู้ใช้อานาจปกครองที่ประสงค์จะนาลูกกลับคืน อาจร้องขอต่อผู้ประสานงานกลาง (Central
Authority) ในประเทศภาคี ที่ ลู ก เคยมีที่ อ ยู่ ต ามปกติ ก่อ นที่ ถูก ลั ก พาหรื อ หน่ว งเหนี่ย วไว้ เพื่ อ ให้
ประสานงานกับ ผู้ประสานงานกลางในประเทศภาคีที่ลูกถูกลักพาตัวไปหรือถูกหน่วงเหนี่ยวไว้ หรือ
อาจร้องขอต่อ ผู้ประสานงานกลางในประเทศภาคีที่ลูกถูกลักพาไปหรือถูกหน่วงเหนี่ยวไว้โดยตรงก็ได้
๗
๘

สกุลยุช หอพิบูลสุข, เรื่องเดิม.
สกุลยุช หอพิบูลสุข, เรื่องเดิม.

๙
คาร้องขอให้ส่งลูกคืนที่ยื่นต่อผู้ประสานงานกลาง (Central Authority)
ต้องมีรายละเอียดดังนี้
๑) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยื่นคาร้อง ลูกที่ถูกลักไป และผู้ที่ถูกกล่าวหา
ว่าลักพาลูกไป
๒) วันเดือนปีเกิดของลูก
๓) เหตุผลประกอบคาร้องขอให้ส่งลูกคืน
๔) ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานที่อยู่ของลูกและบุคคลที่ลูกอยู่ด้วย
๕) สาเนาคาพิพากษาหรือข้อตกลงที่ได้รับการรับรองความถูกต้อง
๖) หนั ง สื อ รั บ รองจากผู้ ป ระสานงานกลาง หรื อ หน่ ว ยราชการใน
ประเทศที่ลูกมีที่อยู่ตามปกติเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศนั้น
๗) หนังสือมอบอานาจจากผู้ร้อง
๘) เอกสารอื่นๆ
เมื่อได้รับคาร้องแล้ว ผู้ประสานงานกลางในประเทศที่เชื่อว่าลูกถูกหน่วง
เหนี่ยวไว้จะค้นหาที่อยู่ของลูก หากพบว่าลูกอยู่ในประเทศตนจริง ผู้ประสารงานกลางอาจร้องขอต่อ
ศาลหรื อหน่ว ยงานทางปกครองที่รับผิดชอบเพื่อให้ออกคาสั่งให้ลูกคืนด้ว ยตนเอง หรืออาจจัดหา
ทนายความมาดาเนินการแทนก็ได้ เช่น ในสหรัฐอเมริกาผู้ประสานงานกลางจะว่าจ้างทนายความให้
ยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคาสั่งให้นาตัวลูกมา (to pick up the child) กาหนดวันนัดพิจารณา
(set a hearing) และออกคาสั่งให้ส่งลูกคืนต่อผู้ใช้อานาจปกครอง เมื่อศาลได้ตัวลูกไว้แล้ว ศาลจะนัด
พิจารณาโดยเร็วเพื่อพิจารณาว่าสมควรส่งลูกคืนหรือไม่ แต่ในกรณีที่ผู้ประสานงานกลางพบว่าลูกไม่ได้
อยู่ในประเทศของตนแล้ว แต่ได้ย้ายไปอยู่ในประเทศภาตีอื่น ผู้ประสานงานกลางมีอานาจจะส่งคาร้อง
ต่อไปยังประเทศภาคีอื่นที่พบว่าลูกถูกลักพาหรือหน่วงเหนี่ยวไว้ โดยไม่จาต้องส่งคาร้องคืน
มีข้ อสั งเกตว่ า การยื่น คาร้อ งต่อ ผู้ ป ระสานงานกลางดัง รายละเอี ย ด
ข้างต้น ไม่ตัดสิทธิผู้ใช้อานาจปกครองที่จะฟูองต่อศาลหรือร้องต่อหน่วยงานทางปกครองที่รับผิดชอบ
ในเรื่องการส่งลูกคืน ณ ประเทศภาคีที่ลูกถูกลักพาตัวหรือหน่วงเหนี่ยวไว้โดยตรง เพื่อให้มี คาสั่งให้ส่ง
ลูกคืน
๒.๒.๔.๒ กระบวนการในชั้นศาลหรือหน่วยงานทางปกครองที่รับผิดชอบ
อนุ สั ญ ญาฯ นี้ ประสงค์ใ ห้ ก ารพิจ ารณาของศาลหรือ หน่ ว ยงานทาง
ปกครองที่รับผิดชอบเป็นไปด้วยความรวดเร็วเพื่อให้ส่งลูกคืนได้ทันที (prompt return) อนุสัญญาฯ
นี้จึงได้กาหนดมาตรการกระตุ้นให้ ศาลและหน่วยงานทางปกครองที่รับผิดชอบต้องพิจารณาและออก
คาสั่ งอย่ า งรวดเร็ ว โดยกาหนดว่า ในกรณีที่ศ าลหรือหน่ ว ยงานทางปกครองที่รับผิ ดชอบไม่อาจ
พิ จ ารณาและตั ด สิ น ได้ เ สร็ จ ภายในก าหนด ๖ สั ป ดาห์ นั บ แต่ วั น ที่ เ ริ่ ม กระบวนการพิ จ ารณา ผู้
ประสานงานกลางหรือผู้ใช้อานาจปกครองมีสิทธิ ขอทราบเหตุผลของความล่าช้าในการพิจารณาและ
ตั ด สิ น ได้ มาตรการนี้ จึ ง เป็ น มาตรการทางอ้ อ มในการเร่ ง ให้ ศ าลหรื อ หน่ ว ยงานทางปกครองที่
รับผิดชอบพิจารณาและออกคาสั่งให้ส่งลูกคืนโดยเร็ว
ในชั้นพิจารณาของศาลหรือหน่วยงานทางปกครองที่รับผิดชอบ ศาล
และหน่วยงานทางปกครองที่รับผิดชอบจะพิจารณาเพียงว่า (๑) มีการลักพาหรือหน่วงเหนี่ยวลูกไว้

๑๐
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแห่งประเทศที่ลูกเคยมีที่อยู่ตามปกติก่อนถูกลักพาหรือหน่วงเหนี่ยวไว้หรือไม่
(๒) ลูกที่ถูกลั กพาหรือหน่ วงเหนี่ย วไว้มีอายุยังไม่ถึง ๑๖ ปี หรือไม่ และ (๓) ประเทศที่ลูกมีที่อยู่
ตามปกติ (habitual residence) กับประเทศที่ได้รับการร้องขอให้ส่งลูกคืนมีพันธกรณีตามอนุสัญญา
ฯ หรือไม่ ศาลหรือหน่วยงานทางปกครองที่รับผิดชอบจะไม่ก้าวล่วงไปวินิจฉัยว่า “บุคคลใดในระหว่าง
ผู้ที่ลักพาหรือหน่วงเหนี่ยวลูกไว้กับผู้ที่ใช้อานาจปกครองในเวลาที่มีการลักหรือหน่วงเหนี่ยวลูกสมควร
เป็นผู้ใช้อานาจปกครองลูก” เพราะประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากล่าวกันที่ศาลแห่งประเทศที่ลูกเคย
มีที่อยู่ตามปกติ ภายหลังจากที่ศาลหรือหน่วยงานทางปกครองที่รับผิดชอบส่งลูกกลับไปยังประเทศที่
ลูกเคยที่ลูกเคยมีที่อยู่ตามปกติแล้ว การที่อนุสัญญาฯ กาหนดให้ศาลหรือหน่วยงานทางปกครองที่
รับผิดชอบในประเทศภาคีพิจารณาเฉพาะสามประเด็นดังกล่าว จะทาให้การพิจารณาคดีและการส่ง
ลูกคืนไปยังประเทศที่ลูกเคยมีที่อยู่ตามปกติเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
ในการวินิจฉัยว่า “มีการลักพาหรือหน่วงเหนี่ยวลูกไว้โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายแห่ ง ประเทศที่ ลู ก เคยมี ที่ อ ยู่ ต ามปกติ ห รื อ ไม่ ” นั้ น ศาลหรื อ หน่ ว ยงานทางปกครองที่
รั บ ผิ ดชอบจะต้ องทราบกฎหมายของประเทศที่ลู กมีที่อ ยู่ตามปกติเสี ยก่อนจึงสามารถวินิจฉัยได้
ตามปกติแล้ว ศาลหรือหน่วยงานทางปกครองที่รับผิดชอบจะทราบกฎหมายต่างประเทศได้เฉพาะเมื่อ
มีการนาสืบพยานผู้เชี่ยวชาญกฎหมายต่างประเทศ แต่ภายใต้อนุสัญญาฯ ศาลหรือหน่วยงานทาง
ปกครองที่รับผิดชอบมีอานาจพิจารณากฎหมายของต่างประเทศที่ผู้ประสานงานกลางได้รับรองไว้
โดยไม่จาเป็นต้องสืบพยานผู้เชี่ยวชาญอีก นอกจากนี้ หากศาลหรือหน่วยงานทางปกครองที่รับผิดชอบ
ไม่แน่ใจว่า การลั กพาหรือหน่ว งเหนี่ ยวในคดีพิพาทเป็นการกระทาโดยไม่ชอบด้ว ยกฎหมายแห่ ง
ประเทศที่ลูกมีที่อยู่ตามปกติหรือไม่ ศาลหรือหน่วยงานทางปกครองที่รับผิดชอบอาจร้องขอให้เสนอ
คาพิพากษาที่แสดงว่าการลักพาและหน่วงเหนี่ยวลูกไว้เป็นการกระทาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของ
ประเทศที่ลูกมีที่อยู่ตามปกติ เพื่อประกอบการแปลความกฎหมายก็ได้
๒.๒.๔.๓ การออกคาสั่งของศาลหรือหน่วยงานทางปกครองที่รับผิดชอบ
เมื่อศาลหรือหน่ว ยงานทางปกครองที่รับผิ ดชอบพิจารณาแล้ วเห็นว่า
การลักพาและหน่วงเหนี่ยวไว้เป็นการฝุาฝืนกฎหมายแห่งประเทศที่ลูกเคยมีที่อยู่ตามปกติก่อนถูก
ลักพาหรือหน่ วงเหนี่ยวไว้ ประกอบกับลูกที่ถูกลักพาและหน่ว งเหนี่ยวไว้อายุยังไม่ถึง ๑๖ ปี และ
ประเทศที่ลูกเคยมีที่อยู่ตามปกติ (habitual residence) กับประเทศที่ได้รับการร้องขอให้ส่งลูกคืนมี
พันธกรณีตามอนุสัญญาฯ ศาลหรือหน่วยงานทางปกครองที่รับผิดชอบจะออกคาสั่งได้เป็น ๒ กรณี
คือ
๑) กรณีที่ก ารลักพาหรือหน่วงเหนี่ยวลูกไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาน้อยกว่า ๑ ปี ก่อนยื่นคาร้องต่อศาลหรือหน่วยงานทางปกครองที่รับผิดชอบ
ศาลหรือหน่วยงานทางปกครองที่รับผิดชอบจะต้องสั่งให้ส่งลูกคืนทันที
ในกรณีนี้ ศาลหรือหน่วยงานทางปกครองที่รับผิดชอบมีอานาจที่ จะ
ออกคาสั่งไม่ส่งลูกคืนได้ใน ๔ กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อปรากฏว่า ผู้ ใช้อานาจปกครองไม่ได้ใช้อานาจปกครอง
อย่างแท้จริงในเวลาที่มีการลักพาหรือหน่วงเหนี่ยวลูก หรือในเวลาก่อนหรือภายหลังที่มีการลักพาหรือ
หน่วงเหนี่ยวลูกไว้ ผู้ใช้อานาจปกครองให้ความยินยอมกับการกระทาดังกล่าว

๑๑
(๒) การส่ งลู กคืน อาจเป็นเหตุให้ลู กได้รับอันตรายทางร่างกาย
หรือจิตใจ หรือทาให้ลูกตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจทนได้ (intolerable situation)
(๓) เมื่อได้คานึงถึงวุฒิภาวะของลูกแล้ว ปรากฏว่าลูกปฏิเสธที่จะ
กลับประเทศ
(๔) หลักการพื้นฐาน (fundamental principles) ที่ว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพแห่งประเทศที่ได้รับการร้องขอให้ส่งลูกคืนไม่อนุญาตให้ส่งลูกคืน
เนื่ อ งจากอนุ สั ญ ญาฯ นี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์ ใ ห้ ส่ ง ลู กที่ ถู กลั ก พาหรื อ
หน่วงเหนี่ยวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคืนทันที การตีความข้อยกเว้นไม่ส่งลูกกลับประเทศที่ลูกมีที่อยู่
ตามปกติต้องตีความอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะขัดกับวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ นี้ และอาจเป็นการ
ยอมรับว่าการพาและหน่วงเหนี่ยวลูกไว้เป็นสิ่งชอบธรรม
๒) กรณีที่การลักพาหรือหน่วงเหนี่ยวลูกไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ ๑ ปี ขึ้นไป ก่อนยื่นคาร้องต่อศาลหรือหน่วยงานทางปกครองที่รับผิดชอบ นอกจาก
ศาลหรือหน่วยงานทางปกครองที่รับผิดชอบมีอานาจที่จะออกคาสั่งไม่ส่งลูกคืนตามข้อยกเว้นทั้ง ๔
ประการ ดังกล่าวแล้ว ศาลหรือหน่วยงานทางปกครองที่รับผิดชอบยังมีดุลพินิจเพิ่มเติมที่จะไม่ส่งลูก
คืนได้อีกหนึ่งกรณี คือ เมื่อศาลหรือหน่วยงานทางปกครองที่รับผิดชอบเห็นว่า ลูกได้ตั้งหลักปักฐานใน
สิ่งแวดล้อมใหม่แล้ว (settlement in new environment) ศาลหรือหน่วยงานทางปกครองที่
รับผิดชอบจะไม่ส่งลูกคืนก็ได้ ในทางปฏิบัติ การที่ลูกอยู่ในประเทศใหม่นานเพียงใด โอกาสที่ศาลหรือ
หน่วยงานทางปกครองที่รับผิดชอบจะสั่งให้ส่งลูกคืนจะมีน้อยลง เพราะถือว่าลูกได้ตั้งหลักปักฐาน
สิ่งแวดล้อมใหม่แล้ว
๒.๓ พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางแพ่งว่าด้วยการละเมิดสิทธิคุ้มครอง
เด็ก พ.ศ.๒๕๕๕
๒.๓.๑ เหตุ ผลและความจาเป็น ในการยกร่ า งพระราชบัญญัติค วามร่ วมมือระหว่า ง
ประเทศในเรื่องทางแพ่งว่าด้วยการละเมิดสิทธิคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๕๕ ๙
๑) มีความจาเป็นต้องกาหนดอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะคาสั่ง
ระเบียบ ข้อบังคับภายในของสานักงานอัยการสูงสุดไม่สามารถนาไปบังคับกับหน่วยงานอื่นได้
๒) รั ฐ บาลไทยไม่ ส ามารถน าตั ว เด็ ก ออกมาจากบิ ด าหรื อ มารดาซึ่ ง มี อ านาจ
ปกครองได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายให้อานาจเจ้าพนักงาน อีกทั้งการที่ผู้มีอานาจปกครองเด็กพาเด็กเก
ข้ามาในประเทศไทยไม่เป็นเรื่องทางอาญา จึงไม่อาจขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตารวจได้ ทาให้ไม่
สามารถแยกเด็กออกจากบิดาหรือมารดาได้
๓) ความจาเป็นในการปฏิบัติตามอนุสัญญา โดยให้ศาลมีคาสั่งให้ส่งเด็กกลับไปยัง
ประเทศที่ เ ป็ น ถิ่ น ที่ อ ยู่ ป กติ ซึ่ ง ต้ อ งก าหนดวิ ธี ก ารและขั้ น ตอนที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หา
พระราชบัญญัติประกอบอนุสัญญาว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพาตัวเด็กข้ามชาตินี้ เป็นกรณีการ
อานาจปกครองเด็กโดยตัวเด็กไม่มีปัญหาแต่อย่างใด และมีกระบวนการที่จาเป็นต้องใช้วิธีการทางแพ่ง
๙

คณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบอนุสัญญาว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพาตัวเด็กข้ามชาติ,
สรุปผลการประชุม. หน้า ๓๖.

๑๒
และเป็นกรณีข้อพิพาทในทางครอบครัวเกี่ยวกับการใช้อานาจปกครอง ซึ่งควรให้ความช่วยเหลือโดยผู้
ประสานงานกลางเข้ าไกล่ เกลี่ ย ข้ อพิ พาทและกาหนดอ านาจหน้ าที่ และวิ ธีก ารของหน่ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง จึ ง ไม่ ส ามารถน ามาตรการต่ า งๆ ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นอนุ สั ญ ญาฯ มารวมไว้ ใ น พ.ร.บ.
คุ้มครองเด็กซึ่งประกาศใช้เมื่อปี ๒๕๔๖ ได้ เนื่องจากวัตถุประสงค์ของกฎหมายทั้งสองฉบับแตกต่าง
กันอย่างชัดเจน กล่าวคือ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเด็กเร่ร่อนหรือเด็ก
กาพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กที่ถูกทารุณกรรม ฯลฯ และ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กยังมีสภาพบังคับทาง
อาญาที่ระบุการกระทาที่เป็นความผิดและกาหนดโทษไว้
นอกจากนี้ ถื อ เป็ น การสร้ า งกลไกและมาตรการปกปู อ งคุ้ ม ครองเด็ ก ในระดั บ
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการใช้อานาจปกครองเด็กให้พ้นภยันตรายที่เกิดจากการเคลื่อนย้าย หรือถูก
หน่วงเหนี่ยวกักขังโดยมิชอบ และจัดให้มีกระบวนการส่งคืนตัวเด็กสู่ประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ปกติโดยเร็ว
รวมทั้งให้การคุ้มครองสิทธิของบิดาหรือมารดากับเด็กที่จะได้พบและเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกัน
๒.๓.๒ ระยะเวลาในการบังคับใช้กฎหมาย๑๐
มีการกาหนดระยะเวลาในการบังคับใช้กฎหมายให้แน่นอน เมื่อกฎหมายใช้บังคับ
ไปแล้วระยะหนึ่ง หากจะให้กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับต่อไปเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลา ส่วนราชการที่
รับ ผิ ดชอบต้องเสนอร่างกฎหมายใหม่ และอาจพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ใน
ขณะนั้นไปในคราวเดียว
กาหนดให้ระยะเวลาสิ้นสุดของกฎหมายสอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ที่มีสภาพบังคับ
ใช้เป็นเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่มีผลใช้บังคับ ถ้าไม่มีการบอกเลิกอนุสัญญาก็จะมีผลบังคับใช้ต่อไปโดย
ปริยายทุกๆ ๕ ปี อย่างไรก็ดี หากมีกรรที่รัฐสภาเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวควรมีสภาพบังคับใช้น้อยกว่า
๕ ปี ก็อาจจะมีการบอกเลิกอนุสัญญาก่อนครอบกาหนด ๕ ปี โดยแจ้งต่อกระทรวงการต่างประเทศ
แห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์อย่างน้อย ๖ เดือน ก่อนอนุสัญญาจะสิ้นการบังคับใช้ในปีที่ ๕
๒.๓.๓ บทนิยาม๑๑
ได้กาหนดบทนิยามคาว่า “เด็ก” ให้หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่าสิบหกปี
บริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสและให้ระบุในกรณีที่กาลังดาเนินการตามคาร้อง
ขอให้ส่งคืนตัวเด็กอยู่และเด็กนั้นมีอายุถึงสิบหกปีบริบูรณ์หรือพ้นจากอานาจการปกครองของผู้ร้องขอ
แล้วให้การดาเนินการตามคาร้องขอสิ้นสุดลง
บทนิยามคาว่า “สิทธิควบคุมดูแลเด็ก” ให้สอดคล้องพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๓ วรรคสอง และ ข้อ ๕ A ของอนุสัญญาฯ
บทนิยามคาว่า “ สิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็ก” ให้สอดคล้องกับข้อ ๕ B ของ
อนุสัญญาฯ
บทนิยามคาว่า “ผู้ประสานงานกลาง” ให้สอดคล้องกับข้อ ๖ ของอนุสัญญาฯ
บทนิยามคาว่า “ศาล” หมายความว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
๑๐

คณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบอนุสัญญาว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพาตัวเด็กข้ามชาติ,
เรื่องเดิม, หน้า ๓๗.
๑๑
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๗.

๑๓
๒.๓.๔ อานาจหน้าที่ของผู้ประสานงานกลาง๑๒
กาหนดให้สานักงานอัยการสูงสุดหรือผู้ซึ่งสานักงานอัยการสูงสุดมอบหมายเป็นผู้
ประสานงาน โดยให้จากัดบทบาทของผู้ประสานงานกลางตามพระราชบัญญัตินี้ โดยผู้ประสานงาน
กลางมิได้มีอานาจดาเนินการได้ทุกเรื่อง เช่น การดาเนินคดียื่นคาร้องขอให้ส่งตัวเด็กคืน เป็นเรื่องของ
ผู้ร้องต้องดาเนินการเอง มิใช่ผู้ประสานงานกลางดาเนินการให้ ถ้าผู้ร้องขอต้องการให้ผู้ประสานงาน
กลางหาทนายความให้ ผู้ ป ระสานงานกลางต้ อ งจั ด ทนายความให้ เ พราะมิ ไ ด้ ตั้ ง ข้ า งสงวนเรื่ อ ง
ทนายความไว้ หากจะให้ พ นั ก งานอั ย การด าเนิ น ทุ ก เรื่ อ งเอง อาจจะมี ปั ญ หาว่ า จะไปแย่ ง งาน
ทนายความ ทั้งมิได้เป็นไปตามที่ได้ภาคยานุวัติไว้
พระราชบัญญัตินี้ได้กาหนอานาจหน้าที่ของผู้ประสานงานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับข้อ
๗ ของอนุสัญญาฯ ดังต่อไปนี้
๑) รับคาร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ร้องขอ
๒) พิจารณาและวินิจฉัยว่าควรจะให้หรือขอความช่วยเหลือหรือไม่
๓) ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ป ระสานงานกลางหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ มี อ านาจของ
ต่ า งประเทศ รวมทั้ ง ติ ด ตามและเร่ ง รั ด เพื่ อ ให้ มี ก ารส่ ง ตั ว เด็ ก กลั บ คื น โดยเร็ ว และเพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์อื่นตามพระราชบัญญัตินี้
๔) สืบหาแหล่งที่อยู่ของเด็กซึ่งถูกพาตัวมาหรือถูกกักตัวตามพระราชบัญญัตินี้
๕) ดาเนินการเพื่อให้มีการปกปูองเด็กมิให้ได้รับอันตราย หรือปูองกันการปฏิบัติที่
ไม่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝุาย
๖) ดาเนินการเพื่อให้ มีการส่งตัว เด็กกลั บคืนโดยสมัครใจหรือเพื่อระงับขัดแย้ง
อย่างฉันท์มิตร
๗) แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก
๘) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับการดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
๙) ดาเนินการเพื่อให้มีการส่งตัวเด็กกลับคืนเพื่อให้การใช้สิทธิในการพบและเยี่ยม
เยียนเด็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐) จัดให้มีพนักงานอัยการ ทนายความ หรือที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อให้มีการส่งตัว
เด็กกลับคืนหรือเพื่อให้การใช้สิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๑๑) ด าเนิ น การอย่ า งอื่ น เพื่ อ ให้ ก ารให้ ห รื อ การขอความช่ ว ยเหลื อ ตาม
พระราชบัญญัตินี้บรรลุผล
การดาเนินการของผู้ประสานงานกลางต้องกระทาโดยรวดเร็วโดยถือประโยชน์ของเด็ก
เป็นสาคัญและคานึงถึงความเป็นไปได้ที่ศาลจะมีคาสั่งอนุญาตตามคาร้องขอหรือไม่ตามมาตรา ๑๓ ด้วย
ในส่ ว นของหมวด ๒ คาร้องขอความช่ว ยเหลื อและการยื่นคาร้องขอกความ
ช่วยเหลือให้ส่งตัวเด็กให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการตามอนุสัญญาฯ มาใช้ โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจใน
ส่วนกลาง คือ พนักงานอัยการ สานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว ในส่วนภูมิภาค คือ พนักงาน
๑๒

คณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบอนุสัญญาว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพาตัวเด็กข้ามชาติ,
เรื่องเดิม, หน้า ๓๘.

๑๔
อัยการ สานักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือพนักงานอัยการสานักงานอัยการจังหวัดที่มี
สานักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สานักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้ป ระสานงานกลางตามมติคณะรับมนตรี และกาหนด
อานาจหน้าที่ของผู้ประสานงานกลางตามอนุสัญญาฯ ข้อ ๗
๒.๓.๕ การยื่นคาร้องขอความช่วยเหลือ๑๓
คาร้องเพื่อขอความช่วยเหลือในการดาเนินการส่งคืนตัวเด็ก ให้ดาเนินการตามข้อ
๘ แห่งอนุสัญญาฯ โดยอาจยื่นคาร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้ประสานงานกลางซึ่งเด็กมีถิ่นที่อยู่ปกติใน
เขตอานาจหรือต่อผู้ประสานงานกลางของรัฐภาคีอื่นได้ และให้ผู้ประสานงานกลางพิจารณาและ
วินิจฉัยคาร้องขอว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะให้ความช่วยเหลือตามอนุสัญญาฯได้หรือไม่ โดยผู้ร้องขอ
ความช่วยเหลืออาจยื่นอุทธรณ์คาวินิจฉัยของผู้ประสานงานกลางต่อศาลได้ภายในกาหนดสามสิบวัน
นับแต่ทราบคาวินิจฉัย
ส่วนกรณีที่ได้รับคาร้องขอและดาเนินการค้นหาเด็กพบแต่เด็กไม่อยากไปจากบิดา
หรือมารดาที่พาเด็กมา กรณีเช่นนี้ ผู้ประสานงานกลางมีอานาจดาเนินการให้มีการส่งคืนเด็กโดยสมัคร
ใจ หากไม่บรรลุผลจะต้องดาเนินการให้มีการยื่นคาร้องต่อศาลให้พิจารณาต่อไป
สาหรับการร้องขอให้ส่งคืนตัวเด็ก ผู้ร้องขอจะต้องมีอานาจในการปกครองเด็ก ทั้งที่
เกิดจากกฎหมาย ข้อตกลงหรือคาพิพากษาของศาล การดาเนินคดีในศาลและการยื่นคาร้องขอต่อ
ศาล ให้ อัย การสู งสุดในฐานะผู้ ป ระสานงานกลางมีอานาจมอบหมายให้ พนักงานอั ยการในท้องที่
ดาเนิน การ ต่อศาล โดยไม่จาต้องบัญญัติในเรื่องการอุทธรณ์ฎีกา โดยหลั กเกณฑ์คาร้องขอความ
ช่วยเหลืออาจออกเป็นระเบียบหรือกฎกระทรวง
๒.๔ พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดู
และเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕
๒.๔.๑ การให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศตามพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูและเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕๑๔
๑) กาหนดให้ผู้ถูกละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็กอาจขอให้ส่งตัวเด็กซึ่งถูกพาตัวมา
หรือกักตัวไว้ในประเทศไทยกลับคืนสู่ถิ่นที่อยู่เดิมของเด็กในต่างประเทศโดยยื่นคาร้องขอต่อผู้ประสานงาน
กลางของประเทศที่ เ ด็ ก มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ต ามปกติ ห รื อ ต่ อ ผู้ ป ระสานงานกลาง ทั้ ง นี้ ตามระเบี ย บที่ ผู้
ประสานงานกลางกาหนด โดยคาร้องขอความช่วยเหลือจะต้องระบุ (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานแสดง
ตัวบุคคลของผู้ร้องขอของเด็กและของผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้พาเด็กมาหรือกักตัวเด็กไว้ (ข) วัน เดือน
ปีเกิดของเด็กในกรณีที่มี (ค) เหตุผลที่สนับสนุนคาร้องขอ (ง) ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่ของเด็ก และ
ข้ อ มู ล แสดงตั ว บุ ค คลที่ น่ า เชื่ อ ว่ า เด็ ก ไปอยู่ ด้ ว ย และ (จ) เอกสารหลั ก ฐานอื่ น ตามระเบี ย บที่ ผู้
ประสานงานกลางกาหนด (ร่างมาตรา ๖) ซึ่งสอดคล้องกับข้อ ๘ ของอนุสัญญาฯ
๑๓

คณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบอนุสัญญาว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพาตัวเด็กข้ามชาติ,
เรื่องเดิม, หน้า ๓๘.
๑๔
คณะกรรมการกฤษฎีกา, บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือในทางแพ่งเกี่ยวกับการ
ละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. …, เรื่องเสร็จที่ ๒๘๒/๒๕๕๔.

๑๕
๒) กาหนดให้ผู้ประสานงานกลางดาเนินการช่วยเหลือยื่นคาร้องขอต่อศาล หรือส่ง
คา ร้องขอต่อไปยังผู้ประสานงานกลางของรัฐภาคีในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเด็กอยู่ในรัฐอื่นที่เป็น
ภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพาเด็กข้ามชาติ หรือปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
พร้ อมด้ว ยเหตุ ผ ลหรื อแจ้ งเงื่ อนไขที่จ าเป็น หรือ เหตุ ขัดข้ องให้ ผู้ ร้อ งขอทราบ (ร่ างมาตรา ๗) ซึ่ ง
สอดคล้องกับ ข้อ ๙ ของอนุสัญญาฯ
๓) กาหนดให้ผู้ร้องขออาจขอทบทวนคาวินิจฉัยของผู้ประสานงานกลางที่ปฏิเสธ
การให้ความช่วยเหลือต่อศาลได้ภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือ และคาวินิจฉัยชี้ขาดของศาลให้เป็นที่สุด (ร่างมาตรา ๘)
๔) กาหนดให้การปฏิเสธคาร้องขอความช่วยเหลือของผู้ประสานงานกลางตามร่าง
มาตรา ๗ ไม่ตัดสิทธิของผู้ถูกละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็กที่จะยื่นคาร้ องขอเพื่อใช้สิทธิของตนต่อศาล
เยาวชนและครอบครัวกลางโดยตรง (ร่างมาตรา ๙)
๕) กาหนดให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ปลัดกระทรวงมหาดไทยดาเนินการสืบ
หาแห่งที่อยู่ของเด็กตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ประสานงานกลาง และแจ้งผลการดาเนินการไปยังผู้ประสานงาน
กลาง โดยให้ พ นั ก งานอั ย การด าเนิ น การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ตามค าร้ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ ที่ ผู้
ประสานงานกลางส่งให้ เมื่อได้ทราบที่อยู่ของเด็กแล้วก่อนการดาเนินการในประการอื่น พนักงาน
อัยการอาจยื่นคาขอต่อศาลขอให้มีคาสั่งห้ามมิให้ผู้ใดย้ายเด็กไปเสียจากแหล่งที่อยู่ เว้นแต่ศาลจะมี
คาสั่งเป็นอย่างอื่น และหากมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการฝุาฝืนคาสั่งศาลหรือเด็กอาจได้รับอันตราย
หรือมีการกระทาอื่นใดอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานอัยการ
อาจยื่นคาขอต่อศาลขอให้มีคาสั่งอนุญาตให้พนักงานอัยการดาเนินการตามที่จาเป็นและสมควรเพื่อ
นาตัวเด็กส่งไว้ในความควบคุมดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยร้อง
ขอให้เจ้าพนักงานตารวจให้ความช่วยเหลือในการดาเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ พนักงานอัยการยังมี
อานาจยื่นคาร้องขอต่อศาลขอให้มีคาสั่งส่งตัวเด็กกลับคืนด้วย (ร่างมาตรา ๑๐)
๒.๔.๒ การดาเนินการช่วยเหลือ๑๕
ในการพิจารณาในส่วนของการดาเนินการช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตินี้โดยให้ ผู้
บัญชาการตารวจแห่งชาติดาเนินการค้นหาแหล่งที่อยู่ของเด็กตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ประสานงานกลาง
และแจ้งผลไปยังผู้ประสานงานกลาง โดยให้พนักงานอัยการดาเนินการให้ความช่วยเหลือตามคาร้อง
ขอความช่ ว ยเหลื อ ที่ผู้ ป ระสานงานกลางส่ ง ให้ เมื่ อได้รั บค าร้ องขอความช่ ว ยเหลื อ และก่ อนการ
ดาเนินการประการอื่น ให้พนักงานอัยการยื่นคาขอต่อศาลขอให้มีคาสั่งห้ามผู้ใดเคลื่อนย้ายหรือหน่วง
เหนี่ยวเด็ก หรือผู้ที่เด็กอยู่ด้วยเคลื่อนย้ายเด็กไปเสียจากถิ่นที่อยู่ จนกว่าการดาเนินการเกี่ยวกับการส่ง
ตัวเด็กกลับคืนเสร็จสิ้นหรือจนกว่าศาลจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น
หากมีเหตุอันควรเชื่อว่า เจ้าหน้าผู้เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามคาสั่งศาลหรือเด็กอาจ
ได้รับอันตราย หรือมีการกระทาอื่นใดอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้
พนักงานอัยการยื่นคาร้องขอต่อศาลขอให้มีคาสั่งอนุญาตให้พนักงานอัยการดาเนินการตามที่จาเป็น
และสมควรเพื่อนาเด็กส่งไว้ในความปกครองดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๕

คณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบอนุสัญญาว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพาตัวเด็กข้ามชาติ,
เรื่องเดิม, หน้า ๓๙.

๑๖
ในการดาเนินการดังกล่าวให้เจ้าพนักงานตารวจในท้องที่ที่เด็กมีถิ่นที่อยู่ หรือเจ้า
พนักงานตารวจอื่นให้ความช่วยเหลือพนักงานอัยการเมื่อได้รับคาร้องขอ
นอกจากนี้ ได้กาหนดให้ตารวจมีอานาจการดาเนินการและแจ้งผลการดาเนินการ
มายังสานักงานอัยการสูงสุดเช่นเดียวกับพระราชบัญ ญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทาง
อาญา
๒.๔.๓ ศาลและกระบวนการพิจารณา๑๖
๑) กาหนดให้ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีและมี
คาสั่งคาร้องขอหรือคาขอและให้เป็นที่สุด (ร่างมาตรา ๑๒)
๒) กาหนดให้ศาลจะนาข้อมูลเกี่ยวกับเด็กตามที่ผู้ประสานงานกลางหรือเจ้าหน้าที่
แห่งท้องที่ที่เด็กมีถิ่นที่อยู่ปกติเสนอมาประกอบการพิจารณาในการออกคาสั่งส่งตัวเด็กกลับคืนด้วย
(ร่างมาตรา ๑๓) ดังนี้
(๑) กรณีที่นับแต่วันที่เด็กถูกพาตัวมาหรือกักตัวไว้จนถึงวันยื่นคาร้องขอต่อ
ศาลยังไม่ถึงหนึ่งปี ให้ศาลพิจารณาว่าจะให้ส่งตัวเด็กกลับคืนหรือไม่โดยเร็ว
(๒) กรณีที่นับแต่วันที่เด็กถูกพาตัวมาหรือกักตัวไว้จนถึงวันยื่นคาร้องขอตั้งแต่
หนึ่งปีขึ้นไป ศาลจะพิจารณาสั่งให้ส่งตัวเด็กกลับคืนก็ได้ เว้นแต่เด็กได้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ใหม่แล้ว
(๓) กรณีที่ปรากฏว่าเด็กได้ออกไปจากประเทศไทยแล้วศาลอาจให้ รอการ
พิจารณาไว้หรือยกคาร้องขอก็ได้
(๔) ศาลอาจยกคาร้องขอให้ส่งตัวเด็กกลับคืนในกรณีดังต่อไปนี้
ก) ผู้มีสิทธิควบคุมดูแลเด็กมิได้ควบคุมดูแลเด็กในขณะที่มีการพาตัวเด็ก
หรือกักตัวเด็กไว้ หรือได้ให้ความยินยอมในตอนแรกหรือยอมรับในภายหลังให้มีการพาตัวเด็กหรือกัก
ตัวเด็กไว้
ข) การส่งตัวเด็กกลับคืนอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
อย่างร้ายแรง หรือเด็กจะตกอยู่ในสภาวะอันไม่อาจทนได้
ค) เด็กคัดค้านการส่งตัวเด็กกลับคืนและศาลเห็นว่าเด็กมีอายุและวุฒิ
ภาวะที่ควรจะรับฟังคาคัดค้านนั้น
ง) การส่งตัวเด็กกลับคืนจะขัดกับหลักพื้นฐานของประเทศไทที่เกี่ยวกับ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
จ) เด็กอายุครบสิบหกปีบริบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และข้อ
๒๐ ของอนุสัญญาฯ
๓) กาหนดให้ผู้ประสานงานกลางหรือพนักงานอัยการอาจยื่นคาแถลงขอทราบ
เหตุขัดข้องที่ศาลยังไม่สามารถมี คาสั่งภายในหกสัปดาห์นับแต่เมื่อได้รับคาขอ (ร่างมาตรา ๑๔) ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อ ๑๑ ของอนุสัญญาฯ

๑๖

คณะกรรมการกฤษฎีกา, เรื่องเดิม, หน้า ๕.

๑๗
๔) กาหนดให้การร้องขอให้ส่งตัวเด็กกลับคืนและมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิควบคุม
ดูแลเด็ก (ร่างมาตรา ๑๕) ซึ่งสอดคล่องกับข้อ ๑๖ ของอนุสัญญาฯ
๕) กาหนดให้การพิจารณาคาร้องขอให้ส่งตัวเด็กกลับคืนศาลอาจสั่งให้ผู้ร้องขอส่ง
คาวินิจฉัยชี้ขาดของศาลหรือองค์กรอื่นที่มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดในประเทศที่เด็กมีถิ่นที่อยู่ปกติที่แสดง
ว่าการพาตัวเด็กมาหรือกักตัวเด็กเป็นการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็กมาใช้ประกอบการวินิจฉัยว่าจะ
ส่งตัวเด็กกลับคืนหรือไม่ก็ได้ (ร่างมาตรา ๑๖) ซึ่งสอดคล้องกับข้อ ๑๗ ของอนุสัญญาฯ
๖) กาหนดให้บิดามารดา บุพการี ผู้ปกครอง ผู้มีสิทธิควบคุมดูแลเด็ก ผู้แทนโดย
ชอบธรรม หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์กับเด็กในทานองเดียวกัน เป็นผู้มีสิทธิร้องขอความช่วยเหลือขอใช้
สิทธิพบและเยี่ยมเยียนเด็ก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ประสานงานกลางกาหนด โดยนา
บทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องขอให้ส่งตัวเด็กกลับคืนในหมวดนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๑๗)
ซึ่งสอดคล้องกับข้อ ๒๑ ของอนุสัญญาฯ
๒.๔.๔ การดาเนินการระหว่างการส่งเด็กกลับคืน๑๗
ให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ มีอานาจหน้าที่ในการรับตัวเด็ก
ไว้ดูแลเป็นการชั่วคราวระหว่างการดาเนินการส่งตัวเด็กกลับคืน
กรณีการรับเด็กมาอยู่ในความปกครองดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่ง
คงของมนุษย์ จะกระทาได้ต่อเมื่อมีคาสั่งของศาลเท่านั้น ซึ่งจะผูกโยงกับเรื่องวิธีการปฏิบั ติในการ
ควบคุมดูแลเด็ก และตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ มี
อานาจในการคุ้มครองเด็กเพื่อสวัสดิภาพของเด็ก

๑๗

คณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบอนุสัญญาว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพาตัวเด็กข้ามชาติ,
เรื่องเดิม, หน้า ๓๙.

บทที่ ๓
ผลการศึกษา
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพาเด็ก
ข้ามชาติ (The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction)
และพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก
พ.ศ. ๒๕๕๕ ทาให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้ โดยผู้เขียนจะอธิบายและทาการ
เปรียบเทียบผ่านกรณีตัวอย่างต่อไปนี้
๓.๑ กรณีตัวอย่าง๑
ข้อเท็จจริงได้ความว่า คุณนิดและสามีชาวสวีเดนไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน มีบุตรสาว
ด้วยกันหนึ่งคนปัจจุบันอายุ ๑๔ ปี บิดาของเด็กไม่เคยมาเลี้ยงดู หรือดูแลบุตรสาว ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.
๒๕๔๙ ประเทศสวีเดนได้ออกกฎหมายใหม่ว่า แม้บิดาและมารดาจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ก็ให้
ถือว่าบิดานั้นเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย บิดาของเด็กจึงได้ยื่นคาร้องต่อศาลสวีเดนขอมีอานาจ
ปกครองบุ ตรแต่เพีย งผู้ เดีย ว ซึ่งต่อมาศาลสวีเดนได้มีคาพิพากษาให้ บิดาเป็นผู้ มีอานาจปกครอง
บุตรสาวตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และบิดาของเด็กจะดาเนินการติดตามบุตรสาวที่อยู่ประเทศไทย
ขณะนี้คืนจากคุณนิดโดยอ้างว่าคุณนิดลักพาตัวบุตรสาวไป และจะดาเนินคดีอาญากับคุณนิดด้วย
๓.๑.๑ คาถาม
๑) ใครเป็นผู้มีอานาจปกครองบุตรสาวตามกฎหมาย
๒) บิดาของเด็กมีสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศที่จะติดตามเอาตัวบุตรสาวคืน
โดยอ้างว่าคุณนิดลักพาตัวบุตรสาวไปหรือไม่
๓) บิดาของเด็กสามารถดาเนินคดีอาญากับคุณนิดในความผิดที่เกี่ยวข้องกับการ
ลักพาตัวบุตรสาวไปหรือไม่
๓.๒ แนวทางการวินิจฉัย (ก่อนมีการตราพระราชบัญญัติฯ)
๓.๒.๑ ใครเป็นผู้มีอานาจปกครองบุตรสาวตามกฎหมาย
ตามกฎหมายไทย (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๔๖) เมื่อบิดา
และมารดาไม่ได้จดทะเบี ยนสมรสกัน กาหนดให้บุตรที่เกิดมาเป็นบุตรโดยชอบด้ว ยกฎหมายของ
มารดา ดังนั้น เฉพาะแต่มารดาเท่านั้นที่มีอานาจปกครองบุตรสาวตามกฎหมาย
ตามกฎหมายสวีเดน เมื่อมีกฎหมายใหม่ออกมาให้บิดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับ
มารดาเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของบุตรด้วย ตามที่คุณนิดให้ข้อมูลมา จึงถือว่าทั้งคุณนิดและ
๑

http://www.humanrights.ago.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=9201&lang
=english

๑๙
บิดาเด็กมีอานาจปกครองบุตรสาวตามกฎหมายทั้งคู่ อย่างไรก็ตาม ต่อมาบิดาบุตรสาวได้ยื่นคาร้องต่อ
ศาลสวีเดนขอมีอานาจปกครองบุตรสาวแต่เพียง ผู้เดียว และศาลสวีเดนอนุญาตตามคาร้องขอให้บิดา
เป็นผู้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวแล้ว จึงต้องถือว่าบิดาเด็กแต่เพียงผู้เดียวมีอานาจปกครอง
บุตรสาวตามกฎหมาย
มีปัญหาต้องพิจารณาต่อไปว่าในกรณีที่มีการขัดกันของกฎหมายไทยและกฎหมาย
สวีเดนดังกล่ าวข้างต้น จะต้องใช้กฎหมายของประเทศใดบังคับ ในกรณีนี้ถ้า บิดาของเด็กเข้ ามา
ประเทศไทยเพื่อเรียกร้องสิทธิในอานาจปกครองปกครองบุตรสาว การจะใช้กฎหมายของประเทศใด
บั งคั บ นั้ น เป็ น ไปตามที่พ ระราชบั ญญั ติว่ าด้ว ยการขั ดกั นแห่ งกฎหมาย พ.ศ. ๒๔๘๑ มาตรา ๓๐
กาหนดไว้ คือ ในกรณีที่เด็กเกิดจากหญิงที่ไม่ได้สมรสกับชาย สิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับ
บุตรให้เป็นไปตามกฎหมายสัญชาติของมารดา ดังนั้น กรณีนี้จึงต้องใช้กฎหมายไทยบังคับ ซึ่งก็คือ
เฉพาะแต่มารดาเท่านั้น ที่มีอานาจปกครองบุตรสาวตามกฎหมาย
๓.๒.๒ บิดาของเด็กมีสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศที่จะติดตามเอาตัวบุตรสาวคืนโดย
อ้างว่าคุณนิดลักพาตัวบุตรสาวไปหรือไม่
กรณีการลักพาเด็กข้ามชาติมีกฎหมายระหว่างประเทศใช้บังคับอยู่ โดยเป็นไปตาม
อนุสัญญาทางแพ่งว่าด้วยการลักพาเด็กข้ามชาติ (Convention on the Civil Aspects of
International Child Abduction) ตามมาตรา ๓ ของ อนุสัญญาทางแพ่งว่าด้วยการลักพาเด็กข้าม
ชาติกาหนดว่าการกระทาที่จะเป็นการลักพาเด็กข้ามชาติ จะต้องเป็นกรณีที่
๑) เป็นการละเมิดสิทธิในการปกครองบุตรตามกฎหมายของประเทศที่เด็กนั้นมี
ภูมิลาเนาอยู่ในขณะที่มีการนาเอาตัวเด็กไปหรือกักขังเด็กไว้ และ
๒) ในขณะที่มีการนาเอาตัวเด็กไปหรือกักขังเด็ก จะต้องมีการใช้สิทธิปกครองบุตร
อย่างแท้จริงไม่ว่าจะโดยลาพังหรือร่วมกัน
กรณีต ามปั ญหา คุ ณนิ ดพาบุต รสาวมาอยู่ป ระเทศไทยได้ ส องปีแ ล้ ว ขณะที่ น า
บุตรสาวมาอยู่ประเทศไทย ประเทศสวีเดนยังไม่มีการออกกฎหมายว่าให้บิดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
กับมารดาเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของบุตรด้วย ในขณะดังกล่าวบิดาของบุตรสาวจึงยังไม่มี
อานาจปกครองบุตรตามกฎหมาย และบิดาของเด็กไม่เคยมาเลี้ยงดู ให้การดูแลบุตรสาวเลย ดังนั้น
บิดาของบุตรสาวจึงไม่สามารถอ้างสิทธิตามอนุสัญญาทางแพ่งว่าด้วยการลักพาเด็กข้ามชาติร้องขอให้
มีการส่งตัวเด็กกลับคืนมาให้ตนในฐานะที่ตนเป็นผู้มีอานาจปกครองบุตรได้
นอกจากนี้ มีข้อพึงทราบว่า ตามมาตรา ๔ ของอนุสัญญาทางแพ่งว่าด้วยการลักพา
เด็ก ข้า มชาติ กาหนดว่า อนุ สั ญ ญาฉบั บนี้ จะใช้บั งคั บจนกระทั่ งเด็ก มีอายุถึ ง ๑๖ ปี เท่ านั้ น และ
ประเทศไทยไม่เคยลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการยอมรับและบังคับตามคาพิพากษา
ศาลต่างประเทศในเรื่องทางแพ่งและพาณิชย์กับประเทศใด คาพิพากษาศาลสวีเดนในเรื่องทางแพ่ง
รวมทั้งในกรณีนี้ที่ศาลสวีเดนมีคาพิพากษาให้บุตรสาวเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาแต่เพียง
ผู้เดียวจึงไม่สามารถใช้บังคับในประเทศไทยได้
๓.๒.๓ บิดาของเด็กสามารถดาเนินคดีอาญากับคุณนิดในความผิดที่เกี่ ยวข้องกับการลักพา
ตัวบุตรสาวไปหรือไม่

๒๐
ตามกฎหมายไทย คุณนิดมีอานาจปกครองบุตรตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว คุณ
นิดจึงไม่มีความผิดอาญาที่เกี่ยวข้องกับการลักพาตัวบุตรสาว เพราะถือว่าคุณนิดมีอานาจปกครอง
เลี้ยงดู ให้การศึกษาบุตรสาวตามกฎหมายไทย
ตามกฎหมายสวีเดน ในเมื่อศาลสวีเดนมีคาพิพากษาให้บิดาเป็นผู้มีอานาจปกครอง
บุตรสาวแต่เพียงผู้เดียวแล้ว การที่คุณนิดนาเอาบุตรสาวมาอยู่ประเทศไทยจึงถือเป็นการละเมิดสิทธิ
ในการใช้อานาจปกครองบุตรของบิดาเด็ก และอาจจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาของประเทศ
สวีเดนด้วย ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดโทษไว้เกี่ยวข้อ งกับการลักพาตัวเด็กหรือการนาเอาตัวเด็กไป
อันเป็นการละเมิดอานาจปกครองบุตร
มีปั ญหาต้องพิจ ารณาต่อไปว่ า ถ้าเป็นกรณีที่คุณนิ ดกระท าความผิ ดอาญาตาม
กฎหมายสวีเดนแล้วประเทศสวีเดนจะร้องขอให้รัฐบาลไทยส่งตัวคุณนิดเป็นผู้ร้ายข้ามแดนเพื่อไปรับ
การพิจารณาพิพากษาคดีที่ประเทศสวีเดนได้หรือไม่ กรณีนี้ การจะร้องขอให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนได้
ต้องเป็น กรณีที่ความผิ ดที่ร้ องขอให้ มีการส่งผู้ ร้ายข้ามแดนเป็นความผิ ดตามกฎหมายของทั้งสอง
ประเทศ ในเมื่อคุณนิด มีอานาจปกครองบุตรสาวตามกฎหมายไทย ที่จะใช้อานาจปกครอง เลี้ยงดูให้
การศึกษาบุตรสาว คุณนิด จึงไม่ความผิดตามกฎหมายไทยในการที่ได้นาบุตรสาวมาอยู่ที่ประเทศไทย
จึ ง ไม่ ส ามารถร้ อ งขอให้ มี การส่ ง ผู้ ร้ า ยข้ า มแดนได้ ในกรณี นี้ นอกจากนี้ ประเทศไทยไม่ ไ ด้ ท า
สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศสวีเดนด้วย ประเทศสวีเดนจึงไม่สามารถอ้างความตกลง
ระหว่างประเทศเพื่อขอให้รัฐบาลไทยส่งผู้ร้าย ข้ามแดนให้ได้
๓.๓ แนวทางการวินิ จ ฉั ยภายหลัง พระราชบั ญญั ติ ค วามร่ ว มมือ ระหว่ า งประเทศในทางแพ่ ง
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕ กรณีเปรียบเทียบเดียวกัน
๑) บิดาชาวสวีเดนของคุณนิดสามารถยื่นคาร้องขอส่งเด็กกลับคืนได้ตามพระราชบัญญัติ
ความร่ ว มมื อระหว่า งประเทศในทางแพ่ง เกี่ ยวกั บการละเมิ ดสิ ทธิ ควบคุ ม ดูแ ลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยตรง หรือผ่านผู้ประสานงานกลางของประเทศสวีเดนก็ได้ และคาพิพากษาของศาลสวีเดนที่ให้สิทธิ
ตามคาร้องขอให้บิดาเป็นผู้มีอานาจปกครองแต่ผู้เดียวสามารถนามาเป็นส่วนหนึ่งในพิจารณาคาร้อง
ขอให้ส่งเด็กกลับคืนของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางหากเด็กยังมีอายุไม่เกิน ๑๖ ปีบริบูรณ์
๒) ปัจจุบันแนวทางพิจารณาของศาลมี สองแนว คือ ๑.รับฟังคาเบิกความของเด็กเพิ่มเติม
หรือ คาเบิกความของคุณนิดเพิ่มเติม ๒. เป็นเพียง Return Mechenism ตามจุดประสงค์ของ
อนุสัญญาฯ
๓) คุณนิดหากเดินทางกลับไปสู้คดีเรื่องสิทธิปกครองที่ประเทศสวีเดนอาจถูกดาเนินคดีใน
ฐานลักพาตัวเด็กได้ตามกฎหมายอาญาของประเทศสวีเดน
๔) หากเด็กถูกส่งกลับคืน คุณนิดต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งเด็กกลับทั้งหมด
จากกรณีตัวอย่างข้างต้นทาให้ทราบถึงปัญหาของการบังคับใช้พระราชบัญญัติความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งปัญหาแต่ละข้อ
นั้นนับเป็นปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้และเป็นปัญหาที่ส่งผลโดยตรงต่อบุคคลที่ต้องเข้าไป
เกี่ยวข้องกับคดี ทั้งตัวเด็กเอง ผู้ซึ่งพาเด็กออกจากถิ่นที่อ ยู่ปกติ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ
ต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เนื่องจากปัญหาความไม่ชัดเจนแน่นอนในขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการ

๒๑
ดาเนินการในขั้นตอนต่างๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ผู้เขียนเห็นว่าเป็นปัญหาที่สมควรได้รับการแก้ไข หรือ
สมควรกาหนดแนวทางที่ถูกต้อง แน่นอน ชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้
เพื่ อ ผลประโยชน์ ข องตั ว เด็ ก เอง และเพื่อ การปฏิ บั ติง านตามหน้ า ที่ ไ ด้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป
จากกรณีตัวอย่างผู้วิจัยจึงได้ดาเนินการสอบถามท่านธงชัย เจริญผล อัยการอาวุโสพิเศษ
สานักงานต่างประเทศ ซึ่งได้แสดงความเห็นไว้ดังนี้
“สาหรับในกรณีช่วงก่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทาง
แพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น แนวทางการปฏิบัติของสานักงาน
อัยการสูงสุดในช่วงเวลาดังกล่าว คือ การส่งคืนตัวโดยสมัครใจ โดยมีกระบวนการดังนี้
๑) ขอความร่ว มมือจากทางสานักตารวจแห่งชาติในการตรวจสอบถิ่นที่อยู่ปัจจุบันของ
บุคคลที่พาเด็กมาอยู่ภายในประเทศไทย
๒) ภายหลังสามารถตรวจสอบที่อยู่ของเด็กได้แล้ว สานักงานอัยการสูงสุดจึงดาเนินการ
ประสานให้ผู้พาตัวเด็กและเด็กมาพบกับผู้ปกครองที่ติดตามตัวเด็กมาพบกันเพื่อไกล่เกลี่ยให้ไปสู่การ
ส่งคืนตัวเด็กโดยสมัครใจ
แต่เนื่องจากการไม่มีกฎหมายภายในรองรับทาให้การดาเนินการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯได้
เพียงบางส่วนเท่านั้น”
ส่วนในกรณีภายหลังที่มีพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้วนั้น ท่านธงชัยฯ มีความเห็นถึงเรื่องสิทธิของมารดา
ที่เป็นหญิงไทย และการที่หญิงไทยอาจถูกดาเนินคดีได้เมื่อกลับไปต่อสู้คดีอานาจปกครองไว้ดังนี้
“อนุสัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก
เป็นอนุสัญญาที่มีความมุ่งหมายในการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสาคัญดังนั้นการที่เรามอง
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวมารดาเป็นสาคัญไม่ว่าจะเป็นหญิงไทย หรือชาวต่างชาติก็ตามเป็นสาคัญ
กว่าสิทธิของเด็กจะไม่สอดคล้องกับความมุ่งหมายของอนุสัญญา”
“แต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่ห ญิงไทยถูกดาเนินคดีในประเทศถิ่นที่อยู่ดั้งเดิมของเด็กนั้น
สานักงานอัยการสูงสุดในฐานะผู้ประสานงานกลางตามพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและ
หาทางแก้ไขในทางปฏิบัติ คือ ในฐานะผู้ประสานงานกลาง สานักงานอัยการสูงสุดอาจกาหนดเงื่อนไข
ในการขอหลักฐานในการถอนฟูอง หรือถอนการร้องทุกข์จากผู้ร้องขอตัวเด็กก็ได้ ทั้งนี้ เนื่องจาก
จุดประสงค์ของการส่งตัวเด็กกลับคืนนั้น คือ การให้เด็กกลับไปสู่กระบวนการพิจารณาคดีเกี่ยวกับ
อานาจปกครองในศาลที่มีพยานหลัก ฐานสนับสนุนมากที่สุด คือ ประเทศถิ่นที่อยู่ปกติของเด็ก ดังนั้น
หากผู้พาตัวเด็ก หรือ หญิงไทยก็ตาม มีข้อจากัดว่า ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้เนื่องจากความ
กลัวที่จะถูกดาเนินคดีย่อมส่งผลเสียต่อคดีอานาจปกครอง และไม่เป็นการส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติ
ตามอนุสัญญาดังกล่าวอย่างสมบูรณ์”
ต่อข้อ ซักถามเพิ่ม เติม ในเรื่ องค่า ใช้จ่า ยในการติ ดตามตัว เด็ กและการส่ งเด็ กกลั บ คืนซึ่ ง
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ.
๒๕๕๕ มาตรา ๒๕ ได้บัญญัติให้พนักงานอัยการดาเนินยื่นคาร้องขอต่อศาลขอให้ มีคาสั่งส่งตัวเด็ก

๒๒
พร้อมคาร้องให้ ผู้พาตัวเด็กมา ซึ่งอาจเป็นหญิงไทยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเท่าที่จาเป็นที่เกิดแก่ผู้
ยื่ น คาร้ อ งขอ ซึ่ ง รวมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทาง ค่ า ใช้ จ่ า ยในการสื บ หาแหล่ ง ที่ อ ยู่ ข องเด็ ก ค่ า
ทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมาย และค่าใช้จ่ายในการส่งตัวเด็กกลับคืนจะเป็นภาระแก่หญิงไทยที่ไม่
สามารถชดใช้ให้ได้หรือไม่
“ในส่วนของเรื่องดังกล่าว เห็นว่า ตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง ยังได้บัญญัติให้ศาลสามารถใช้
ดุลพินิจในการออกคาสั่งตามคาขอตามที่เห็นว่ามีเหตุอันสมควร ดังนั้นศาลอาจใช้ดุลพินิจให้หญิงไทย
ชดใช้ไม่เต็มจานวนที่ร้องขอก็ได้หากเห็นว่าเป็นภาระมากจนเกินสมควร”
ต่อมาผู้วิจัยได้สอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมจากนายอัตรา ขุนทองจันทร์ นิติกรปฏิบัติการ
สานักงานอัยการพิเศษฝุายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ โดยมีความเห็นดังนี้
“ จากการประชุมกับหน่วยงานต่างประเทศนั้น ในช่วงก่อ นการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ความร่ วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้
ประสานงานกลางชาติต่างๆได้แสดงความกังวลในการปฏิบัติการตามอนุสัญญาฯของประเทศไทย
ดังนั้นเมื่อต่อมาได้การประกาศใช้พระราชบัญญัติแล้ว ควรมีการให้ความรู้ แก่ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทุก
หน่วยงาน เช่นกระทรวงการต่างประเทศ สานักงานตารวจแห่งชาติ และกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น”
ส่วนในกรณีภายหลังที่มีพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้วนั้น คุณอัตราฯ มีความเห็นถึงเรื่องสิทธิของมารดาที่
เป็นหญิงไทย และการที่หญิงไทยอาจถูกดาเนินคดีได้เมื่อกลับไปต่อสู้คดีอานาจปกครองไว้ดังนี้
“ในเรื่องสิทธิหญิงไทยที่เป็นผู้พาเด็กมานั้น ต้องมีการปรับความเข้าใจถึงจุดประสงค์ของ
อนุสัญญาเสียก่อน เนื่องจากอนุสัญญาฯฉบับนี้ มุ่งหมายในการคานึงถึงประโยชน์ของเด็กเป็นสาคัญ
(Best interest of the child) และมองสถาบันครอบครัวว่าต้องตั้งอยู่หลักพื้นฐานของความยุติธรรม
เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ผู้พาตัวเด็กไป ไม่ว่า หญิงไทย หรือชายไทยก็ตามกลับมายังประเทศไทย ผู้พาตั ว
เด็กได้สร้างความไม่สมดุลให้เกิดขึ้นภายในครอบครัว และทาให้เกิดความอยุติธรรมต่อผู้ปกครองอีก
ฝุายทั้งในเรื่องสัมพันธภาพระหว่างผู้ปกครองและเด็ก และในเรื่องความได้เปรียบเทียบทางกฎหมาย
ในอานาจปกครอง อนุสัญญาจึงได้ตั้งสมมุติฐานว่า สถานที่ที่เด็กควรได้รับการพิจารณาในเรื่องอานาจ
ปกครองของผู้ปกครองนั้น ควรเป็นศาลที่เด็กได้อยู่อาศัยแต่กาเนิดจนเกิดความคุ้นเคย และการพา
เด็กกลับสู่สภาวะแวดล้อมเช่นนั้นจึงได้รับการกาหนดให้ไว้ภายในอนุสัญญาฯ
อีกประการหนึ่ง คือการนาแนวความคิดเรื่องเด็กเป็นผู้มีสิทธิ (Subject of rights) ขึ้นมา
พิจารณา โดยก่อนหน้านี้นักวิชาการบางท่านได้เปรียบเปรยการกระทาของบิดามารดาที่หย่าร้างกัน
และนาเด็กกลับไปยังประเทศถิ่นที่อยู่ดั้งเดิมของตนเองว่า มีลักษณะที่กระทาต่อเด็กเหมือนกับทรัพย์
คือ เมื่ อมี การหย่ าร้ า งและยั งไม่มี ก ารแบ่ ง แยกทรั พย์ สิ นระหว่ างคู่ส ามีภ รรยา ก็ฉ กฉวยความได้
เปรี ย บเทียบน าทรั พย์ดังกล่ าวกลับประเทศที่ตนจะได้มีสิ ทธิครอบครอง ซึ่งเป็นการสร้างความอ
ยุ ติ ธ รรมต่ อ คู่ส มรสอี กฝุ า ยและ ตั ว เด็ กเองด้ ว ย ดัง นั้ นจุ ด มุ่ง หมายอีก ประการหนึ่ง ที่ อนุ สั ญญาฯ
พยายามให้เกิดขึ้น คือ การเปิดโอกาสให้เด็กได้รับการรับฟังอย่างเป็นธรรม แต่เนื่ องจากเรื่องดังกล่าว
ยังเป็ นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ส าหรับ ประเทศไทย จึงต้องแนวทางการวินิจฉัยของศาลเยาวชนว่าจะ
ออกมาในแนวทางใดต่อไป”

๒๓
“ในส่วนของการดาเนินคดีต่อผู้ปกครอง หรือหญิงไทยที่เป็นผู้พาเด็กมาโดยไม่ได้รับอนุญาต
นั้น และได้ถูกคู่สมรสอีกฝุายดาเนินคดีเนื่องด้วยเหตุนั้น จะเห็นได้ว่า กรณีดังกล่าวก็ได้เกิดขึ้นใน
ประเทศต่างๆเช่นกัน และเป็นหนึ่งในจานวนหลายปัญหาที่ต้องมีการดาเนินการโดยใช้อานาจของ ผู้
ประสานงานกลางและทุกฝุ ายในกระบวนการยุติธ รรมในการนาหลั กการเรื่อง Mirror order,
Undertaking order และการกาหนดเงื่อนไขเข้ามาใช้ บังคับในชั้นศาลเยาวชน ซึ่งจะเป็นการที่ศาล
เยาวชนกาหนดเงื่อนไขให้ผู้ร้องขอตัวเด็กกลับดาเนินการถอนการร้องทุกข์ หรือถอนฟูองผู้พาเด็กไปใน
ความผิดอาญาฐานลักพาตัวโดยคาสั่ง หรือเงื่อนไขดังกล่าวในประเทศ Common Law มีลักษณะ
เหมือนคาสั่งที่ผู้ให้สัญญา หรือผู้ต้องปฏิบั ติตามเงื่อนไขโดยหากไม่ปฏิบัติตามย่อมถือว่า ละเมิดคาสั่ง
ศาลได้ ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกนามาใช้เพื่อลดความขัดแย้งภายในครอบครัว และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
ทั้งสองฝุายสามารถได้รับการรับฟังจากศาลในการพิจารณาเรื่องอานาจทางปกครองจากศาลที่ตั้งใน
ถิ่นที่อยู่ปกติ”
ดังนั้นจากความเห็นของผู้ปฏิบัติทั้งสองจึงถือได้ว่า ผู้ประสานงานกลางมีหน้าที่อันสาคัญใน
การดาเนินตามความมุ่งหมายของอนุสัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการ
ละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก และตามความเห็นของผู้เขียนแนวทางในการเลือกใช้ Mirror order และ
การกาหนดเงื่ อนไขยังเป็นเรื่องที่ต้องมีการทาความเข้าใจระหว่างผู้ปฏิบัติงานทุกฝุาย การปรับใช้
กระบวนการออกค าสั่ ง หรื อ เงื่ อ นไขดั งกล่ า วควรมี ขึ้ น เพื่ อ ลดการเกิ ดความขั ด แย้ ง และความไม่
เหมาะสมของอนุสัญญาฯ ซึ่งเป็นที่ตระหนักดีภายในการประชุม International Child Custody ใน
หัวข้อเรื่อง Issue Surrounding Safe Return of the Child ซึ่งมองเห็นปัญหาของการบังคับใช้ใน
สองประเด็นหลัก๒ คือ
๑) ในบางกรณีที่มีข้อกล่าวอ้างถึงความรุนแรงที่กระทาต่อเด็ก หรือคู่สมรสก่อนที่คู่สมรสจะ
พาเด็กหนีมายังประเทศถิ่นที่อยู่ดั้งเดิม
๒) มองเห็นในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับอานาจทางปกครอง ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองทั้ง
สองฝุายมีโอกาสออกความเห็นให้รับฟังในการพิจารณา
ดังนั้นการที่คู่สมรสฝุายใดฝุายหนึ่งถูกดาเนินคดีย่อมเป็นการขัดต่อหลักการดังกล่าว ซึ่งอ
ยุติธรรมที่เกิดขึ้นดังกล่าวสามารถบรรเทาได้โดยการใช้ Mirror Order ซึ่งการอนุญาตให้ศาลที่เป็น ผู้
พิจารณาการส่งคืนเด็กออกคาสั่งบางประการซึ่งมีผลผูกพันกับศาลที่พิจารณาเกี่ยวกับอานาจปกครอง
โดยไม่ก่อผลเสียต่อคดีอานาจปกครอง เช่น คาสั่งให้ถอนคาร้องทุกข์ หรือ คาฟูอง อีกทั้งกระบวนเพื่อ
ทาให้แน่ใจว่าเด็กจะเดินทาง และอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีอานาจปกครองดังกล่าวโดยปลอดภัย
ทั้งนี้ ยังผู้ประสานงานกลางยังสามารถกาหนดเงื่อนไขแก่ผู้ร้องขอให้ดาเนินการถอนฟูอง
หรือให้คารับรองว่าจะไม่ดาเนินคดีในกรณีการพาตัวเด็กมาด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามการดาเนินการ
ดังกล่าวก็เพียงแต่บรรเทาสภาพความอยุติธรรมไปได้บางส่วน ทั้งนี้ ยังมีกรณีที่บุคคล หรือหญิงไทย ที่
พาเด็กมาไม่สามารถเดินทางกลับไปต่อสู้คดีเนื่องจากขาดทุนทรัพย์ หรือไม่สามารถขอวีซ่าได้อีกด้วย
สาเหตุบางประการอีกด้วย
๒

The Delegation from the Commonwealth of Australia, Issues Surrounding Safe Return of the
Child, International Child Custody A common Law Judicial Conference.

บทที่ ๔
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาทาให้พอสรุปปัญหาของการบังคับใช้พระราชบั ญญัติความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕ได้ดังต่อไปนี้
๑) ขาดร่างระเบียบผู้ประสานงานกลางตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘
แห่งพระราชบัญญัติฯซึ่งกาหนดองค์ประกอบรายละเอียดของคาร้องขอให้ส่งตัว เด็กกลับคืน และ
รายละเอีย ดของคาร้ องขอใช้สิ ทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็กไว้ซึ่งขณะนี้ ทางคณะทางานของ
สานักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาในเบื้องต้นและส่งร่างฉบับสมบูรณ์ให้อัยการสูงสุดพิจารณาต่อไป
๒) ขาดความรู้ แ ละความเข้ า ใจถึ ง บทบาทหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการอันเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับอนุสัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก
๓) แนวทางการปรั บใช้กฎหมายที่ไม่แน่นอนของทางศาลเยาวชนและครอบครัว กลาง
เนื่ องจากในกรณีที่คาร้ องได้มี การยื่น คาร้องขอผ่ านผู้ ประสานงานกลางนั้ น ผู้ ประสานงานกลาง
สามารถกาหนดเงื่อ นไขในการพิ จ ารณาคาร้อ งขอได้ต ามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ หลั ง จากการ
พิจารณาของ ผู้ประสานงานกลางแล้ว พบว่า คาร้องขอไม่เข้าตามหลักเกณฑ์ การปฏิเสธคาร้องขอ
ของผู้ประสานงานกลางก็ไม่ตัดสิทธิผู้ร้องขอ หรือผู้ประสานงานกลางของรัฐภาคีอื่นในการส่งคาร้อง
ขอโดยตรงต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้ ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวยังไม่พบระเบียบ หรือกรอบ
การพิจารณาที่แน่นอนของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในขณะนี้
๔) แนวทางการปรับใช้กฎหมายภายในของไทยให้สอดคล้องเจตนารมณ์ของกฎหมาย
๕) ความคุ้มครองของหญิงไทยภายใต้กฎหมายดังกล่าว รวมถึงการให้ค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
ส่งเด็กกลับคืนเป็นหน้าที่ของผู้พาตัวเด็กมา
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
๑) จัดทาร่างระเบียบผู้ประสานงานกลางตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา
๑๘ โดยกาหนดองค์ประกอบรายละเอียดของคาร้องขอให้ส่งตัวเด็กกลับคืน และรายละเอียดของคา
ร้องขอใช้สิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็ก เพื่อกาหนดให้ทราบแน่ชัดถึงสิทธิและหน้าที่ของทั้งทาง
ฝุายผู้ร้องขอให้ส่งเด็กกลับคืนและฝุายผู้ที่ละเมิดสิทธิคุ้มครองดูแลเด็ก รวมทั้งกาหนดถึงอานาจหน้าที่
ของเจ้ าหน้ าที่เกี่ย วข้องกับ การปฏิบัติงานในหน่ว ยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผลการพิ จารณาของ
คณะทางานสานักงานอัยการสูงสุดเพื่อนาเสนอระเบียบผู้ประสานงานกลางฉบับสมบูรณ์มีรายละเอียด
ดังนี้

๒๕
ร่าง
ระเบียบของผู้ประสานงานกลาง
ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือและการขอความช่วยเหลือ
ตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ กรณีผู้อ้างว่า
ถูกละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็กขอให้ส่งตัวเด็กซึ่งถูกพาตัวมาหรือกักตัวไว้ในประเทศไทยกลับคืนถิ่นที่
อยู่ปกติเป็น แห่งสุดท้ายของเด็กในต่างประเทศก่อนถูก พาตัวมาหรือกักตัวไว้ หรือกรณี ผู้อ้างว่าถูก
ละเมิดสิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็กในประเทศไทยขอใช้สิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็ก และเกี่ยวกับ
การขอความช่วยเหลือไปยังต่างประเทศเพื่อขอใช้ สิทธิในการควบคุมดูแลเด็ก และขอใช้สิทธิในการพบ
และเยี่ยมเยียนเด็กในต่างประเทศ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศในทางแพ่ ง เกี่ ย วกั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ ค วบคุ ม ดู แ ลเด็ ก พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้
ประสานงานกลางจึงออกระเบียบ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบของผู้ประสานงานกลางว่าด้วยการให้ค วามช่วยเหลือและ
การขอความช่วยเหลือตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการ
ละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ การให้ความช่วยเหลือและการขอความช่วยเหลื อตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็กให้ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบนี้
หมวด ๑
การให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ
ส่วนที่ ๑
คาร้องขอให้ส่งตัวเด็กกลับคืน
ข้อ ๔ ค าร้ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ ของผู้ อ้ างว่ าถู ก ละเมิ ดสิ ท ธิ ควบคุม ดู แ ลเด็ กหรื อ ของ ผู้
ประสานงานกลางจากต่างประเทศ เพื่อขอให้ผู้ประสานงานกลางให้ความช่วยเหลือตามกฎหมายว่า
ด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็กจะต้องมีข้อมูล
รายละเอียด และเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) เด็ก
ชื่อและนามสกุล วัน เดือน ปี และสถานที่เกิด ถิ่นที่อยู่ปกติแห่งสุดท้ายก่อนถูกพาตัวมาหรือ
กักตัวไว้ ใบทะเบียนคนเกิด หลักฐานทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทางหรือบัตรประจาตัวประชาชน (ใน
กรณีที่มี) รูปพรรณและรูปถ่าย (ในกรณีที่เป็นไปได้)
(๒) มารดา

๒๖
ชื่อและนามสกุล วัน เดือน ปี และสถานที่เกิด สัญชาติ อาชีพ ถิ่นที่อยู่ปกติ หลักฐานทะเบียน
บ้าน หนังสือเดินทางหรื อบัตรประจาตัวประชาชน (ในกรณีที่มี) รูปพรรณและรูปถ่าย (ในกรณีที่
เป็นไปได้)
(๓) บิดา
ชื่อและนามสกุล วัน เดือน ปี และสถานที่เกิด สัญชาติ อาชีพ ถิ่นที่อยู่ปกติ หลักฐานทะเบียน
บ้าน หนังสือเดินทางหรื อบัตรประจาตัวประชาชน (ในกรณีที่มี) รูปพรรณและรูปถ่าย (ในกรณีที่
เป็นไปได้)
(๔) วัน เดือน ปี และสถานที่สมรส ใบทะเบียนสมรส (ในกรณีที่มี) ของมารดาบิดา
(๕) บุคคล สถาบันหรือองค์กรอื่นใด ผู้ร้องขอความช่วยเหลือ (ต้องเป็นผู้ใช้สิทธิควบคุมดูแล
เด็กโดยแท้จริงก่อนเด็กถูกพาตัวมาหรือกักตัวไว้)
ชื่อและนามสกุล สัญชาติและอาชีพของบุคคลผู้ร้องขอ ที่อยู่ หลักฐานทะเบียนบ้าน หนังสือ
เดินทางหรือบัตรประจาตัวประชาชน (ในกรณีที่มี) ความเกี่ยวพันกับเด็ก ชื่อและที่อยู่ของทนายความ
หรือที่ปรึกษากฎหมาย (ในกรณีที่มี)
(๖) บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าพาตัวเด็กมาหรือกักตัวเด็กไว้
ชื่อและนามสกุล วัน เดือน ปี และสถานที่เกิด (ในกรณีที่ทราบ) สัญชาติ (ในกรณีที่ทราบ)
อาชีพ ที่อยู่แห่งสุดท้ายที่ทราบ หลักฐานทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทางหรือบัตรประจาตัวประชาชน
(ในกรณีที่มี) รูปพรรณและรูปถ่าย (ในกรณีที่เป็นไปได้)
(๗) ที่อยู่ของเด็กที่น่าเชื่อว่าถูกพาตัวมาหรือกักตัวไว้และบุคคลที่น่าเชื่อว่าเด็กไปอยู่ด้วย
(๘) บุคคลอื่นซึ่งอาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่ของเด็ก
(๙) วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ และพฤติการณ์ในการพาตัวเด็กมาหรือกักตัวเด็กไว้โดย มิชอบ
(๑๐) เหตุผลทางข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่สนับสนุนคาร้องขอ
(๑๑) คดีแพ่งเกี่ยวกับสิทธิควบคุมดูแลเด็กที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล (ในกรณี ที่มี)
(๑๒) ชื่อและนามสกุล วัน เดือน ปี และสถานที่เกิด ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับตัว
เด็กกลับคืน
(๑๓) ข้อเสนอเกี่ยวกับการเตรียมการในการรับตัวเด็กกลับคืน
(๑๔) สาเนาคาพิพากษาของศาลหรือสาเนาคาวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรอื่นหรือความตกลง
เกี่ยวกับสิทธิควบคุมดูแลเด็กหรือสิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็กที่รับรองความถูกต้อง (ในกรณีที่มี)
(๑๕) หนังสือรับรองหรือคาให้การเป็นหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้บังคับ
(๑๖) ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลังทางสังคมของเด็ก
(๑๗) หนังสือมอบอานาจให้ผู้ประสานงานกลางดาเนินการแทนผู้ร้องขอหรือแต่งตั้งผู้แทน
เป็นผู้ดาเนินการแทนผู้ร้องขอ
(๑๘) เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๕ คาร้องขอจะต้องระบุวัน เดือน ปี และสถานที่ที่ทาคาร้องขอ พร้อมลงลายมือชื่อและ/
หรือประทับตราของผู้ประสานงานกลางผู้ร้องขอหรือผู้ร้องขอ

๒๗
ข้อ ๖ คาร้องขอและเอกสารประกอบคาร้องขอดังกล่าวจะต้องทาเป็นภาษาของประเทศ ผู้
ร้องขอและต้องทาคาแปลเป็นภาษาไทย หรือในกรณีที่ไม่สามารถทาคาแปลเป็นภาษาไทยได้ให้ทาคา
แปลเป็นภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ ๒
คาร้องขอใช้สิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็ก
ข้อ ๗ คาร้องขอความช่วยเหลือของผู้อ้างว่าถูกละเมิดสิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็กหรือ
ของผู้ ป ระสานงานกลางจากต่ า งประเทศ เพื่อ ขอให้ ผู้ ประสานงานกลางให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ตาม
กฎหมายว่าด้ว ยความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก
จะต้องมีข้อมูล รายละเอียด และเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) เด็ก
ชื่อและนามสกุล วัน เดือน ปี และสถานที่เกิด ถิ่นที่อยู่ปกติ ใบทะเบียนคนเกิด
หลักฐานทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทางหรือบัตรประจาตัวประชาชน (ในกรณีที่มี) รูปพรรณและรูปถ่าย
(ในกรณีที่เป็นไปได้)
(๒) มารดา
ชื่อ และนามสกุ ล วั น เดื อ น ปี และสถานที่ เ กิ ด สั ญ ชาติ อาชี พ ถิ่ น ที่ อ ยู่ ป กติ
หลักฐานทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทางหรือบัตรประจาตัวประชาชน (ในกรณีที่มี) รูปพรรณและรูป
ถ่าย (ในกรณีที่เป็นไปได้)
(๓) บิดา
ชื่อ และนามสกุ ล วั น เดื อ น ปี และสถานที่ เ กิ ด สั ญ ชาติ อาชี พ ถิ่ น ที่ อ ยู่ ป กติ
หลักฐานทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทางหรือบัตรประจาตัวประชาชน (ในกรณีที่มี) รูปพรรณและรูป
ถ่าย (ในกรณีที่เป็นไปได้)
(๔) วัน เดือน ปี และสถานที่สมรส ใบทะเบียนสมรส (ในกรณีที่มี) ของมารดาบิดา
(๕) ผู้ร้องขอความช่วยเหลือ
ชื่อและนามสกุล สัญชาติ อาชีพ ที่อยู่ หลักฐานทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทางหรือ
บัตรประจ าตัว ประชาชน (ในกรณีที่มี) ความเกี่ยวพันกับเด็ก ชื่อและที่อยู่ของทนายความหรือที่
ปรึกษากฎหมาย (ในกรณีที่มี)
(๖) สถานที่ที่เชื่อว่าเด็กอยู่ในปัจจุบัน
(๗) บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็ก
ชื่อและนามสกุล วัน เดือน ปี สถานที่เกิด และสัญชาติ (ในกรณีที่ทราบ) อาชีพที่
อยู่แห่งสุดท้ายที่ทราบ หลักฐานทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทางหรือบัตรประจาตัวประชาชน (ในกรณีที่
มี) รูปพรรณและรูปถ่าย (ในกรณีที่เป็นไปได้)
(๘) บุคคลอื่นซึ่งอาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่ของเด็ก
(๙) พฤติการณ์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็ก
(๑๐) เหตุผลทางข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่สนับสนุนคาร้องขอ

๒๘
(๑๑) คดีแพ่งเกี่ยวกับการใช้สิ ทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็กที่อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาล (ในกรณีที่มี)
(๑๒) ข้อเสนอเกี่ยวกับการเตรียมการในการใช้สิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็ก
(๑๓) สาเนาคาวินิจฉัยหรือความตกลงเกี่ยวกับสิทธิควบคุมดูแลเด็กหรือสิทธิในการพบ
และเยี่ยมเยียนเด็กที่รับรองความถูกต้อง
(๑๔) หนังสือรับรองหรือคาให้การเป็นหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้บังคับ
(๑๕) ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลังทางสังคมของเด็ก
(๑๑๖) หนังสือมอบอานาจให้ผู้ประสานงานกลางดาเนินการแทนผู้ร้องขอหรือแต่งตั้ง
ผู้แทนเป็นผู้ดาเนินการแทนผู้ร้องขอ
(๑๗) เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๘ คาร้องขอจะต้องระบุ วัน เดือน ปี และสถานที่ที่ทาคาร้องขอ พร้อมลงลายมือชื่อและ/
หรือประทับตราของผู้ประสานงานกลางผู้ร้องขอหรือผู้ร้องขอ
ข้อ ๙ คาร้องขอและเอกสารประกอบคาร้องขอดังกล่าวจะต้องทาเป็นภาษาของประเทศผู้
ร้องขอและต้องทาคาแปลเป็นภาษาไทยหรือในกรณีที่ไม่สามารถทาคาแปลเป็นภาษาไทยได้ให้ทาคา
แปลเป็นภาษาอังกฤษ
ข้อ ๑๐ การใช้สิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็กจะต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ผู้ประสานงานกลางกาหนดตามที่เห็นสมควรในแต่ละกรณี โดยคานึงถึงข้อเสนอเกี่ยวกับ
การเตรียมการในการขอใช้สิทธิดังกล่าว ความเห็นของผู้ใช้อานาจควบคุมดูแลเด็ก การปกปูองเด็กมิให้
ได้รับอันตราย และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกคน
หมวด ๒
การขอความช่วยเหลือไปยังต่างประเทศ
ส่วนที่ ๑
คาร้องขอให้ส่งตัวเด็กกลับคืน
ข้อ ๑๑ ค าร้ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ ของผู้ อ้ า งว่ า ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ค วบคุ ม ดู แ ลเด็ ก เพื่อ ให้ ผู้
ประสานงานกลางให้ความช่วยเหลือตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่ง
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็กให้นาความในข้อ ๔ ถึงข้อ ๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
คาร้องขอใช้สิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็ก
ข้อ ๑๒ คาร้องขอความช่ว ยเหลือของผู้อ้างว่าถูกละเมิดสิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็ก
เพื่อให้ผู้ประสานงานกลางให้ความช่วยเหลือ ตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในทาง
แพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก ให้นาความในข้อ ๗ ถึงข้อ ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ๒๕๕๖

๒๙
๒) จั ด การอบรมสั ม มนาเพื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ดาเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการดาเนินงานที่ถูกตองจัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม
พระราชบั ญ ญัตินี้ เป็ น ไปตามเจตนารมณ์แ ละเป็น ไปตามหลั ก การที่แ ท้จ ริงของอนุสั ญญาว่า ด้ว ย
ลักษณะทางแพ่งในการลักพาเด็กข้ามชาติ
๓) สาหรับปัญหาการปรับใช้กฎหมายที่ไม่แน่นอนของทางศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
นั้นผู้เขียนเห็นว่า หลักการในการปรับใช้กฎหมายของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนั้นโดยปกติแล้ว
จะมีการปรับใช้กฎหมายโดยคานึงถึงประโยชน์ของตัวเด็กเป็นสาคัญ ดังนั้นศาลเยาวชนและครอบครัว
กลาง จึ ง มี ค วามยื ด หยุ่ น ในการปรั บ ใช้ ก ฎหมายกั บ เด็ ก และเยาวชนมากกว่ า คดี ทั่ ว ๆไป แต่ ใ น
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ.
๒๕๕๕ มิได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เช่ น หากกรณีที่มีคาสั่งจากศาล
เยาวชน หรือผู้มีอานาจในรัฐภาคีให้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบกฎหมาย Common Law ซึ่ง
มีแนวทางดุลยพินิจกว้างกว่าแนวทางการใช้ดุลยพินิจของศาลในระบบ Civil Law แล้ว อาจเกิด
ปัญหาติดตามมาได้เนื่องจากหลักการตามอนุสัญญาฯต้องการสร้างระบบศาลร่วมที่ให้ความเคารพต่อ
คาสั่งของศาลรัฐภาคีเสมือนคาสั่งของศาลในเขตอานาจรัฐนั้นๆซึ่งเรียกว่า Mirror Order ซึ่งแนวทาง
การพิจารณาในเรื่องดังกล่าวของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนั้นยังไม่ปรากฏเนื่องจากยังไม่มีผู้ใด
ร้องขอต่อศาลตามกฎหมายดังกล่าว ในระยะเริ่มต้น ผู้ปฏิบั ติงานจึงขาดแนวทางที่แน่นอนในการ
ดาเนินการในชั้นพิจารณา อีกทั้งยังมีประเด็นข้อกฎหมายอีกจานวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฯ
เช่น กรณีที่ศาลมีคาสั่งมาให้ผู้ปกครองมีสิทธิเยี่ยมเยียนและกาหนดให้ผู้ปกครองอีกฝุาย ไม่สามารถพา
เด็กเดินทางออกจากพื้นที่ หรือประเทศที่กาหนดได้ เช่นนี้แล้วแนวทางการวินิจฉัยในต่างประเทศยัง
ไม่มีความแน่นอน โดยบางส่วนพิจารณาว่า กรณีดังกล่าวมิใช่สิทธิเยี่ยมเยียนแต่เป็นสิทธิปกครองโดย
ปริยาย ซึ่งปัญหาดังกล่าวย่อมปรากฏในการพิจารณาคดีของไทยได้เช่นกันในอนาคต ดังนั้น จึงต้อง
ศึกษาถึงแนวทางพิจารณาคาสั่งในอนาคตต่อไป
๔) การให้ความร่วมมือในเรื่องทางแพ่งตามพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้นมีความแตกต่างกับการให้ความ
ร่ ว มมื อ ในเรื่ อ งทางอาญาซึ่ ง การให้ ค วามร่ ว มมื อ ในเรื่ อ งทางแพ่ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ นั้ น “ผู้
ประสานงานกลาง” มีอานาจแตกต่างกับการให้ความร่วมมือในเรื่องทางอาญา ตรงที่ ผู้ประสานงาน
กลางในคดีความร่ ว มมือ ในเรื่ องทางอาญานั้น มีอานาจหน้าที่ในการติด ต่อประสานงานให้ ความ
ช่ว ยเหลื อ หรื อ ขอความช่ ว ยเหลื อกั บ ต่ างประเทศและส่ ง ต่ อ คาร้ อ งขอให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานที่ มีห น้ า ที่
รับผิดชอบอีกต่อหนึ่ง แต่ในความร่วมมือในเรื่องทางแพ่งผู้ประสานงานมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่าง
ออกไป กล่าวคือ ผู้ประสานงานกลางตามพระราชบัญญัตินี้ มีอานาจในการดาเนินการเพื่อให้มีการ
ปู อ งกั น เด็ ก มิ ใ ห้ ไ ด้ รั บ อั น ตราย หรื อ ปู อ งกั น การปฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ยทุ ก ฝุ า ย
ดาเนินการเพื่อให้มีการส่งตัวเด็กกลับคืนโดยสมัครใจหรือเพื่อระงับข้อพิพาทอย่างฉันมิตรและเป็น
ธรรม การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก (มาตรา ๖ ) เป็นต้น บทบาทดังกล่าวตามพระราชบัญญัตินี้มี
ความแตกต่างกัน พอสมควรกับ บทบาทของผู้ ประสานงานกลาง ในเรื่องทางอาญา ซึ่งเจ้าหน้า ที่
ผู้ เ กี่ ย วข้ องสมควรที่จ ะศึก ษาในเรื่ อ งดัง กล่ าวให้ เ ข้ าใจอย่า งถ่อ งแท้ เ พื่ อการด าเนิ น การตามตาม
กฎหมายฉบับนี้จะได้มีความถูกต้องบริบูรณ์มากยิ่งขึ้น

๓๐
๕) โดยมากแล้วจากคดีที่ปรากฏนั้นส่วนใหญ่ผู้ที่ละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็กที่เป็นคนไทย
จะเป็นมารดาของเด็กเอง ซึ่งทนกับสภาพการสมรสและชีวิตในต่างแดนไม่ไหวหรือด้วยเหตุผลอื่นๆ จึง
ได้ ท าการพาลู ก กลั บ เข้ า มาในประเทศไทย และตามกฎหมายภายในของไทย การสมรสนั้ น
หมายความถึงการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น หากมิได้ทาการสมรสกันตาม
กฎหมายไทย ถือว่าเด็กที่เกิดมานั้นเกิดจากหญิงที่มิได้ทาการสมรส และ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๕๔๖ บัญญัติว่า “เด็กที่เกิดจากหญิงที่มิได้ทาการสมรสกับชายให้ถือว่าเป็น
บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น…” ดังนั้นตามกฎหมายไทย หญิงซึ่งเป็นมารดาที่แท้จริงของเด็ก
จึงมีอานาจการปกครองบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ในจุดนี้ผู้เขียนมีความคิดเห็ นว่าการส่งตัวเด็ก
กลับไปยังถิ่นที่อยู่ปกตินั้นเท่ากับเป็นการละเมิดอานาจปกครองบุตรตามกฎหมายไทย
ในหลั กการของอนุ สั ญ ญาฯ ฉบั บนี้ ผู้ เขี ยนเห็ น ว่า เจตนารมณ์ที่ แท้จ ริงคื อการที่มี การ
สนับสนุนให้ผู้ที่ละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็กนาเด็กกลับไปยังถิ่นที่อยู่ปกติ เพื่อกลับไปทาการตกลงหรือ
จัดการเกี่ยวกับอานาจในการปกครองบุตรตามกฎหมายของประเทศที่เด็กและครอบครัวของเด็กนั้น
อยู่จริงเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาที่คู่สมรสต่างสัญญาชาติดาเนินเรื่องหย่าแต่เพียงฝุายเดียว (Ex
parte divorce) และร้องขอต่อศาลในประเทศนั้นให้ตนมีสิทธิในการปกครองบุตรแต่เพียงฝุายเดียว
หรือทางกฎหมายเรียกลักษณะการกระทาดังกล่าวว่า เป็น Forum Shopping หรือการเลือกศาล
เพื่อให้ได้ใช้กฎหมายของประเทศที่เป็นประโยชน์แก่ตน ดังนั้นจึงต้องมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การ
ใช้กฎหมายฉบับนี้ควรมีขั้นตอนการพิจารณารอบคอบ เพื่อคานึงถึงผลประโยชน์ของตัวเด็กเป็นที่ตั้ง
แต่ก็ต้องดาเนินให้คู่สมรสทั้งสองฝุายได้รับการรับฟังอย่างชอบธรรมด้วยจึงจะสมดั่งจุดมุ่งหมายของ
อนุสัญญาฯ
ในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะมีคนไทยบางส่วนอาจได้รับผลกระทบ(กรณี
ที่เป็นผู้ละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก) ซึ่งประเด็นนี้นับว่าเป็นประเด็นที่น่ากังวลไม่น้อย เพราะหากว่าคน
ไทยได้พาเด็กที่ละเมิดสิทธิคุ้มครองดูแลเด็กกลับเข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากการที่จะต้องส่งตัวเด็ก
กลับไปยังประเทศที่เป็นที่อยู่ปกติของเด็กจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเป็นเงินจานวน
มากซึ่ ง เป็ น ปั ญ หาที่ ผู้ มีส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งควรคานึ ง ถึ ง อย่า งไรก็ ต ามในประเด็ น นี้ อ ยู่ ใ นขั้ น ตอนการ
พิจารณาในระเบียบผู้ประสานงานกลางแล้ว
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