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บทคัดย่อ 

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงวิวัฒนาการในการจัดท�าประมวลกฎหมายกีฬาในประเทศ

ฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1940 จนน�ามาสู่การจัดท�าประมวลกฎหมายกีฬาครั้งแรกในปี ค.ศ. 2004 โดยน�ามาศึกษา

เปรียบเทียบกับสถานการณ์การกีฬาปัจจุบันในประเทศไทยที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จนเข้าสู่ระบบการเล่น

กีฬาเพื่อการอาชีพเหมือนในต่างประเทศมากขึ้น 

 ผลการศกึษาพบว่า ประเทศฝรัง่เศสมีการพัฒนาการเล่นกฬีามาอย่างยาวนาน การบริหารจัดการด้าน

การกีฬาในช่วงแรกเป็นเพียงแนวนโยบายแห่งรัฐเท่านั้น และต่อมาได้มีการจัดท�าประมวลกฎหมายกีฬาขึ้น โดย

เลอืกใช้วธิกีารรวบรวมตวับทกฎหมายต่าง ๆ  ในเร่ืองเดยีวกนัโดยไม่มกีารเปลีย่นแปลงเนือ้หา ซึง่ได้มกีารเพิม่เตมิ

เนื้อหาในส่วนที่ขาดเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนั้นหากมีการจัดท�าประมวลกฎหมายกีฬาในประเทศไทย 
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จงึควรจัดท�าข้ึนในรปูแบบของการรวบรวมตวับทกฎหมายต่าง ๆ  ในเร่ืองเดียวกนัโดยไม่มกีารเปลีย่นแปลงเนือ้หา 

และเพิม่เตมิเนือ้หาในส่วนทีข่าดให้ครบถ้วน โดยควรมกีารจัดท�าโครงสร้างของประมวลกฎหมายกฬีาประเทศไทย

ในเบื้องต้นดังนี้ บรรพ 1 หลักการทั่วไป, บรรพ 2 องค์กรกีฬา, บรรพ 3 บุคลากรทางกีฬา, บรรพ 4 การเล่นกีฬา

และการแข่งขันกีฬา, บรรพ 5 การสนับสนุนทางกีฬา, บรรพ 6 บทเบ็ดเตล็ด และบรรพ 7 บทก�าหนดโทษ ซึ่ง

เป็นเพยีงการเสนอโครงสร้างประมวลกฎหมายกีฬาในเบือ้งต้นเท่านัน้ โดยควรมกีารแต่งตัง้คณะท�างานหรอืท�าการ

ศึกษาวิจัยต่อไปเพื่อยกร่างและน�าเสนอประมวลกฎหมายกีฬา โดยให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้ร่วมกันพิจารณา 

เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในเนื้อหาที่จะน�ามาบังคับใช้ในวงการกีฬาของประเทศไทยให้ทันต่อยุคสมัย

ค�าส�าคัญ:  วิวัฒนาการ;  ประมวลกฎหมายกีฬา;  กีฬา;  แนวทางการพัฒนา

Abstract 

 This article aims to study the evolution of sports codification in France from 1940 to 

the promulgation of the first French Sports Code in 2004. The information acquired is 

subsequently compared with the current situation in Thailand whereby the sports arena is 

sharing a phenomenon with many foreign countries in experiencing a very fast development 

into professional sportsmen. 

 Results show that France has a very long history of sports development. At early stage, 

the sports management was merely a part of public policy before sports laws were later 

codified. In other words, laws relating to sports from different sources were collected whereas 

contents remained unchanged. Additions were done wherever necessary only in order to ensure 

the perfect provisions. Therefore, if Thailand is to draft a sports code, similar procedure should 

be adopted. In order words, sports-relating laws from different sources should be collected 

while the contents remain unchanged. Additions should be made in order to solve legal 

loopholes only. As a recommendation, potential Thai Sports Code should be classified into 7 

Books; 1) General Principles, 2) Sports Organizations, 3) Sports Personnel, 4) Sports Events, 5) 

Sports Promotion, 6) Miscellaneous and 7) Punishments. This outline is merely a preliminary 

recommendation. Public sector should appoint a committee to study this issue thoroughly 

before drafting a potential Thai Sports Code to be proposed for consideration of all parties 

involved. This is to ensure perfect provisions that guarantee appropriate and fruitful legal 

application in current dynamic contexts of Thailand. 

Keywords:  Evolution;  Sports Code;  Sports;  Directives for Development

1. บทน�า

 เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศฝรั่งเศสหรือมีชื่อเรียกทางการว่าสาธารณรัฐฝรั่งเศสนั้น เป็นประเทศที่ใช้

ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) หรือที่เรียกว่า “ระบบประมวลกฎหมาย” ซึ่งเป็นระบบกฎหมาย
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ที่มีต้นก�าเนิดมาจากกฎหมายโรมัน โดยมีการน�าข้อกฎหมายเรื่องต่าง ๆ มาบันทึกเป็นกฎเกณฑ์ไว้ในลักษณะ

ประโยคข้อความอย่างชัดเจน เพื่อสะดวกแก่การน�าไปใช้ และประชาชนสามารถอ่านข้อความในกฎหมายเพื่อ

ความเข้าใจและปฏบัิตติามได้โดยง่าย เนือ่งจากเป็นหลกัเกณฑ์ทีแ่น่นอน และสามารถอ้างองิกนัได้ทกุฝ่าย ซ่ึงนบั

แต่สงครามโลกครัง้ท่ีสองส้ินสุดลงจนถงึปัจจุบันนัน้ ประเทศฝรัง่เศสได้จดัท�าประมวลกฎหมายในเรือ่งต่าง ๆ  เป็น

จ�านวนมาก จนกล่าวได้ว่าประเทศฝรั่งเศสมีความก้าวหน้าในการจัดท�าประมวลกฎหมายมากที่สุดในโลก โดย

ปัจจุบันนี้ ประเทศฝรั่งเศสมีประมวลกฎหมายท่ีประกาศใช้แล้วจ�านวนทั้งสิ้น 75 ฉบับ5 และในจ�านวนนั้นมี

ประมวลกฎหมายกีฬารวมอยู่ด้วย

 จะเหน็ได้ว่า แนวนโยบายทางการกีฬาในประเทศฝรัง่เศสนัน้ ได้เปลีย่นไปตามยคุสมยัของรฐับาล โดย

ขึ้นอยู่กับผู้ท่ีมีอ�านาจในการตัดสินใจซึ่งท�าหน้าที่รับผิดชอบด้านกีฬาขณะนั้น จุดเริ่มต้นในการให้อ�านาจรัฐบาล

ในการบรหิารจดัการด้านกฬีานัน้ เกดิขึน้ในยคุรฐับาลโมรสิ แอร์ซอ็ก (Maurice Herzog) ซึง่ได้ก�าหนดให้รฐัมนตรี, 

ตัวแทนรัฐมนตรี, เลขานุการแห่งรัฐ หรือคณะกรรมาธิการระดับสูง มีอ�านาจในการบริหารจัดการด้านกีฬา ใน

ท้ายที่สุดของยุครัฐบาลลีออง บลูม (Leon Blum) ได้ท�าการประกาศในวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 1936 ให้มีการจัด

ตั้งเลขานุการแห่งรัฐด้านนันทนาการและกีฬาข้ึนมา เพื่อท�าหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านกีฬาเป็นการเฉพาะ 

โดยแต่งตั้งให้เลโอ ลากร็องฌ์ (Leo Lagrange) เป็นผู้ท�าหน้าที่จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1940 กิจกรรมทางการกีฬา

ได้พัฒนาไปอย่างมาก จนขาดกฎเกณฑ์และโครงสร้างท่ีชัดเจน จึงท�าให้กลุ่มกีฬาต่าง ๆ มีความประสงค์ที่จะ

รวบรวมแต่ละกลุม่กีฬาให้เป็นรปูแบบสโมสรหรอืสหพนัธ์กีฬาของรฐั โดยมีรปูแบบการด�าเนนิงานทีไ่ปในทศิทาง

เดียวกัน จึงท�าให้เดือนธันวาคมปี ค.ศ. 1940 ในสมัยรัฐบาลวิชี (Vichy) ได้มีการจัดท�ากฎหมายกีฬาฉบับแรกขึ้น 

ซึ่งรู้จักกันในช่ือว่า “กฎบัตรกีฬา (Charte des Sports)” เพื่อใช้ในการจัดโครงสร้างขององค์กรกีฬาภายใน

ประเทศ ตลอดถงึเรือ่งข้อกฎหมายและข้อบังคับทีไ่ด้รบัการลงคะแนนโดยรฐัสภา และได้ออกประกาศกฎกระทรวง

หลายฉบบัท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาองค์กรกีฬา เพือ่ให้เกิดความสอดคล้องต่อกิจกรรมทางกฬีาทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

หลังจากนั้นเป็นต้นมา ประเทศฝรั่งเศสก็ได้มีการจัดท�ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเรื่อยมาในเรื่องที่แตกต่างกัน

ออกไป เพื่อให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมกีฬาที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จนในปี ค.ศ. 2004 

รัฐบาลได้ออกกฎหมายให้เริ่มจัดท�าประมวลกฎหมายกีฬาขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยใช้รูปแบบการรวบรวม

กฎหมายกีฬาที่มีอยู่ให้เข้าด้วยกัน 

 โดยบทความนี ้จะเป็นการน�าเสนอววัิฒนาการของกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับการกฬีาในประเทศฝรัง่เศส

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1940 จนถึงปัจจุบัน ที่ได้มีการบังคับใช้เป็นประมวลกฎหมายกีฬาประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นประมวล

กฎหมายที่จัดท�าขึ้นโดยวิธีการรวบรวมตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ในเรื่องเดียวกัน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา 

(Code a Droit Constant) เนื่องจากเป็นรูปแบบในการจัดท�าประมวลกฎหมายสมัยใหม่ เพื่อความสะดวกและ

รวดเรว็ โดยรวบรวมกฎหมายท่ีกระจดักระจายอยูเ่ข้าด้วยกนัและมกีารจดัหมวดหมูใ่หม่ จดัล�าดบัโครงสร้างอย่าง

มีเหตุผลง่ายต่อการอ่าน และสามารถท�าความเข้าใจ โดยประมวลกฎหมายกีฬาประเทศฝร่ังเศสนั้น มีการแบ่ง

เนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่ กล่าวคือ องค์กรกีฬา, บุคลากรทางการกีฬา, การฝึกซ้อมกีฬา และบทบัญญัติการเงิน

กับกีฬาที่ครอบคลุมและครบถ้วนต่อการน�าไปใช้เพื่อควบคุมดูแลกิจกรรมกีฬาในประเทศ 
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ที่มีต้นก�าเนิดมาจากกฎหมายโรมัน โดยมีการน�าข้อกฎหมายเรื่องต่าง ๆ มาบันทึกเป็นกฎเกณฑ์ไว้ในลักษณะ

ประโยคข้อความอย่างชัดเจน เพื่อสะดวกแก่การน�าไปใช้ และประชาชนสามารถอ่านข้อความในกฎหมายเพื่อ

ความเข้าใจและปฏบิตัติามได้โดยง่าย เนือ่งจากเป็นหลักเกณฑ์ทีแ่น่นอน และสามารถอ้างองิกนัได้ทกุฝ่าย ซ่ึงนบั

แต่สงครามโลกครัง้ทีส่องสิน้สดุลงจนถงึปัจจบุนันัน้ ประเทศฝรัง่เศสได้จดัท�าประมวลกฎหมายในเรือ่งต่าง ๆ  เป็น

จ�านวนมาก จนกล่าวได้ว่าประเทศฝรั่งเศสมีความก้าวหน้าในการจัดท�าประมวลกฎหมายมากที่สุดในโลก โดย

ปัจจุบันนี้ ประเทศฝรั่งเศสมีประมวลกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วจ�านวนท้ังส้ิน 75 ฉบับ5 และในจ�านวนนั้นมี

ประมวลกฎหมายกีฬารวมอยู่ด้วย

 จะเหน็ได้ว่า แนวนโยบายทางการกฬีาในประเทศฝร่ังเศสน้ัน ได้เปล่ียนไปตามยคุสมยัของรัฐบาล โดย

ขึ้นอยู่กับผู้ท่ีมีอ�านาจในการตัดสินใจซึ่งท�าหน้าที่รับผิดชอบด้านกีฬาขณะนั้น จุดเริ่มต้นในการให้อ�านาจรัฐบาล

ในการบรหิารจดัการด้านกฬีานัน้ เกดิขึน้ในยคุรฐับาลโมรสิ แอร์ซอ็ก (Maurice Herzog) ซึง่ได้ก�าหนดให้รฐัมนตรี, 

ตัวแทนรัฐมนตรี, เลขานุการแห่งรัฐ หรือคณะกรรมาธิการระดับสูง มีอ�านาจในการบริหารจัดการด้านกีฬา ใน

ท้ายที่สุดของยุครัฐบาลลีออง บลูม (Leon Blum) ได้ท�าการประกาศในวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 1936 ให้มีการจัด

ตั้งเลขานุการแห่งรัฐด้านนันทนาการและกีฬาข้ึนมา เพื่อท�าหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านกีฬาเป็นการเฉพาะ 

โดยแต่งตั้งให้เลโอ ลากร็องฌ์ (Leo Lagrange) เป็นผู้ท�าหน้าที่จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1940 กิจกรรมทางการกีฬา

ได้พัฒนาไปอย่างมาก จนขาดกฎเกณฑ์และโครงสร้างที่ชัดเจน จึงท�าให้กลุ่มกีฬาต่าง ๆ มีความประสงค์ที่จะ

รวบรวมแต่ละกลุม่กฬีาให้เป็นรปูแบบสโมสรหรอืสหพนัธ์กฬีาของรฐั โดยมีรปูแบบการด�าเนนิงานทีไ่ปในทศิทาง

เดียวกัน จึงท�าให้เดือนธันวาคมปี ค.ศ. 1940 ในสมัยรัฐบาลวิชี (Vichy) ได้มีการจัดท�ากฎหมายกีฬาฉบับแรกขึ้น 

ซึ่งรู้จักกันในชื่อว่า “กฎบัตรกีฬา (Charte des Sports)” เพื่อใช้ในการจัดโครงสร้างขององค์กรกีฬาภายใน

ประเทศ ตลอดถงึเรือ่งข้อกฎหมายและข้อบังคบัทีไ่ด้รบัการลงคะแนนโดยรฐัสภา และได้ออกประกาศกฎกระทรวง

หลายฉบบัทีเ่กีย่วข้องกับการพฒันาองค์กรกฬีา เพือ่ให้เกดิความสอดคล้องต่อกจิกรรมทางกฬีาทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

หลังจากนั้นเป็นต้นมา ประเทศฝรั่งเศสก็ได้มีการจัดท�ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเรื่อยมาในเรื่องที่แตกต่างกัน

ออกไป เพื่อให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมกีฬาที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จนในปี ค.ศ. 2004 

รัฐบาลได้ออกกฎหมายให้เริ่มจัดท�าประมวลกฎหมายกีฬาขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยใช้รูปแบบการรวบรวม

กฎหมายกีฬาที่มีอยู่ให้เข้าด้วยกัน 

 โดยบทความนี ้จะเป็นการน�าเสนอววัิฒนาการของกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการกฬีาในประเทศฝรัง่เศส

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1940 จนถึงปัจจุบัน ที่ได้มีการบังคับใช้เป็นประมวลกฎหมายกีฬาประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นประมวล

กฎหมายที่จัดท�าขึ้นโดยวิธีการรวบรวมตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ในเรื่องเดียวกัน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา 

(Code a Droit Constant) เนื่องจากเป็นรูปแบบในการจัดท�าประมวลกฎหมายสมัยใหม่ เพื่อความสะดวกและ

รวดเรว็ โดยรวบรวมกฎหมายท่ีกระจดักระจายอยูเ่ข้าด้วยกนัและมกีารจดัหมวดหมูใ่หม่ จดัล�าดับโครงสร้างอย่าง

มีเหตุผลง่ายต่อการอ่าน และสามารถท�าความเข้าใจ โดยประมวลกฎหมายกีฬาประเทศฝรั่งเศสนั้น มีการแบ่ง

เนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่ กล่าวคือ องค์กรกีฬา, บุคลากรทางการกีฬา, การฝึกซ้อมกีฬา และบทบัญญัติการเงิน

กับกีฬาที่ครอบคลุมและครบถ้วนต่อการน�าไปใช้เพื่อควบคุมดูแลกิจกรรมกีฬาในประเทศ 
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 10 Jean-Christophe Lapouble, Droit du Sport: Edition Droit Public (Paris: L.G.D.J., 1999), 21-22.

 11 Thomas Frederique, Les Lois sur le Sport, 4.

 12 lbid.

ออกกฎระเบียบทางกีฬา, การก�าหนดการแบ่งเขตในการจัดการแข่งขนักีฬาระดบัภมิูภาค, การจดัต้ังคณะกรรมการ

กีฬา และการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬา)8 

 4) ค.ศ. 1975 (ระหว่างปี ค.ศ. 1945 ถึง ค.ศ. 1975): การกีฬาได้มีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง จน

กระทั่งในปี ค.ศ. 1975 ปิแยร์ มาโซ (Pierre Mazeaud) ได้ประกาศใช้รัฐบัญญัติลงวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 1975 

หรือที่มีชื่อว่ารัฐบัญญัติ “มาโซ (Mazeaud)” และได้ประกาศระหว่างการน�าเสนอกฎหมายว่า “กฎหมายฉบับนี้ 

เป็นพืน้ฐานทีส่�าคัญของการปรับปรงุหลกัการท�างานขององค์กรกีฬาในประเทศฝรัง่เศส” โดยกฎหมายฉบบันี ้ได้

ยกเลิกค�าศัพท์ที่ใช้ค�าว่า “การให้อ�านาจ” มาเป็นค�าว่า “การส่งเสริมอ�านาจ” แทน และกฎหมายได้ก�าหนดให้

อ�านาจแก่สหพันธ์กีฬาในการจัดท�าบริการสาธารณะด้านกีฬาเพิ่มมากขึ้น9 

 5) ค.ศ. 1984: รัฐบัญญัติลงวันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1984 หรือที่มีชื่อว่ารัฐบัญญัติ “อาวิส (Avice)” 

เป็นรัฐบัญญัติท่ีปรับปรุงหลักการขององค์กรกีฬาและการพัฒนาด้านกิจกรรมทางกายภาพและกีฬา (Activite 

Physique ou Sportive: APS) เหมอืนอย่างทีก่ฎหมายมาโซ (Mazeaud) ได้บญัญตัไิว้ แต่รฐับัญญติัอาวสิ (Avice) 

นี้ได้มีการเพิ่มสาระส�าคัญดังนี้ 1) การแยกกระทรวง (แยกออกเป็นกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงกิจการ

เยาวชนและกีฬา), 2) ก�าหนดการกระจายอ�านาจทางกีฬา, 3) ก�าหนดสถานะของเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านกีฬา 

(ข้าราชการภาครัฐด้านการกีฬา), 4) ก�าหนดการฝึกอบรมอาชีพด้านกีฬา และ 5) ก�าหนดเรื่องการรับข้อมูล

ข่าวสารทางกีฬาโดยเสรี10 

 6) ค.ศ. 1987: รัฐบัญญัติลงวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1987 แก้ไขเพิ่มเติมรัฐบัญญัติอาวิส (Avice) ใน

เรื่องของการพัฒนาสโมสรอาชีพ ให้มีการจัดตั้งสโมสรที่มีสถานะทางกฎหมายเป็นสมาคมกีฬาอาชีพที่ได้รับการ

สนับสนุนทางการเงินจากรัฐ11

 7) ค.ศ. 1992: รัฐบัญญัติลงวันท่ี 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1992 หรือที่มีชื่อว่ารัฐบัญญัติ “เบรอแด็ง 

(Bredin)” ได้ปรับเปลี่ยนกฎหมายบางส่วนของรัฐบัญญัติ “อาวิส (Avice)” โดยมีเนื้อหาดังนี้ 1) การเล่นกีฬาใน

รูปแบบอาชีพ, 2) การผลักดันเรื่อง “พลเมืองนักกีฬา”, 3) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการกีฬา, 4) การรับประกัน

ความปลอดภัยของนักกีฬาระหว่างการแข่งขัน, 5) การมีจริยธรรมทางการกีฬา, 6) การก�ากับดูแลของกระทรวง

กิจการเยาวชนและการกีฬา, 7) การส่งเสรมิการจดัการทีเ่ข้มงวดขึน้ของการกฬีาอาชีพ, 8) การพฒันาเรือ่งระบบ

การจัดเก็บภาษีของนักกีฬาอาชีพ, 9) การรับประกันสิทธิในการเข้าถึงการเล่นกีฬาส�าหรับทุกคน, 10) การเพิ่ม

ชนิดกีฬาอาชีพให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการและความหลากหลายของกีฬา และ 11) การรับประกันสิทธิในการ

รับข้อมูลข่าวสารด้านกีฬา ซึ่งส่งผลให้รัฐบัญญัติฉบับนี้ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในการบังคับใช้กฎหมาย

กีฬา และสร้างมาตรฐานในการให้อ�านาจของรัฐและสหพันธ์กีฬา เพื่อให้เกิดการพัฒนาในหลาย ๆ มิติทางการ

กีฬาในประเทศฝรั่งเศส12
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 6 Gerald Simon et al., Droit du Sport (Paris: Themis droit PUF, 2012), 42.

 7 Thomas Frederique, Les Lois sur le Sport (Paris: Centre National de la Fonction Public Territoriale, 2018), 3.

 ดงันีแ้ล้ว ผูเ้ขยีนจงึท�าการศกึษาประมวลกฎหมายกฬีาประเทศฝรัง่เศส เพือ่เป็นแนวทางต่อการพฒันา

ประมวลกฎหมายกีฬาในประเทศไทยได้ภายต่อไป

2. ความเป็นมาของกฎหมายกีฬาประเทศฝรั่งเศส

 เนื่องจากการจัดท�ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกีฬาในประเทศฝรั่งเศสนั้น เริ่มต้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1940 และ

มีการออกกฎหมายอย่างต่อเนือ่งในเรือ่งต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องเรือ่ยมา เนือ่งจากรฐับาลฝรัง่เศสต้องการให้มกีฎหมาย

ที่สามารถบริหารจัดการด้านกีฬาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม กิจกรรมด้านกีฬาก็ได้มีการ

เปลีย่นแปลงตามยคุสมยั จงึส่งผลให้รฐับาลต่าง ๆ  ได้ประกาศใช้กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบักฬีาเรือ่ยมา จนท้ายทีสุ่ด

ก็ได้มีการจัดท�าประมวลกฎหมายกีฬาขึ้น โดยประเทศฝรั่งเศสนั้น มีการแบ่งล�าดับศักดิ์กฎหมายดังนี้ กล่าวคือ 

1) กฎหมายรัฐธรรมนูญ (Le Bloc de Constitutionnalite), 2) ข้อตกลงระหว่างประเทศ (Le Bloc de 

Conventionnalite), 3) รัฐบัญญัติและรัฐก�าหนด (Le Bloc de Legalite), 4) หลักกฎหมายโดยทั่วไป (Les 

Principes Generaux du Droit), 5) รัฐกฤษฎีกา (Le Bloc Reglementaire) และ 6) กฎหมายที่ออกโดยหน่วย

งานทางปกครอง (Le Bloc Contractuel et les Actes Administratifs) ก่อนที่จะมีการรวบรวมกฎหมายเป็น

ประมวลกฎหมายกีฬา กฎหมายท่ีออกมาปรับใช้กับการกีฬาโดยส่วนใหญ่แล้ว จะอยู่ในลักษณะรัฐบัญญัติเป็น

หลัก โดยมีการเรียงล�าดับเป็นปี ค.ศ. ดังนี้

 1) ค.ศ. 1940: กฎหมายกีฬาที่ถูกประกาศใช้ฉบับแรก คือ รัฐบัญญัติ ลงวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1940 

หรือมีชื่อเรียกว่า “กฎบัตรกีฬา” ออกโดยรัฐบาลวิชี (Vichy) เพื่อต้องการที่จะควบคุมดูแลสหพันธ์กีฬาแห่งชาติ 

โดยเป็นการลดทอนอ�านาจของสหพนัธ์กฬีาท่ีใช้อ�านาจตามรฐับญัญัติ ลงวนัที ่1 กรกฎาคม ค.ศ. 1901 ซ่ึงกฎบตัร

กีฬาฉบับนี้ ได้ก�าหนดให้แต่ละสหพันธ์กีฬาต้องมีการแต่งตั้งเลขาธิการเพื่อเข้าร่วม คณะกรรมการกีฬาแห่งชาติ 

และมีอ�านาจหน้าที่ในการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารของสมาพันธ์กีฬาอีกด้วย6 

 2) ค.ศ. 1943: รัฐได้ก�าหนด หรือที่เรียกว่า “รัฐก�าหนด” ลงวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 1943 โดยอัลแฌร์ 

(Alger) ได้ออกมายกเลิกกฎบัตรกีฬา โดยมีการแก้ไขเนื้อหาทั้งหมดของรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 

1901 จึงส่งผลท�าให้สหพันธ์กีฬากลับมามีความเป็นอิสระอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม สหพันธ์กีฬาที่ต้องการรับเงิน

สนับสนุนจากรัฐบาลจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกระทรวงกิจการเยาวชนและกีฬา อีกท้ังจะต้อง

อยูภ่ายใต้การควบคมุดแูลจากรฐับาลท้ังสหพนัธ์กีฬา ทัง้ในส่วนกลางและส่วนท้องถิน่ โดยหน้าท่ีการควบคมุสอบ

ดูแลนั้นอยู่ภายใต้ธรรมนูญของสหพันธ์กีฬาในหมวดของการด�าเนินกิจกรรมกีฬาและการใช้เงินสนับสนุน7 

 3) ค.ศ. 1945: ได้มีการประกาศใช้รัฐก�าหนดลงวันที่ 28 สิงหาคม ค.ศ. 1945 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ก�าหนดกฎเกณฑ์ทัว่ไปทีม่คีวามจ�าเป็นในพฒันาการด้านการกฬีา ทัง้ด้านปริมาณและคณุภาพ โดยมรีายละเอียด 

ดงันี ้1) รฐัมีสทิธพิเิศษในการจดัการแข่งขันและการคดัเลอืกนกักีฬาทมีชาติ (ทัง้ประเภทบคุคล และประเภททมี), 

2) รัฐให้อ�านาจแก่รัฐมนตรีฝ่ายที่รับผิดชอบด้านการกีฬาและองค์กรกีฬา ให้สามารถจัดการ การแข่งขันกีฬาใน

นามของรัฐได้ และ 3) รัฐสามารถเข้าแทรกแซงเรื่องการบริหารจัดการด้านกีฬาของประเทศได้ (กล่าวคือ การ
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 8 Jean Gatsi, Le Drot du Sport, 2nd ed. (Paris: Universitaires de France Press, 2000), 10.

 9 Gerald Simon et al., Droit du Sport, 43-44.

 10 Jean-Christophe Lapouble, Droit du Sport: Edition Droit Public (Paris: L.G.D.J., 1999), 21-22.

 11 Thomas Frederique, Les Lois sur le Sport, 4.

 12 lbid.

ออกกฎระเบยีบทางกฬีา, การก�าหนดการแบ่งเขตในการจดัการแข่งขนักฬีาระดบัภมูภิาค, การจดัต้ังคณะกรรมการ

กีฬา และการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬา)8 

 4) ค.ศ. 1975 (ระหว่างปี ค.ศ. 1945 ถึง ค.ศ. 1975): การกีฬาได้มีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง จน

กระทั่งในปี ค.ศ. 1975 ปิแยร์ มาโซ (Pierre Mazeaud) ได้ประกาศใช้รัฐบัญญัติลงวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 1975 

หรือที่มีชื่อว่ารัฐบัญญัติ “มาโซ (Mazeaud)” และได้ประกาศระหว่างการน�าเสนอกฎหมายว่า “กฎหมายฉบับนี้ 

เป็นพืน้ฐานทีส่�าคญัของการปรับปรงุหลกัการท�างานขององค์กรกฬีาในประเทศฝรัง่เศส” โดยกฎหมายฉบบันี ้ได้

ยกเลิกค�าศัพท์ที่ใช้ค�าว่า “การให้อ�านาจ” มาเป็นค�าว่า “การส่งเสริมอ�านาจ” แทน และกฎหมายได้ก�าหนดให้

อ�านาจแก่สหพันธ์กีฬาในการจัดท�าบริการสาธารณะด้านกีฬาเพิ่มมากขึ้น9 

 5) ค.ศ. 1984: รัฐบัญญัติลงวันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1984 หรือที่มีชื่อว่ารัฐบัญญัติ “อาวิส (Avice)” 

เป็นรัฐบัญญัติที่ปรับปรุงหลักการขององค์กรกีฬาและการพัฒนาด้านกิจกรรมทางกายภาพและกีฬา (Activite 

Physique ou Sportive: APS) เหมอืนอย่างท่ีกฎหมายมาโซ (Mazeaud) ได้บญัญตัไิว้ แต่รฐับญัญติัอาวสิ (Avice) 

นี้ได้มีการเพิ่มสาระส�าคัญดังนี้ 1) การแยกกระทรวง (แยกออกเป็นกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงกิจการ

เยาวชนและกีฬา), 2) ก�าหนดการกระจายอ�านาจทางกีฬา, 3) ก�าหนดสถานะของเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านกีฬา 

(ข้าราชการภาครัฐด้านการกีฬา), 4) ก�าหนดการฝึกอบรมอาชีพด้านกีฬา และ 5) ก�าหนดเร่ืองการรับข้อมูล

ข่าวสารทางกีฬาโดยเสรี10 

 6) ค.ศ. 1987: รัฐบัญญัติลงวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1987 แก้ไขเพิ่มเติมรัฐบัญญัติอาวิส (Avice) ใน

เรื่องของการพัฒนาสโมสรอาชีพ ให้มีการจัดตั้งสโมสรที่มีสถานะทางกฎหมายเป็นสมาคมกีฬาอาชีพที่ได้รับการ

สนับสนุนทางการเงินจากรัฐ11

 7) ค.ศ. 1992: รัฐบัญญัติลงวันท่ี 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1992 หรือที่มีชื่อว่ารัฐบัญญัติ “เบรอแด็ง 

(Bredin)” ได้ปรับเปลี่ยนกฎหมายบางส่วนของรัฐบัญญัติ “อาวิส (Avice)” โดยมีเนื้อหาดังนี้ 1) การเล่นกีฬาใน

รูปแบบอาชีพ, 2) การผลักดันเรื่อง “พลเมืองนักกีฬา”, 3) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการกีฬา, 4) การรับประกัน

ความปลอดภัยของนักกีฬาระหว่างการแข่งขัน, 5) การมีจริยธรรมทางการกีฬา, 6) การก�ากับดูแลของกระทรวง

กิจการเยาวชนและการกฬีา, 7) การส่งเสรมิการจดัการทีเ่ข้มงวดขึน้ของการกฬีาอาชพี, 8) การพฒันาเรือ่งระบบ

การจัดเก็บภาษีของนักกีฬาอาชีพ, 9) การรับประกันสิทธิในการเข้าถึงการเล่นกีฬาส�าหรับทุกคน, 10) การเพิ่ม

ชนิดกีฬาอาชีพให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการและความหลากหลายของกีฬา และ 11) การรับประกันสิทธิในการ

รับข้อมูลข่าวสารด้านกีฬา ซึ่งส่งผลให้รัฐบัญญัติฉบับนี้ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในการบังคับใช้กฎหมาย

กีฬา และสร้างมาตรฐานในการให้อ�านาจของรัฐและสหพันธ์กีฬา เพื่อให้เกิดการพัฒนาในหลาย ๆ มิติทางการ

กีฬาในประเทศฝรั่งเศส12

หน้า 4 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563  (vol. 8 no. 2 July - December 2020)

 6 Gerald Simon et al., Droit du Sport (Paris: Themis droit PUF, 2012), 42.

 7 Thomas Frederique, Les Lois sur le Sport (Paris: Centre National de la Fonction Public Territoriale, 2018), 3.

 ดงันีแ้ล้ว ผูเ้ขยีนจงึท�าการศกึษาประมวลกฎหมายกฬีาประเทศฝรัง่เศส เพือ่เป็นแนวทางต่อการพัฒนา

ประมวลกฎหมายกีฬาในประเทศไทยได้ภายต่อไป

2. ความเป็นมาของกฎหมายกีฬาประเทศฝรั่งเศส

 เนื่องจากการจัดท�ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกีฬาในประเทศฝรั่งเศสนั้น เริ่มต้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1940 และ

มีการออกกฎหมายอย่างต่อเนือ่งในเรือ่งต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องเรือ่ยมา เนือ่งจากรฐับาลฝรัง่เศสต้องการให้มีกฎหมาย

ที่สามารถบริหารจัดการด้านกีฬาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม กิจกรรมด้านกีฬาก็ได้มีการ

เปลีย่นแปลงตามยคุสมยั จงึส่งผลให้รฐับาลต่าง ๆ  ได้ประกาศใช้กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบักฬีาเรือ่ยมา จนท้ายทีสุ่ด

ก็ได้มีการจัดท�าประมวลกฎหมายกีฬาขึ้น โดยประเทศฝรั่งเศสนั้น มีการแบ่งล�าดับศักดิ์กฎหมายดังนี้ กล่าวคือ 

1) กฎหมายรัฐธรรมนูญ (Le Bloc de Constitutionnalite), 2) ข้อตกลงระหว่างประเทศ (Le Bloc de 

Conventionnalite), 3) รัฐบัญญัติและรัฐก�าหนด (Le Bloc de Legalite), 4) หลักกฎหมายโดยทั่วไป (Les 

Principes Generaux du Droit), 5) รัฐกฤษฎีกา (Le Bloc Reglementaire) และ 6) กฎหมายที่ออกโดยหน่วย

งานทางปกครอง (Le Bloc Contractuel et les Actes Administratifs) ก่อนที่จะมีการรวบรวมกฎหมายเป็น

ประมวลกฎหมายกีฬา กฎหมายที่ออกมาปรับใช้กับการกีฬาโดยส่วนใหญ่แล้ว จะอยู่ในลักษณะรัฐบัญญัติเป็น

หลัก โดยมีการเรียงล�าดับเป็นปี ค.ศ. ดังนี้

 1) ค.ศ. 1940: กฎหมายกีฬาที่ถูกประกาศใช้ฉบับแรก คือ รัฐบัญญัติ ลงวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1940 

หรือมีชื่อเรียกว่า “กฎบัตรกีฬา” ออกโดยรัฐบาลวิชี (Vichy) เพื่อต้องการที่จะควบคุมดูแลสหพันธ์กีฬาแห่งชาติ 

โดยเป็นการลดทอนอ�านาจของสหพนัธ์กฬีาทีใ่ช้อ�านาจตามรฐับญัญัติ ลงวนัท่ี 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1901 ซึง่กฎบตัร

กีฬาฉบับนี้ ได้ก�าหนดให้แต่ละสหพันธ์กีฬาต้องมีการแต่งตั้งเลขาธิการเพื่อเข้าร่วม คณะกรรมการกีฬาแห่งชาติ 

และมีอ�านาจหน้าที่ในการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารของสมาพันธ์กีฬาอีกด้วย6 

 2) ค.ศ. 1943: รัฐได้ก�าหนด หรือที่เรียกว่า “รัฐก�าหนด” ลงวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 1943 โดยอัลแฌร์ 

(Alger) ได้ออกมายกเลิกกฎบัตรกีฬา โดยมีการแก้ไขเนื้อหาทั้งหมดของรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 

1901 จึงส่งผลท�าให้สหพันธ์กีฬากลับมามีความเป็นอิสระอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม สหพันธ์กีฬาที่ต้องการรับเงิน

สนับสนุนจากรัฐบาลจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกระทรวงกิจการเยาวชนและกีฬา อีกทั้งจะต้อง

อยูภ่ายใต้การควบคมุดูแลจากรฐับาลทัง้สหพนัธ์กีฬา ทัง้ในส่วนกลางและส่วนท้องถ่ิน โดยหน้าท่ีการควบคมุสอบ

ดูแลนั้นอยู่ภายใต้ธรรมนูญของสหพันธ์กีฬาในหมวดของการด�าเนินกิจกรรมกีฬาและการใช้เงินสนับสนุน7 

 3) ค.ศ. 1945: ได้มีการประกาศใช้รัฐก�าหนดลงวันที่ 28 สิงหาคม ค.ศ. 1945 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ก�าหนดกฎเกณฑ์ทัว่ไปทีม่คีวามจ�าเป็นในพฒันาการด้านการกฬีา ทัง้ด้านปริมาณและคณุภาพ โดยมรีายละเอียด 

ดงันี ้1) รฐัมีสทิธพิเิศษในการจดัการแข่งขนัและการคดัเลอืกนกักีฬาทีมชาติ (ท้ังประเภทบุคคล และประเภททมี), 

2) รัฐให้อ�านาจแก่รัฐมนตรีฝ่ายที่รับผิดชอบด้านการกีฬาและองค์กรกีฬา ให้สามารถจัดการ การแข่งขันกีฬาใน

นามของรัฐได้ และ 3) รัฐสามารถเข้าแทรกแซงเรื่องการบริหารจัดการด้านกีฬาของประเทศได้ (กล่าวคือ การ
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 13 lbid.

 14 lbid.

 15 lbid.

 16 lbid.

 17 lbid., 5.

 8) ค.ศ. 1993: รฐับัญญัตลิงวนัที ่6 ธนัวาคม ค.ศ. 1993 หรือทีม่ชีือ่ว่ารฐับญัญตั ิ“อลัลโิย-มาร ี(Alliot-

Marie)” ได้แก้ไขเพิม่เตมิรฐับญัญตั ิ“อาวสิ (Avice)” โดยมวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะต่อต้านการใช้ความรุนแรง หลังจาก

มีเหตุการณ์ร้ายแรงระหว่างการแข่งขันฟุตบอลในประเทศฝรั่งเศส ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้ ต้องการที่จะยับย้ังและ

ป้องกันกลุ่มผู้สนับสนุนการกีฬาที่มีพฤติกรรมในการใช้ความรุนแรงในระหว่างการเข้าชมกีฬา โดยมีการก�าหนด

โทษทางอาญา และเพิ่มบทลงโทษที่มีอยู่ให้มากขึ้นกว่าเดิม13

 9) ค.ศ. 1994: รัฐบัญญัติลงวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 1994 ได้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐบัญญัติ “อาวิส (Avice)” 

โดยระบวุ่าสโมสรกีฬาอาชพีถือเป็นสถานประกอบการเชงิพาณชิย์ โดยจะไม่ได้รบัเงินสนบัสนุนจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2000 เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความทับซ้อนของการจัดสรรงบประมาณ โดย

เฉพาะในกีฬาฟุตบอลอาชีพ แต่อย่างไรก็ดี สโมสรกีฬาอาชีพนั้นยังสามารถได้รับผลประโยชน์ในเร่ืองของการ

พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นจากส่วนอื่นแทนได้14

 10) ค.ศ. 1995: รัฐบัญญัติลงวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1995 ได้ก�าหนดเรื่องความปลอดภัยของการ

จัดการแข่งขนักฬีาท่ีต้องเป็นไปตามก�าหนดท่ีขออนญุาตไว้ และได้เพิม่ระยะเวลาส�าหรบักระบวนการการขออนมัุติ

จัดตั้งสนามกีฬา ให้มีสถานะภาพเป็นสนามกีฬาสาธารณะ15 

 11) ค.ศ. 1998: รัฐบัญญัติลงวันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 1998 ได้ก�าหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยทางกีฬา

และการส่งเสริมการพัฒนาด้านกิจกรรมทางกายภาพและกีฬาให้มากขึ้น โดยกฎหมายฉบับนี้ได้มีบัญญัติในส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าชมการแข่งขันกีฬา, การโฆษณากีฬา และการสอนกีฬา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) ได้

มกีารก�าหนดพืน้ทีใ่นการเข้าชมกฬีาทีต้่องได้รบัการอนญุาตตามกฎหมาย เพ่ือป้องกนัความรุนแรงในสนามกีฬา, 

2) ได้ก�าหนดให้ประชาชนทุกคนมีเสรีภาพในการรับชมกีฬาได้, 3) ได้ก�าหนดข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับนักวิชาการ

การศกึษาด้านกีฬาของยโุรป, 4) ได้ก�าหนดให้นกักีฬาทีม่สัีญญาจ้างแรงงานต้องมีใบอนุญาตทีถ่กูต้องตามกฎหมาย 

และ 5) ได้ก�าหนดให้นักวิชาการการศึกษาด้านกีฬานั้น สามารถห้ามไม่ให้นักกีฬาลงท�าการแข่งขันได้ในกรณีที่

ท�าผิดกฎระเบียบ16

 12) ค.ศ. 1999: รฐับัญญตัลิงวนัท่ี 28 ธนัวาคม ค.ศ. 1999 ได้แก้ไขเพิม่เติมรฐับัญญตั ิ“อาวสิ (Avice)” 

ในเรื่องที่เก่ียวกับสถานะภาพทางกฎหมายของการจัดตั้งองค์กรกีฬา ซึ่งได้ก�าหนดให้มีลักษณะดังนี้ 1) องค์กร

กฬีาทีม่วีตัถปุระสงค์ทางการกฬีาชนดิเดียวกนั และมีข้อจ�ากดัในความรับผดิชอบ, 2) องค์กรกฬีาทีม่วีตัถปุระสงค์

ทางกีฬาสมัครเล่น และ 3) องค์กรกีฬาที่มีวัตถุประสงค์ทางกีฬาอาชีพ17

 13) ค.ศ. 2000: รัฐบัญญัติลงวันที่ 6 กรกฎาคม ค.ศ. 2000 หรือที่มีชื่อว่ารัฐบัญญัติ “บูเฟ (Buffet)” 

ได้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 1 ของรัฐบัญญัติ “อาวิส (Avice)” โดยมาตรา 1 ของรัฐบัญญัติ “อาวิส (Avice)” ได้สรุป

สาระส�าคัญไว้ว่า “กีฬาเป็นส่วนส�าคัญของการศึกษา, วัฒนธรรม, การมีส่วนร่วม, การเข้าสังคม และสุขภาพ 

ดังนั้นการส่งเสริมและการพัฒนาด้านกีฬาควรมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นส�าคัญ” โดยมาตรา 1 

ของรฐับญัญตับูิเฟ (Buffet) ได้แก้ไขเพิม่เตมิในเร่ืองท่ีเกีย่วกบัการใช้อ�านาจแทรกแซงทางกฬีาขององค์กรปกครอง
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 13 lbid.

 14 lbid.

 15 lbid.

 16 lbid.

 17 lbid., 5.

 8) ค.ศ. 1993: รฐับญัญัตลิงวนัที ่6 ธนัวาคม ค.ศ. 1993 หรือทีม่ชีือ่ว่ารฐับัญญตั ิ“อลัลโิย-มาร ี(Alliot-

Marie)” ได้แก้ไขเพ่ิมเติมรฐับญัญติั “อาวสิ (Avice)” โดยมวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะต่อต้านการใช้ความรนุแรง หลงัจาก

มีเหตุการณ์ร้ายแรงระหว่างการแข่งขันฟุตบอลในประเทศฝรั่งเศส ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้ ต้องการที่จะยับย้ังและ

ป้องกันกลุ่มผู้สนับสนุนการกีฬาที่มีพฤติกรรมในการใช้ความรุนแรงในระหว่างการเข้าชมกีฬา โดยมีการก�าหนด

โทษทางอาญา และเพิ่มบทลงโทษที่มีอยู่ให้มากขึ้นกว่าเดิม13

 9) ค.ศ. 1994: รัฐบัญญัติลงวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 1994 ได้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐบัญญัติ “อาวิส (Avice)” 

โดยระบวุ่าสโมสรกีฬาอาชพีถือเป็นสถานประกอบการเชงิพาณชิย์ โดยจะไม่ได้รบัเงินสนบัสนุนจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2000 เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความทับซ้อนของการจัดสรรงบประมาณ โดย

เฉพาะในกีฬาฟุตบอลอาชีพ แต่อย่างไรก็ดี สโมสรกีฬาอาชีพนั้นยังสามารถได้รับผลประโยชน์ในเร่ืองของการ

พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นจากส่วนอื่นแทนได้14

 10) ค.ศ. 1995: รัฐบัญญัติลงวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1995 ได้ก�าหนดเรื่องความปลอดภัยของการ

จดัการแข่งขนักฬีาทีต้่องเป็นไปตามก�าหนดทีข่ออนญุาตไว้ และได้เพิม่ระยะเวลาส�าหรบักระบวนการการขออนุมัติ

จัดตั้งสนามกีฬา ให้มีสถานะภาพเป็นสนามกีฬาสาธารณะ15 

 11) ค.ศ. 1998: รัฐบัญญัติลงวันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 1998 ได้ก�าหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยทางกีฬา

และการส่งเสริมการพัฒนาด้านกิจกรรมทางกายภาพและกีฬาให้มากขึ้น โดยกฎหมายฉบับนี้ได้มีบัญญัติในส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าชมการแข่งขันกีฬา, การโฆษณากีฬา และการสอนกีฬา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) ได้

มีการก�าหนดพ้ืนทีใ่นการเข้าชมกฬีาทีต้่องได้รับการอนญุาตตามกฎหมาย เพือ่ป้องกนัความรนุแรงในสนามกีฬา, 

2) ได้ก�าหนดให้ประชาชนทุกคนมีเสรีภาพในการรับชมกีฬาได้, 3) ได้ก�าหนดข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับนักวิชาการ

การศกึษาด้านกีฬาของยโุรป, 4) ได้ก�าหนดให้นกักีฬาทีม่สัีญญาจ้างแรงงานต้องมีใบอนุญาตทีถ่กูต้องตามกฎหมาย 

และ 5) ได้ก�าหนดให้นักวิชาการการศึกษาด้านกีฬานั้น สามารถห้ามไม่ให้นักกีฬาลงท�าการแข่งขันได้ในกรณีที่

ท�าผิดกฎระเบียบ16

 12) ค.ศ. 1999: รฐับญัญติัลงวนัท่ี 28 ธนัวาคม ค.ศ. 1999 ได้แก้ไขเพิม่เติมรฐับัญญตั ิ“อาวสิ (Avice)” 

ในเรื่องที่เก่ียวกับสถานะภาพทางกฎหมายของการจัดตั้งองค์กรกีฬา ซึ่งได้ก�าหนดให้มีลักษณะดังนี้ 1) องค์กร

กฬีาทีม่วีตัถปุระสงค์ทางการกฬีาชนดิเดียวกนั และมีข้อจ�ากดัในความรับผดิชอบ, 2) องค์กรกฬีาท่ีมวีตัถปุระสงค์

ทางกีฬาสมัครเล่น และ 3) องค์กรกีฬาที่มีวัตถุประสงค์ทางกีฬาอาชีพ17

 13) ค.ศ. 2000: รัฐบัญญัติลงวันที่ 6 กรกฎาคม ค.ศ. 2000 หรือที่มีชื่อว่ารัฐบัญญัติ “บูเฟ (Buffet)” 

ได้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 1 ของรัฐบัญญัติ “อาวิส (Avice)” โดยมาตรา 1 ของรัฐบัญญัติ “อาวิส (Avice)” ได้สรุป

สาระส�าคัญไว้ว่า “กีฬาเป็นส่วนส�าคัญของการศึกษา, วัฒนธรรม, การมีส่วนร่วม, การเข้าสังคม และสุขภาพ 

ดังนั้นการส่งเสริมและการพัฒนาด้านกีฬาควรมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นส�าคัญ” โดยมาตรา 1 

ของรฐับญัญตับิเูฟ (Buffet) ได้แก้ไขเพิม่เตมิในเร่ืองท่ีเกีย่วกบัการใช้อ�านาจแทรกแซงทางกฬีาขององค์กรปกครอง
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 18 Gerald Simon et al., Droit du Sport, 45.

 19 Charles Amson, Droit du Sport (Paris: Vuibert, 2009), 15.

 20 Thomas Frederique, Les Lois sur le Sport, 6.

 21 Jean-Pierre Karaquillo, Le Droit du Sport, 3rd ed. (Paris: Dalloz, 2011), 76.

ส่วนท้องถิ่น (รวมถึงตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา) เพื่อเพิ่มอ�านาจในการส่งเสริม

และพัฒนากิจกรรมทางกายภาพและการกีฬาให้มากขึ้น18

 14) ค.ศ. 2003: รัฐบัญญัติลงวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2003 หรือที่มีชื่อว่ารัฐบัญญัติ “ลามูร์ (Lamour)” 

ได้มบีญัญตัเิพิม่เตมิในเนือ้หาดงันี ้1) การผ่อนผนัข้อบงัคบัในการควบคมุการท�างานของสหพนัธ์กฬีา, 2) ก�าหนด

เงือ่นไขในการเข้าสูอ่าชพีทีเ่กีย่วข้องกับกฬีา, 3) ก�าหนดกรอบของนกักีฬาอาชพีทีเ่ก่ียวกบัเรือ่งเครือ่งหมายทางการ

ค้า และลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดกีฬา, 4) กฎหมายการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬา (มาตรา 3 ก�าหนดว่าสหพันธ์กีฬา

สามารถขายสิทธิ์ทั้งหมดหรือบางส่วนในการเผยแพร่ภาพและเสียงของการแข่งขันที่จัดขึ้นโดยลีกอาชีพได้) และ 

5) กฎหมายการกระจายเสยีงผ่านคลืน่วิทย ุ(มาตรา 4 ก�าหนดว่าการเผยแพร่การแข่งขนักฬีาผ่านคล่ืนวทิยสุามารถ

กระท�าได้)19

 15) ค.ศ. 2008: รัฐบัญญัติลงวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2008 ได้บัญญัติเรื่องที่เกี่ยวกับการต่อต้าน 

การค้าผลิตภัณฑ์ที่มีสารกระตุ้น โดยได้ก�าหนดเพิ่มโทษทางอาญาในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการมีสารกระตุ้นไว้ใน

ครอบครอง และได้ก�าหนดขั้นตอนการสืบสวนที่สะดวกยิ่งขึ้น (การสืบสวน, การจับกุม และการดูแลของต�ารวจ) 

เพื่อง่ายต่อการติดตามผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สารกระตุ้น และรวมถึงการน�าเข้า ส่งออก และการขนส่ง

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วย20

 16) ค.ศ. 2010: รัฐบัญญัติลงวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 ได้บัญญัติเรื่องที่เกี่ยวกับการเล่นพนัน

กฬีาออนไลน์ โดยกฎหมายนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่รับมอืกบัการพฒันาอย่างรวดเร็วของการพนนัในรูปแบบออนไลน์ 

โดยในขณะนั้นถือเป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย ซึ่งตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 คณะกรรมาธิการยุโรปได้มีการฟ้องร้อง

ต่อศาลยุติธรรมแห่งยุโรป เพื่อขอให้ประเทศฝรั่งเศสเปิดให้เล่นการพนันกีฬาออนไลน์ได้อย่างถูกกฎหมาย จึง 

ส่งผลให้รัฐบัญญัตินี้ได้ก�าหนดจัดตั้งหน่วยงานก�ากับดูแลในเรื่องการพนันออนไลน์ขึ้น เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบ

การปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อคุ้มครองผู้เล่นพนันกีฬาออนไลน์21 

   ในปีเดียวกันนี้ ได้มีการประกาศใช้รัฐบัญญัติ ลงวันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 2010 ได้ก�าหนดเรื่องการ

ก�ากบัดแูลอาชพีตวัแทนนกักฬีา โดยมรีายละเอยีดดังนี ้1) ก�าหนดกรอบทางกฎหมายของวชิาชพีตัวแทนนกักีฬา, 

2) ก�าหนดการต่อต้านการฟอกเงิน ทั้งตัวแทนนักกีฬาและนักกีฬา, 3) ก�าหนดหน้าที่ในการประนีประนอมยอม

ความต่อคณะกรรมการโอลิมปิกสากลแห่งประเทศฝร่ังเศส เมื่อเกิดกรณีท่ีมีความขัดแย้งเรื่องตัวแทนการกีฬา, 

4) ก�าหนดถงึขัน้ตอนการได้มาและการยกเลกิใบอนญุาตการเป็นตวัแทนนกักีฬา และ 5) ก�าหนดอ�านาจของคณะ

กรรมการโอลิมปิกสากลแห่งประเทศฝรั่งเศส ให้สามารถก�ากับดูแลตัวแทนนักกีฬาได้ 

 17) ค.ศ. 2012: รัฐบัญญัติลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012 ได้บัญญัติในเรื่องของการสนับสนุนด้าน

จริยธรรมของการเล่นกีฬาและสิทธิของนักกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรทัดฐานของการเล่นกีฬาที่ดี ซึ่ง

รฐับญัญตัฉิบบันีไ้ด้เสริมสร้างบทบาทของสหพันธ์กฬีาให้มคีวามโปร่งใสในเรือ่งของการต่อต้านการใช้สารกระตุน้, 

ความทุ่มเทในการฝึกฝนนักกีฬาอาชีพและนักกีฬาทีมชาติ และการพัฒนาการกีฬาส�าหรับทุกคน โดยกฎหมาย
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 22 Laurence Cheve, La Justice Sportive (Paris: Lextenso, 2012), 109.  

 23 Thomas Frederique, Les Lois sur le Sport, 9.

ฉบับนี้แบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะ 1: ความเคารพในคุณค่าของกีฬา, 2) ลักษณะ 2: การพัฒนาการ

กีฬา, 3) ลักษณะ 3: การฝึกอบรม และสิทธิของนักกีฬา, 4) ลักษณะ 4: การคุ้มครองสุขภาพของนักกีฬา และ

การต่อต้านการใช้สารกระตุ้น และ 5) ลักษณะ 5: บทบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการการแพร่ภาพ

และเสียง22 

 18) ค.ศ. 2017: รฐับัญญตัลิงวนัท่ี 1 มนีาคม ค.ศ. 2017 ได้บญัญตัเิรือ่งความโปร่งใสและการมจีรยิธรรม

ในการเล่นกฬีา ซึง่รฐับัญญติัฉบับนีไ้ด้แก้ไขและเพิม่บทบญัญติัในประมวลกฎหมายกีฬา, ประมวลกฎหมายอาญา 

และประมวลกฎหมายการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ 1) การมีจริยธรรมในการเล่นกีฬา และ

การต่อต้านการทุจริตในการแข่งขันกีฬาอาชีพ, 2) ควบคุมเรื่องการเงินของวงการกีฬาและของตัวแทนนักกีฬา, 

3) การพัฒนาการแข่งขันของสโมสรอาชีพให้ดีขึ้น และความเป็นมืออาชีพของนักกีฬา และ 4) การส่งเสริม

พัฒนาการและการรายงานข่าวของนักกีฬาหญิง

   โดยมาตรา 1 ก�าหนดให้สหพันธ์กีฬาที่ได้รับมอบอ�านาจจะต้องให้จัดท�ากฎบัตรจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวชิาชพีขึน้ นอกจากนี ้สหพนัธ์กฬีาต้องแต่งตัง้คณะกรรมการด้วยความเป็นอสิระ สามารถร้องเรียน

ทางวินัยถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ มีความรับผิดชอบในการตรวจสอบการใช้กฎบัตรนี้ให้ทุกองค์กรกีฬาต้อง

เคารพและปฏิบัติตาม ตลอดจนการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

   รัฐบัญญัตินี้ผ่านการยอมรับจากรัฐสภายุโรปในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017 โดยมีการลงมติใน

เรื่อง “แนวทางนโยบายกีฬา: การบริหารจัดการที่ดี การเข้าถึงกีฬา และจริยธรรมกีฬา” ภายใต้การสนับสนุน

จากคณะกรรมการโอลมิปิกสากลแห่งสหภาพยโุรป โดยให้มวีตัถปุระสงค์หลกั คอื “การส่งเสริมกฬีามวลชน, การ

พฒันาเรือ่งการออกก�าลงักายในสหภาพยโุรป, การมส่ีวนร่วมทางเศรษฐกจิของกฬีาต่อสงัคม, การบรหิารจดัการ

ที่ดีในทางการกีฬา และการเข้าถึงการกีฬาโดยทั่วกัน”23

3. ที่มาของประมวลกฎหมายกีฬาประเทศฝรั่งเศส

 ประมวลกฎหมายกีฬาประเทศฝร่ังเศสนั้น เป็นกฎหมายพิเศษที่อยู่ในหมวดกฎหมายแพ่ง โดยในปี 

ค.ศ. 2004 รฐับาลฝรัง่เศสได้มกีารยกร่างกฎหมายใหม่ขึน้ เพ่ือเพิม่สิทธิของประชาชนให้สามารถเข้าถงึกฎหมาย

ได้มากขึน้ ซึง่หนึง่ในกระทรวงทีไ่ด้ท�าการยกร่างกฎหมายนัน้คอื กระทรวงการกฬีา โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันา

และส่งเสรมิให้เจ้าหน้าทีข่องภาครฐัมอี�านาจในการบรหิารจดัการกฬีามากขึน้ จงึส่งผลให้ฝ่ายนติบิญัญติัได้จดัท�า

ประมวลกฎหมายกีฬา โดยผ่านการออกรัฐก�าหนดตามความในมาตรา 84 ของรัฐบัญญัติเลขที่ 2004-1343 ลง

วันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 2004

 โดยบทบัญญัติของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร หมายถึง บทบัญญัติทางกฎหมายที่ออกมาโดยฝ่าย

นิติบัญญัติถูกแสดงด้วยตัวอักษร “แอล (L)” ตามด้วยหมายเลขของมาตรา และบทบัญญัติทางกฎหมายที่ออก

โดยฝ่ายบริหารจะใช้ตัวอักษร “อาร์ (R)” ซ่ึงสอดคล้องกับรัฐกฤษฎีกาของสภาแห่งรัฐหรือของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา “ดี (D)” รัฐกฤษฎีกาธรรมดา มาตรา “เอ (A)” ที่สอดคล้องกับค�าสั่งของรัฐมนตรี

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 9

 24 Isabelle De Silva, L’ Adoption du Code du Sport: Consecration Pour le Droit du Sport ? (Paris: AJDA, 2007), 1623.

 25 Frederic Buy et al., Droit du Sport, 3rd ed. (Paris: L.G.D.J., 2012), 147.

 การจัดท�าประมวลกฎหมายกีฬาของฝ่ายนิติบัญญัติในช่วงแรกนั้น เป็นการรวบรวมบรรทัดฐานทาง

กีฬาและหลักการทางกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬามาปรับใช้เข้าด้วยกัน (ประมวลกฎหมายกีฬามีพื้นฐาน

มาจากประมวลกฎหมายอ่ืนในการทั่วไป) โดยหลักการจัดท�าประมวลกฎหมายนั้นคือ การจัดหมวดหมู่หรือจัด

กลุ่มของรัฐบัญญัติและรัฐกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับกีฬามารวมไว้อยู่ในเอกสารเดียวกัน เพ่ือที่จะน�ามาจัดเรียงให้

อยู่ด้วยกัน และเชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกัน 

 ประมวลกฎหมายกีฬาฉบับนี้ เป็นหนึ่งในผลพวงมาจากจุดประสงค์ทางการเมืองในประเทศฝรั่งเศส 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อให้ผู้ปฏิบัติงาน คือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นมีเครื่องมือนั้นคือ กฎหมายที่ครอบคลุมและ

ใช้งานได้ง่าย แต่ในระยะแรกยงัไม่ได้รวมกฎหมายกีฬาทัง้หมดเข้าไว้ด้วยกัน (ในช่วงแรกนัน้ยงัถอืว่าเป็นกฎหมาย

ที่แปลกใหม่) เพียงแต่ได้มีการน�าเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองของกฎหมายกีฬามาไว้ด้วยกัน เพื่อให้มีการ

เข้าถึงได้ง่าย และเข้าใจได้ง่ายขึ้น24

 การจดัท�าประมวลกฎหมายกีฬาของฝ่ายนติบัิญญัตใินส่วนอักษรแอล (L) นัน้ ได้จดัท�าขึน้ตามรฐัก�าหนด

ลงวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2006 ซึ่งได้เอาส่วนส�าคัญของรัฐบัญญัติลงวันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1984 และจาก

บทบัญญัติของประมวลอ่ืน ๆ มาใช้ โดยเฉพาะประมวลกฎหมายการศึกษา (ในเรื่องการสอนกีฬาโดยได้รับค่า

ตอบแทน) ประมวลกฎหมายสาธารณสุข (ในเรื่องที่ควบคุมการใช้สารกระตุ้น) และประมวลกฎหมายแรงงาน 

(ในเรื่องของนักกีฬาอาชีพ) 

 การจัดท�าประมวลกฎหมายกีฬาของฝ่ายบริหารส่วนนี้ ได้ถูกจัดท�าขึ้นจากสองรัฐกฤษฎีกา หมายเลข 

2007-1132 และหมายเลข แอล (L) 2007-1133 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2007 (ในส่วน อาร์ (R) และ ดี 

(D) ) นอกจากนี้ ยังมีการน�าค�าสั่งลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2008 (ในส่วน เอ (A) ) ที่ได้รวมพระราชกฤษฎีกา

ของการใช้กฎหมายเก่าในปี ค.ศ. 1984 ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬามาปรับใช้ เช่น การลดอ�านาจของคณะกรรมการ

โอลิมปิกสากลแห่งประเทศฝรั่งเศส (Le Comite National Olympique et Sportif Français: CNOSF) และ

สถาบันกีฬาแห่งชาติส�าหรับนักกีฬาผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสิทธิภาพ (L’Institut National du Sport, de 

l’Expertise et de la Performance: INSEP) รูปแบบการแข่งขันกีฬาบนถนนสาธารณะ และได้มีการรวบรวม

ค�าสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาเข้ามาบัญญัติไว้ในส่วน เอ (A) นี้อีกด้วย25

 การจัดท�าประมวลกฎหมายกีฬาประเทศฝรั่งเศสนั้น ใช้รูปแบบการรวบรวมกฎหมายต่าง ๆ ในเรื่อง

เดียวกัน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา (Code a Droit Constant) ซึ่งจะต้องเป็นกฎหมายที่มีความสัมพันธ์

สอดคล้องกันในทางกีฬา โดยผู้ที่จัดท�าประมวลกฎหมาย (Codificateur) สามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ที่จ�าเป็น เพื่อให้ถูกต้องตามล�าดับศักดิ์ของกฎหมายและมีความสอดคล้องกันของเนื้อหาที่น�ามารวบรวมไว้ด้วย

กัน รวมถงึเพือ่แก้ไขข้อผดิพลาดและยกเลกิข้อก�าหนดต่าง ๆ  ท่ีขดัแย้งกับประมวลกฎหมาย แต่ในส่วนจะมลีกัษณะ

ความเป็นกลางหรอืไม่นัน้ อาจมีผลกระทบของการปรบัเปลีย่นเนือ้หาบางอย่าง เช่น การยกเลกิแนวคดิ “การจดั

กลุ่มนักกีฬา” ที่ได้บันทึกไว้ในรัฐบัญญัติเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1984 จึงมีการแก้ไขบางมาตราที่มีความ

ขัดแย้งต่อการจัดท�าประมวลกฎหมายกีฬาให้สอดคล้องกับยุคสมัย



วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 9หน้า 8 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563  (vol. 8 no. 2 July - December 2020)

 22 Laurence Cheve, La Justice Sportive (Paris: Lextenso, 2012), 109.  

 23 Thomas Frederique, Les Lois sur le Sport, 9.

ฉบับนี้แบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะ 1: ความเคารพในคุณค่าของกีฬา, 2) ลักษณะ 2: การพัฒนาการ

กีฬา, 3) ลักษณะ 3: การฝึกอบรม และสิทธิของนักกีฬา, 4) ลักษณะ 4: การคุ้มครองสุขภาพของนักกีฬา และ

การต่อต้านการใช้สารกระตุ้น และ 5) ลักษณะ 5: บทบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการการแพร่ภาพ

และเสียง22 

 18) ค.ศ. 2017: รฐับญัญตัลิงวนัที ่1 มนีาคม ค.ศ. 2017 ได้บัญญตัเิรือ่งความโปร่งใสและการมีจรยิธรรม

ในการเล่นกฬีา ซ่ึงรฐับญัญติัฉบับนีไ้ด้แก้ไขและเพิม่บทบญัญติัในประมวลกฎหมายกีฬา, ประมวลกฎหมายอาญา 

และประมวลกฎหมายการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ 1) การมีจริยธรรมในการเล่นกีฬา และ

การต่อต้านการทุจริตในการแข่งขันกีฬาอาชีพ, 2) ควบคุมเรื่องการเงินของวงการกีฬาและของตัวแทนนักกีฬา, 

3) การพัฒนาการแข่งขันของสโมสรอาชีพให้ดีขึ้น และความเป็นมืออาชีพของนักกีฬา และ 4) การส่งเสริม

พัฒนาการและการรายงานข่าวของนักกีฬาหญิง

   โดยมาตรา 1 ก�าหนดให้สหพันธ์กีฬาที่ได้รับมอบอ�านาจจะต้องให้จัดท�ากฎบัตรจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวชิาชพีขึน้ นอกจากนี ้สหพันธ์กฬีาต้องแต่งตัง้คณะกรรมการด้วยความเป็นอสิระ สามารถร้องเรยีน

ทางวินัยถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ มีความรับผิดชอบในการตรวจสอบการใช้กฎบัตรน้ีให้ทุกองค์กรกีฬาต้อง

เคารพและปฏิบัติตาม ตลอดจนการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

   รัฐบัญญัตินี้ผ่านการยอมรับจากรัฐสภายุโรปในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017 โดยมีการลงมติใน

เรื่อง “แนวทางนโยบายกีฬา: การบริหารจัดการที่ดี การเข้าถึงกีฬา และจริยธรรมกีฬา” ภายใต้การสนับสนุน

จากคณะกรรมการโอลมิปิกสากลแห่งสหภาพยโุรป โดยให้มวีตัถปุระสงค์หลกั คอื “การส่งเสริมกฬีามวลชน, การ

พฒันาเรือ่งการออกก�าลงักายในสหภาพยโุรป, การมส่ีวนร่วมทางเศรษฐกจิของกฬีาต่อสงัคม, การบรหิารจดัการ

ที่ดีในทางการกีฬา และการเข้าถึงการกีฬาโดยทั่วกัน”23

3. ที่มาของประมวลกฎหมายกีฬาประเทศฝรั่งเศส

 ประมวลกฎหมายกีฬาประเทศฝร่ังเศสนั้น เป็นกฎหมายพิเศษที่อยู่ในหมวดกฎหมายแพ่ง โดยในปี 

ค.ศ. 2004 รฐับาลฝรัง่เศสได้มกีารยกร่างกฎหมายใหม่ขึน้ เพ่ือเพิม่สทิธิของประชาชนให้สามารถเข้าถงึกฎหมาย

ได้มากขึน้ ซึง่หนึง่ในกระทรวงทีไ่ด้ท�าการยกร่างกฎหมายนัน้คอื กระทรวงการกฬีา โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันา

และส่งเสรมิให้เจ้าหน้าทีข่องภาครฐัมอี�านาจในการบรหิารจดัการกฬีามากขึน้ จงึส่งผลให้ฝ่ายนติบิญัญัติได้จัดท�า

ประมวลกฎหมายกีฬา โดยผ่านการออกรัฐก�าหนดตามความในมาตรา 84 ของรัฐบัญญัติเลขที่ 2004-1343 ลง

วันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 2004

 โดยบทบัญญัติของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร หมายถึง บทบัญญัติทางกฎหมายที่ออกมาโดยฝ่าย

นิติบัญญัติถูกแสดงด้วยตัวอักษร “แอล (L)” ตามด้วยหมายเลขของมาตรา และบทบัญญัติทางกฎหมายที่ออก

โดยฝ่ายบริหารจะใช้ตัวอักษร “อาร์ (R)” ซ่ึงสอดคล้องกับรัฐกฤษฎีกาของสภาแห่งรัฐหรือของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา “ดี (D)” รัฐกฤษฎีกาธรรมดา มาตรา “เอ (A)” ที่สอดคล้องกับค�าสั่งของรัฐมนตรี

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 9

 24 Isabelle De Silva, L’ Adoption du Code du Sport: Consecration Pour le Droit du Sport ? (Paris: AJDA, 2007), 1623.

 25 Frederic Buy et al., Droit du Sport, 3rd ed. (Paris: L.G.D.J., 2012), 147.

 การจัดท�าประมวลกฎหมายกีฬาของฝ่ายนิติบัญญัติในช่วงแรกนั้น เป็นการรวบรวมบรรทัดฐานทาง

กีฬาและหลักการทางกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬามาปรับใช้เข้าด้วยกัน (ประมวลกฎหมายกีฬามีพื้นฐาน

มาจากประมวลกฎหมายอ่ืนในการทั่วไป) โดยหลักการจัดท�าประมวลกฎหมายนั้นคือ การจัดหมวดหมู่หรือจัด

กลุ่มของรัฐบัญญัติและรัฐกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับกีฬามารวมไว้อยู่ในเอกสารเดียวกัน เพ่ือท่ีจะน�ามาจัดเรียงให้

อยู่ด้วยกัน และเชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกัน 

 ประมวลกฎหมายกีฬาฉบับนี้ เป็นหนึ่งในผลพวงมาจากจุดประสงค์ทางการเมืองในประเทศฝรั่งเศส 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อให้ผู้ปฏิบัติงาน คือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นมีเครื่องมือนั้นคือ กฎหมายที่ครอบคลุมและ

ใช้งานได้ง่าย แต่ในระยะแรกยงัไม่ได้รวมกฎหมายกฬีาทัง้หมดเข้าไว้ด้วยกนั (ในช่วงแรกนัน้ยงัถอืว่าเป็นกฎหมาย

ที่แปลกใหม่) เพียงแต่ได้มีการน�าเอกสารอ้างอิงที่เก่ียวข้องกับเร่ืองของกฎหมายกีฬามาไว้ด้วยกัน เพื่อให้มีการ

เข้าถึงได้ง่าย และเข้าใจได้ง่ายขึ้น24

 การจดัท�าประมวลกฎหมายกฬีาของฝ่ายนติบิญัญตัใินส่วนอกัษรแอล (L) นัน้ ได้จดัท�าขึน้ตามรฐัก�าหนด

ลงวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2006 ซึ่งได้เอาส่วนส�าคัญของรัฐบัญญัติลงวันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1984 และจาก

บทบัญญัติของประมวลอ่ืน ๆ มาใช้ โดยเฉพาะประมวลกฎหมายการศึกษา (ในเรื่องการสอนกีฬาโดยได้รับค่า

ตอบแทน) ประมวลกฎหมายสาธารณสุข (ในเรื่องที่ควบคุมการใช้สารกระตุ้น) และประมวลกฎหมายแรงงาน 

(ในเรื่องของนักกีฬาอาชีพ) 

 การจัดท�าประมวลกฎหมายกีฬาของฝ่ายบริหารส่วนนี้ ได้ถูกจัดท�าขึ้นจากสองรัฐกฤษฎีกา หมายเลข 

2007-1132 และหมายเลข แอล (L) 2007-1133 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2007 (ในส่วน อาร์ (R) และ ดี 

(D) ) นอกจากนี้ ยังมีการน�าค�าสั่งลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2008 (ในส่วน เอ (A) ) ที่ได้รวมพระราชกฤษฎีกา

ของการใช้กฎหมายเก่าในปี ค.ศ. 1984 ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬามาปรับใช้ เช่น การลดอ�านาจของคณะกรรมการ

โอลิมปิกสากลแห่งประเทศฝรั่งเศส (Le Comite National Olympique et Sportif Français: CNOSF) และ

สถาบันกีฬาแห่งชาติส�าหรับนักกีฬาผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสิทธิภาพ (L’Institut National du Sport, de 

l’Expertise et de la Performance: INSEP) รูปแบบการแข่งขันกีฬาบนถนนสาธารณะ และได้มีการรวบรวม

ค�าสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาเข้ามาบัญญัติไว้ในส่วน เอ (A) นี้อีกด้วย25

 การจัดท�าประมวลกฎหมายกีฬาประเทศฝรั่งเศสนั้น ใช้รูปแบบการรวบรวมกฎหมายต่าง ๆ ในเรื่อง

เดียวกัน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา (Code a Droit Constant) ซึ่งจะต้องเป็นกฎหมายที่มีความสัมพันธ์

สอดคล้องกันในทางกีฬา โดยผู้ที่จัดท�าประมวลกฎหมาย (Codificateur) สามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ที่จ�าเป็น เพื่อให้ถูกต้องตามล�าดับศักดิ์ของกฎหมายและมีความสอดคล้องกันของเนื้อหาที่น�ามารวบรวมไว้ด้วย

กัน รวมถงึเพือ่แก้ไขข้อผดิพลาดและยกเลกิข้อก�าหนดต่าง ๆ  ทีข่ดัแย้งกบัประมวลกฎหมาย แต่ในส่วนจะมลีกัษณะ

ความเป็นกลางหรอืไม่นัน้ อาจมผีลกระทบของการปรับเปล่ียนเนือ้หาบางอย่าง เช่น การยกเลิกแนวคดิ “การจดั

กลุ่มนักกีฬา” ที่ได้บันทึกไว้ในรัฐบัญญัติเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1984 จึงมีการแก้ไขบางมาตราที่มีความ

ขัดแย้งต่อการจัดท�าประมวลกฎหมายกีฬาให้สอดคล้องกับยุคสมัย
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 26 Gerald Simon et al., Droit du Sport, 47.

 ประมวลกฎหมายกีฬาแบ่งออกเป็น 4 บรรพ ที่รวมบทบัญญัติทั้งหมดของฝ่ายนิติบัญญัติและ 

ฝ่ายบริหารไว้ด้วยกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 บรรพที่ 1: มีชื่อว่า “องค์กรกีฬา” ประกอบด้วย 5 ลักษณะ ดังนี้ “บทน�าที่กล่าวถึง หลักการทั่วไป 

(ลักษณะ บทน�า)” และตามด้วย 4 ลักษณะที่เกี่ยวกับ “นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน (ลักษณะ 1)”, “สมาคม

กีฬา (ลักษณะ 2)”, “สหพันธ์กีฬาและการแข่งขันกีฬาอาชีพ (ลักษณะ 3)” และ “ตัวแทนและองค์กรไกล่เกลี่ย 

(ลักษณะ 4)” 

 บรรพที่ 2: มีชื่อว่า “บุคลากรทางการกีฬา” ประกอบด้วย 4 ลักษณะ ดังนี้ “การฝึกอบรมและการ

ศึกษา (ลักษณะ 1)”, “นักกีฬา (ลักษณะ 2)”, “สุขภาพของนักกีฬาและการใช้สารกระตุ้น (ลักษณะ 3)” และ 

“การใช้สารกระตุ้นในสัตว์ที่แข่งขัน (ลักษณะ 4)” 

 บรรพที่ 3: มีชื่อว่า “การฝึกซ้อมกีฬา” ประกอบด้วย 3 ลักษณะ ดังนี้ “สถานที่ฝึกซ้อมกีฬา (ลักษณะ 

1)”, “ภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬา (ลักษณะ 2)” และ “การแข่งขันกีฬา (ลักษณะ 3)”

 บรรพท่ี 4: เป็นการรวบรวม “บทบัญญตัทิัง้หลาย” ท่ีเกีย่วข้องกบั “การเงนิทีเ่กีย่วข้องกบักฬีา (ลกัษณะ 

1)” และอีกส่วนนั้นเกี่ยวข้องกับ “บทบัญญัติบังคับใช้กับเขตโพ้นทะเล (ลักษณะ 2)”26 

 โดยตั้งแต่มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายกีฬานั้น ส่งผลให้มาตรฐานในกิจกรรมทางการกีฬาไม่ได้

ถูกลดทอนหรือเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างได้ และตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 มีอย่างน้อย 8 รัฐบัญญัติที่ถูกน�ามารวบรวม

ไว้ในประมวลกฎหมายกีฬาฉบับนี้ ซึ่งในบรรดารัฐบัญญัติส�าคัญที่ถูกน�ามารวมไว้นั้นคือ รัฐบัญญัติลงวันท่ี 5 

กรกฎาคม ค.ศ. 2006 ทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งการป้องกนัความรนุแรงระหว่างการแข่งขนักฬีา ซึง่ส่งผลในทางกฎหมาย

ท�าให้สามารถยกเลิกสมาคมกีฬาและกลุ่มสนับสนุนกีฬาได้ นอกจากนั้น ยังมีรัฐบัญญัติลงวันที ่3 กรกฎาคม ค.ศ. 

2008 ที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการค้าขายผลิตภัณฑ์ที่มีสารกระตุ้น ที่เพิ่มเติมโดยรัฐบัญญัติฉบับลงวันที่ 21 

กรกฎาคม ค.ศ. 2009 ซึ่งอนุญาตให้รัฐบาลออกข้อก�าหนดบางประการเพื่อแก้ไขประมวลกฎหมายกีฬาในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการใช้สารกระตุ้น และอีกรัฐบัญญัติที่ส�าคัญนั้นได้ลงวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 ที่อนุญาตให้

สามารถเล่นการพนันกีฬาออนไลน์ได้ นอกจากนี้ ควรกล่าวถึงรัฐบัญญัติลงวันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 2010 ที่ก�ากับ

ดแูลเรือ่งอาชพีตวัแทนนกักีฬา และรฐับญัญตัลิงวนัท่ี 1 มถุินายน ค.ศ. 2011 ท่ีเกีย่วกบัองค์กรการแข่งขันฟุตบอล

ชิงแชมป์ยุโรป (ยูฟ่า) ในปี ค.ศ. 2016 และรัฐบัญญัติที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสร้างจริยธรรมของการกีฬาและสิทธิ

ของนักกีฬาทีถ่กูประกาศใช้ ดงันีแ้ล้ว จะเหน็ได้ว่าการน�ากฎหมายต่าง ๆ  มารวบรวมไว้ด้วยกนัของฝ่ายนติบิญัญัติ

และฝ่ายบริหารเพื่อท่ีจะน�ามาปรับใช้กับวงการกีฬาน้ัน แม้มีความพยายามในการรวบรวมให้ครอบคลุมกับการ

กฬีาในทกุส่วน แต่ผลสดุท้ายนัน้กย็งัคงมข้ีอจ�ากดับางประการท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาต่อไปในอนาคต เนือ่งจาก

รูปแบบของการเล่นกีฬามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 จุดเริ่มต้นของการจัดท�าประมวลกฎหมายกีฬานั้น เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2004 จากรัฐบัญญัติที่ต้องการ

ให้รัฐบาลท�าการพัฒนากฎหมายให้ทันต่อยุคสมัย เพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงกฎหมายได้ง่ายขึ้น จึงท�าให้

กระทรวงการกฬีาเริม่จดัท�าประมวลกฎหมายกีฬา โดยท�าการรวบรวมกฎหมายท้ังในส่วนของฝ่ายนติิบญัญตัแิละ

ฝ่ายบรหิาร บนแนวทางในการน�ากฎเกณฑ์และข้อบงัคบัต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบักจิกรรมทางกายภาพและการกฬีา



วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 11วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 11

เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งประมวลกฎหมายกีฬาของฝ่ายนิติบัญญัติถูกประกาศใช้เมื่อปี ค.ศ. 2006 และของฝ่ายบริหาร

นั้นได้ถูกประกาศใช้เมื่อปี ค.ศ. 2007 โดยผ่านรัฐกฤษฎีกาให้ใช้ประมวลกฎหมายกีฬา และในปี ค.ศ. 2008 ได้มี

การประกาศเพิ่มเติมให้ใช้กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายกีฬา ส่งผลให้ประมวลกฎหมายกีฬา

ประเทศฝร่ังเศสมีความสมบูรณ์ครบถ้วน สามารถปรับใช้ในกิจการด้านการกีฬาของประเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

4. รูปแบบของการจัดท�าประมวลกฎหมายประเทศฝรั่งเศส

 ประมวลกฎหมาย คือ สิ่งที่รวบรวมหรือประกอบไปด้วยกฎหมายหนึ่งหรือหลายฉบับเข้าด้วยกัน โดย

กฎหมายต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยเรื่องเดียวกันหรือหลายเรื่องมาเรียงกันอย่างเป็นระบบได้มากน้อยต่างกัน แต่

ประมวลกฎหมายแต่ละฉบับนั้นจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป ข้ึนอยู่กับลักษณะหรือวิธีการจัดท�าประมวล

กฎหมาย (La Codification) ซึ่งอาจจัดท�าประมวลกฎหมายโดยเพียงน�ากฎหมายต่าง ๆ ที่มีอยู่แต่เดิมนั้น มา

รวบรวมไว้ในประมวลกฎหมายฉบับเดียวกันเท่านั้น หรืออาจจะเป็นการก�าหนดหลักการใหม่ขึ้นมา หรือแก้ไข

ปรับปรุงหลักการเดิมก็ได้27

 โดยศาสตราจารย์ฌอ็ง หลยุ แบร์แฌล (Jean Louis Bergel) คณะนติิศาสตร์ มหาวทิยาลัยแอ๊กซ์-มาร์

แซย์ (Aix-Marseille) ประเทศฝรั่งเศส กล่าวไว้ว่า “ประมวลกฎหมายมีความหมายกว้างท่ีสุด เป็นท่ีรวมของ

กฎหมายหลายฉบับ (Compendium of Laws) ซึ่งมีเนื้อหาบัญญัติถึงเรื่องเดียวกันหรือที่เกี่ยวข้องกัน ประมวล

กฎหมายจึงเป็นแบบการร่างกฎหมายวิธีหนึ่ง ที่มีการรวบรวมกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ให้อยู่ที่แห่งเดียวกัน

อย่างมีระบบในระดับหนึ่ง และอยู่ภายใต้หลักการของกฎหมายนั้น ๆ”28

 ส�าหรับประเทศฝรั่งเศสในปัจจุบันนั้น มีวิธีการจัดท�าประมวลกฎหมายโดยวิธีการรวบรวมตัวบท

กฎหมายต่าง ๆ ในเรื่องเดียวกันโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา (Code a Droit Constant) เป็นการรวบรวม

หลักเกณฑ์กฎหมายในเรื่องเดียวกันเรื่องใดเรื่องหนึ่งทั้งหมด ซึ่งมีลักษณะเป็นการถาวร และมีผลใช้บังคับเมื่อได้

รับความเห็นชอบและประกาศโดยผู้มีอ�านาจรัฐ บทบัญญัติของกฎหมายต่าง ๆ ดังกล่าวจะถูกก�าหนดอย่างเป็น

ระบบ เรียงล�าดับของวัตถุประสงค์ตามโครงสร้างของประมวลกฎหมาย และยังได้มีการน�าเสนอโดยแบ่งกลุ่ม

ระหว่างล�าดับศักดิ์กฎหมายต่าง ๆ การประกาศบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ที่น�ามารวบรวมไว้นั้น ไม่ได้มีการแก้ไข

ในเนื้อหาในหลักการของกฎหมายแต่อย่างใด29

5. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 5.1 สรุปผล

   การพัฒนากฎหมายเพื่อวางกฎเกณฑ์ทางสังคมควบคู่ไปกบัการพัฒนา เพื่อให้สาระของกฎหมาย

นัน้มคีวามสอดคล้องกบัสภาพสงัคมทีม่คีวามเปล่ียนแปลงไป จึงเป็นส่ิงจ�าเป็นอย่างยิง่ และเป็นประโยชน์ต่อการ

 27 Chanchai Sawangsak and Wanchai Boonbamrung, The Codification of Foreign and Thai Law (Bangkok: Nititham, 

2000), 6. [In Thai]

 28 Jean Louis Bergel, “Principal Features and Methods of Codification,” Louisiana Law Review 48, no. 5 (May 1988): 

1073-1093.

 29 Chanchai Sawangsak and Wanchai Boonbamrung, The Codification of Foreign and Thai Law, 76-77. [In Thai]
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ปฏิบตังิานของหน่วยงานภาครฐั และส่วนประชาชนนัน้จะมรีะบบทีส่ะดวกต่อการเข้าถงึกฎหมาย อนัเกดิผลดท้ัีง

ต่อการท�าความเข้าใจกฎหมาย และต่อการบังคับใช้กฎหมายให้ประสบความส�าเร็จมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการพัฒนา

กฎหมายด�าเนนิการได้หลายแนวทาง ซึง่แนวทางหนึง่ทีเ่ป็นท่ีนยิม คือ การจัดท�าประมวลกฎหมาย (Codification) 

โดยมีหลักการรวบรวมกฎหมายต่าง ๆ ที่บัญญัติในเรื่องเดียวกัน มีความเกี่ยวพันใกล้ชิดกัน หรืออยู่ภายใต้หลัก

ทั่วไปแห่งกฎหมายเดียวกัน มาจัดเป็นหมวดหมู่ตามประเภทและสาระของเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและ

ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงและการเข้าใจกฎหมาย

   การจัดท�าประมวลกฎหมายโดยแท้นั้น มีความยุ่งยาก ใช้เวลานาน และอาจมีปัญหาในการเสนอ

ต่อรัฐสภาเพื่อบังคับใช้ เนื่องจากมีผลยกเลิกกฎหมายเดิมหลายฉบับ หลายประเทศจึงหันมานิยมการบูรณาการ

กฎหมายในรปูแบบประมวลกฎหมายแบบรวมกฎหมาย เหตท่ีุมีการจดัท�าประมวลกฎหมายนัน้เป็นเพราะประมวล

กฎหมายมีข้อดมีากกว่าข้อเสยี การจดัท�าประมวลกฎหมายจะช่วยแก้ปัญหาการมกีฎหมายทีใ่ช้บังคับเรือ่งเดยีวกัน

จ�านวนมากแต่อยู่กระจัดกระจาย หรือมีช่องว่าง ช่องโหว่ หรือขัดแย้งกันเอง ดังนั้นการจัดล�าดับบทบัญญัติ

กฎหมายซึง่ต้องอาศยัการศกึษาเนือ้หาของกฎหมายอย่างเป็นระบบ เพือ่แบ่งแยกกลุ่มอย่างมเีหตุผล จะเป็นการ

อ�านวยความสะดวกในการค้นหาอ้างองิ เนือ่งจากไม่ใช่เป็นเพยีงการน�าบทบญัญติัต่าง ๆ  มาเรียงต่อกนัตามอ�าเภอ

ใจ นอกจากนี้ การจัดท�าประมวลกฎหมายยังมีส่วนช่วยท�าให้ระบบกฎหมายภายในมีความเป็นเอกภาพมากขึ้น

   ดงันัน้ประมวลกฎหมายกฬีาควรจะจดัท�าขึน้ในรปูแบบประมวลกฎหมายแบบรวมกฎหมาย ไม่ใช่

รูปแบบประมวลกฎหมายโดยแท้ โดยประมวลกฎหมายกีฬาประเทศฝรั่งเศสใช้รูปแบบการรวบรวมบทบัญญัติ

และจดัหมวดหมูโ่ดยไม่แก้ไขสาระส�าคญั (La Codification a Droit Constant) โดยหลักแล้วการจัดท�าประมวล

กฎหมายในลักษณะนี้เป็นเพียงการน�าบทบัญญัติกฎหมายต่าง ๆ ที่ยังใช้บังคับอยู่ในขณะที่ด�าเนินการจัดท�า

ประมวลกฎหมายมาก�าหนดรวมไว้ในประมวลกฎหมายเท่านั้น โดยจะไม่มีการแก้ไขหลักการในเนื้อหาของ

กฎหมายนั้น (Une Refome du Fond du Droit) วิธีการและขอบเขตของการจัดท�าประมวลกฎหมายดังกล่าว

จงึเรยีกขานกนัว่า “การจดัท�าประมวลกฎหมายโดยการรวบรวม หรอืประมวลกฎหมายท่ีมอียูแ่ล้วเพือ่ให้กฎหมาย

มคีวามแน่นอนชดัเจนขึน้” ซึง่วธิกีารดงักล่าวนีจ้ะช่วยท�าให้การจัดท�าประมวลกฎหมายเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

ไม่ต้องมาเสียเวลาในการที่จะต้องมีการพิจารณา หรือโต้แย้งกันเหมือนกับในกรณีที่มีปรับปรุงเนื้อหากฎหมาย 

ในทางตรงกันข้ามนั้น การจัดท�าประมวลกฎหมายในลักษณะนี้ นอกจากจะได้รวบรวมบทบัญญัติของกฎหมาย

ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่แล้ว ยังถือเป็นการปรับปรุง และท�าให้เข้าใจได้โดยง่ายขึ้นด้วย

 5.2 ข้อเสนอแนะ

   ผู้เขียนมีข้อเสนอแนวทางการจัดท�าประมวลกฎหมายกีฬา ดังต่อไปนี้  

   5.2.1 การจดัท�าประมวลกฎหมายกฬีาน้ัน ควรใช้รปูแบบของประมวลกฎหมายแบบรวมกฎหมาย 

ซึ่งด�าเนินการได้หลายวิธี เนื่องจากสามารถด�าเนินการได้โดยไม่ยุ่งยากเหมือนรูปแบบประมวลกฎหมายโดยแท้ 

แต่เนื่องจากปัจจุบันเป็นท่ียอมรับกันว่ารูปแบบการรวบรวมบทบัญญัติและจัดหมวดหมู่โดยไม่แก้ไขสาระส�าคัญ 

(La Codification a Droit Constant) ของประเทศฝรั่งเศสนั้น ได้เป็นต้นแบบของการรวบรวมกฎหมายที่มีอยู่

แล้วให้กฎหมายมีความแน่นอนชัดเจนขึ้น ดังนี้ จึงควรพิจารณารูปแบบดังกล่าวขึ้นมาปรับมาใช้ แต่ผู้ที่จะด�าเนิน

การนั้น จะต้องท�าความเข้าใจวิธีการจัดท�าประมวลกฎหมายดังกล่าวให้ชัดเจน โดยผู้จัดท�าประมวลกฎหมายนั้น 

จะต้องท�าการแก้ไขรปูแบบของบทบัญญตักิฎหมายทีจ่ะน�ามาก�าหนดไว้ในประมวลกฎหมาย เพือ่ให้สามารถเข้าใจ
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ได้ง่ายและสอดคล้องกัน และควรยกเลิกไม่ใช้ถ้อยค�า ความหมาย หรือความคิดที่ล้าสมัย โดยควรใช้ถ้อยค�าใน

สมัยปัจจุบันหรือความคิดที่สอดคล้องกับหลักกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่แทน

   5.2.2 ผู้จัดท�าประมวลกฎหมาย ควรด�าเนินการเพื่อที่จะให้บทบัญญัติของร่างประมวลกฎหมาย

สอดคล้องหรือเป็นไปตามล�าดับศักดิ์ของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ (La Hierachie des Normes) ในเรื่องดังต่อ 

ไปนี้

    - ในเรื่องความชอบด้วยกฎหมายของหลักเกณฑ์ดังกล่าว (La Validite des Normes) 

 โดยการก�าหนดยกเลิกบทบัญญัติของกฎหมายบางเรื่อง

    - ในเรื่องความสอดคล้องของร่างประมวลกฎหมายกับรัฐธรรมนูญ และกฎเกณฑ์ระหว่าง

ประเทศที่ประเทศไทยมีพันธะผูกพัน รวมทั้งกฎหมายอาเซียน (Droit Communautaire) โดยผู้จัดท�าประมวล

กฎหมายนั้นจะต้องแก้ไขหลักการของกฎหมายที่ขัดแย้งกับกฎหมายที่มีล�าดับศักดิ์สูงกว่า

   5.2.3 การจัดท�าประมวลกฎหมายแบบรวมกฎหมายในรูปแบบท่ีประเทศฝรั่งเศสด�าเนินการ 

เป็นการรวบรวมตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ในเรื่องเดียวกันที่กระจัดกระจายกันอยู่มาไว้ด้วยกัน โดยไม่เปลี่ยนสาระ

ส�าคัญ แต่มาจัดหมวดหมู่ใหม่ และจัดล�าดับเนื้อหาอย่างมีเหตุมีผล พร้อมทั้งอาจพิจารณายกเลิกบทบัญญัติที่ล้า

สมยัและแก้ไขปรบัปรงุให้เป็นปัจจบุนั ดงันัน้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจงึควรมกีารรวบรวมกฎหมายกฬีาและกฎหมาย

อืน่ทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่เป็นฐานข้อมูลเบือ้งต้นส�าหรบัการจดัท�าประมวลกฎหมายกีฬาประเทศไทย ทัง้กฎหมายทีอ่ยู่

ในความรับผิดชอบของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ แล้ว

ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณากฎหมายหรือบทบัญญัติของกฎหมายที่มีความขัดกัน ล้าสมัย หรือไม่มีผล

บังคับใช้แล้ว

   5.2.4 เหน็ควรก�าหนดขอบเขตของการรวบรวมกฎหมาย เพือ่จดัท�าประมวลกฎหมายกีฬา ซ่ึงจาก

การศึกษาแนวทางการยกร่างประมวลกฎหมายส่วนทีเ่ป็นกฎหมายฝ่ายนติบัิญญัตขิองประเทศฝรัง่เศสนัน้ พบว่า

ประมวลกฎหมายทีด่ต้ีองไม่มีเนือ้หามากจนเกินไป หรอืเป็นประมวลกฎหมายทีมี่เนือ้หาน้อยมากจนเกนิไป หาก

รวบรวมกฎหมายทั้งหมดของรัฐบัญญัติและกฎหมายล�าดับรอง เช่น รัฐกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และ

ระเบียบต่าง ๆ จะท�าให้ต้องมีกฎหมายที่ต้องน�ามารวบรวมไว้เป็นจ�านวนมาก ดังนี้ ในระยะแรกจึงอาจเริ่มด้วย

การรวบรวมเฉพาะกฎหมายหรือบทบัญญัติของกฎหมายในล�าดับศักด์ิที่เทียบเท่ารัฐบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่ใน

ปัจจุบัน เพื่อน�าไปก�าหนดเป็นบทบัญญัติของร่างประมวลกฎหมายดังกล่าว

   5.2.5 ภายหลังรวบรวมกฎหมายเพื่อจัดท�าประมวลกฎหมายได้ตามขอบข่ายแล้ว เห็นควรให้มี

การจดัท�าโครงสร้างหรอืเค้าโครงของประมวลกฎหมายกฬีา ผูเ้ขยีนจงึขอน�าเสนอโครงสร้างของประมวลกฎหมาย

กีฬาดังนี้

    บรรพ 1 หลักการทั่วไป: มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความมุ่งหมาย และหลักการโดยทั่วไปที่

เก่ียวข้องกับกิจกรรมทางกายภาพและกีฬา, สทิธแิละเสรภีาพทางการกีฬา รวมถงึแนวทางและนโยบายการบรหิาร

จัดการกีฬาของรัฐ

    บรรพ 2 องค์กรกีฬา: มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการจัดประเภทองค์กรกีฬาในลักษณะต่าง ๆ 

โดยจะอธิบายเรื่องการจัดตั้ง และอ�านาจหน้าที่ โดยกล่าวถึงการจัดโครงสร้างขององค์กรกีฬาทั้งทางเอกชนและ

ทางมหาชน 
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ได้ง่ายและสอดคล้องกัน และควรยกเลิกไม่ใช้ถ้อยค�า ความหมาย หรือความคิดที่ล้าสมัย โดยควรใช้ถ้อยค�าใน

สมัยปัจจุบันหรือความคิดที่สอดคล้องกับหลักกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่แทน

   5.2.2 ผู้จัดท�าประมวลกฎหมาย ควรด�าเนินการเพื่อที่จะให้บทบัญญัติของร่างประมวลกฎหมาย

สอดคล้องหรือเป็นไปตามล�าดับศักดิ์ของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ (La Hierachie des Normes) ในเรื่องดังต่อ 

ไปนี้

    - ในเรื่องความชอบด้วยกฎหมายของหลักเกณฑ์ดังกล่าว (La Validite des Normes) 

 โดยการก�าหนดยกเลิกบทบัญญัติของกฎหมายบางเรื่อง

    - ในเรื่องความสอดคล้องของร่างประมวลกฎหมายกับรัฐธรรมนูญ และกฎเกณฑ์ระหว่าง

ประเทศที่ประเทศไทยมีพันธะผูกพัน รวมทั้งกฎหมายอาเซียน (Droit Communautaire) โดยผู้จัดท�าประมวล

กฎหมายนั้นจะต้องแก้ไขหลักการของกฎหมายที่ขัดแย้งกับกฎหมายที่มีล�าดับศักดิ์สูงกว่า

   5.2.3 การจัดท�าประมวลกฎหมายแบบรวมกฎหมายในรูปแบบท่ีประเทศฝรั่งเศสด�าเนินการ 

เป็นการรวบรวมตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ในเรื่องเดียวกันที่กระจัดกระจายกันอยู่มาไว้ด้วยกัน โดยไม่เปลี่ยนสาระ

ส�าคัญ แต่มาจัดหมวดหมู่ใหม่ และจัดล�าดับเนื้อหาอย่างมีเหตุมีผล พร้อมทั้งอาจพิจารณายกเลิกบทบัญญัติที่ล้า

สมยัและแก้ไขปรับปรงุให้เป็นปัจจบัุน ดงันัน้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจงึควรมกีารรวบรวมกฎหมายกฬีาและกฎหมาย

อืน่ทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่เป็นฐานข้อมูลเบือ้งต้นส�าหรับการจัดท�าประมวลกฎหมายกฬีาประเทศไทย ทัง้กฎหมายทีอ่ยู่

ในความรับผิดชอบของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ แล้ว

ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณากฎหมายหรือบทบัญญัติของกฎหมายที่มีความขัดกัน ล้าสมัย หรือไม่มีผล

บังคับใช้แล้ว

   5.2.4 เหน็ควรก�าหนดขอบเขตของการรวบรวมกฎหมาย เพ่ือจัดท�าประมวลกฎหมายกฬีา ซ่ึงจาก

การศึกษาแนวทางการยกร่างประมวลกฎหมายส่วนทีเ่ป็นกฎหมายฝ่ายนติบิญัญตัขิองประเทศฝรัง่เศสนัน้ พบว่า

ประมวลกฎหมายทีด่ต้ีองไม่มเีนือ้หามากจนเกินไป หรือเป็นประมวลกฎหมายทีม่เีนือ้หาน้อยมากจนเกนิไป หาก

รวบรวมกฎหมายท้ังหมดของรัฐบัญญัติและกฎหมายล�าดับรอง เช่น รัฐกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และ

ระเบียบต่าง ๆ จะท�าให้ต้องมีกฎหมายที่ต้องน�ามารวบรวมไว้เป็นจ�านวนมาก ดังนี้ ในระยะแรกจึงอาจเริ่มด้วย

การรวบรวมเฉพาะกฎหมายหรือบทบัญญัติของกฎหมายในล�าดับศักด์ิที่เทียบเท่ารัฐบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่ใน

ปัจจุบัน เพื่อน�าไปก�าหนดเป็นบทบัญญัติของร่างประมวลกฎหมายดังกล่าว

   5.2.5 ภายหลังรวบรวมกฎหมายเพื่อจัดท�าประมวลกฎหมายได้ตามขอบข่ายแล้ว เห็นควรให้มี

การจดัท�าโครงสร้างหรอืเค้าโครงของประมวลกฎหมายกฬีา ผูเ้ขยีนจงึขอน�าเสนอโครงสร้างของประมวลกฎหมาย

กีฬาดังนี้

    บรรพ 1 หลักการทั่วไป: มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความมุ่งหมาย และหลักการโดยท่ัวไปที่

เก่ียวข้องกับกิจกรรมทางกายภาพและกฬีา, สทิธแิละเสรภีาพทางการกฬีา รวมถงึแนวทางและนโยบายการบรหิาร

จัดการกีฬาของรัฐ

    บรรพ 2 องค์กรกีฬา: มีเนื้อหาเก่ียวข้องกับการจัดประเภทองค์กรกีฬาในลักษณะต่าง ๆ 

โดยจะอธิบายเรื่องการจัดตั้ง และอ�านาจหน้าที่ โดยกล่าวถึงการจัดโครงสร้างขององค์กรกีฬาทั้งทางเอกชนและ

ทางมหาชน 



หน้า 14 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563  (vol. 8 no. 2 July - December 2020)หน้า 14 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563  (vol. 8 no. 2 July - December 2020)

    บรรพ 3 บุคลากรทางกีฬา: มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬา  

ตั้งแต่นักกีฬาไปจนถึงผู้ที่ท�าหน้าที่รอบข้างนักกีฬา (ตัวแทนนักกีฬา, ผู้ฝึกสอน, เจ้าของสโมสรกีฬา เป็นต้น)

    บรรพ 4 การเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬา: มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่เล่นหรือฝึกซ้อมกีฬา, 

การแข่งขันกีฬาและความปลอดภัยในการเล่น และการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันกีฬา

    บรรพ 5 การสนับสนุนทางกีฬา: มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงบประมาณกีฬา 

ทั้งจากภาครัฐและเอกชน

    บรรพ 6 บทเบ็ดเตล็ด: มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการศึกษาทางกีฬาในด้านต่าง ๆ (ใบอนุญาต 

ผู้ฝึกสอน ครูสอนพลศึกษา เป็นต้น)

    บรรพ 7 บทก�าหนดโทษ: มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการก�าหนดอัตราโทษท้ังทางแพ่งและ 

อาญา ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายฉบับนี้

    โดยโครงสร้างประมวลกฎหมายกีฬาที่น�าเสนอนี้ เป็นเพียงข้อสรุปเบื้องต้น ดังนี้แล้ว ควร

มีการตั้งคณะท�างานหรือท�าการศึกษาวิจัยต่อไป เพื่อยกร่างและน�าเสนอประมวลกฎหมายกีฬา แล้วน�าเสนอให้ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมกันพิจารณา เพื่อให้มีสาระบัญญัติครอบคลุมการกีฬาทั้งระบบ และมีการ

จัดหมวดหมู่บทบัญญัติของกฎหมายเป็นอย่างดีต่อไป

    การจัดท�าประมวลกฎหมายกีฬานั้น เป็นการพัฒนากฎหมายวิธีหนึ่งที่หลายประเทศได้น�า

มาใช้ เพื่อรวบรวมกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาบัญญัติถึงเรื่องเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกันให้อยู่ที่เดียว

อย่างมีระบบในระดับหนึ่ง และอยู่ภายใต้หลักการเดียวกัน โดยกฎหมายที่น�ามารวบรวมไว้นั้น จะได้รับการวาง

โครงสร้างใหม่ จัดระบบและจ�าแนกหมวดหมู่ของบทบัญญัติตามหัวข้อ โดยไม่เปล่ียนแปลงหลักการ แต่อาจมี

การแก้ไขปรับปรุงเพื่อท�ากฎหมายให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล

    การจัดท�าประมวลกฎหมายนั้นอาจด�าเนินการได้สองรูปแบบ คือ แบบแรกเป็นการจัดท�า

ประมวลกฎหมายโดยแท้ ซึง่เป็นการบูรณาการกฎหมายอย่างเป็นทางการ โดยมกีารน�าหลกักฎหมายและทฤษฎี

กฎหมายทีเ่กีย่วข้องมาตรวจพจิารณากฎหมายท้ังหมด เมือ่ได้รบัความเหน็ชอบจากรฐัสภาแล้ว ประมวลกฎหมาย

ที่จัดท�าขึ้นใหม่จะได้รับการประกาศใช้แทนบทบัญญัติที่น�ามารวบรวมไว้ และส่วนรูปแบบที่สอง คือ ประมวล

กฎหมายแบบรวมกฎหมาย สามารถจ�าแนกเป็นการรวบรวมตัวบทกฎหมายในเร่ืองเดียวกัน ด้วยวิธีการรวม

กฎหมายหลายฉบับเข้าไว้ด้วยกัน แล้วจัดหมวดหมู่บทบัญญัติในส่วนต่าง ๆ โดยจัดโครงสร้างใหม่ให้เป็นระบบ 

(Compilation) ซึ่งเป็นการรวมกฎหมายหลาบฉบับเข้าด้วยกันและตราขึ้นใหม่ (Consolidation) ร่วมกับการ

แก้ไขเพือ่ท�ากฎหมายขึน้ใหม่ (Restatement) จงึมีความคล้ายคลงึกบัการจดัท�าประมวลกฎหมาย (Codification) 

ของประเทศฝรั่งเศส ซ่ึงใช้วิธีการที่เรียกว่าการรวบรวมบทบัญญัติและจัดหมวดหมู่โดยไม่แก้ไขสาระส�าคัญ 

(La Codification a Droit Constant) ทัง้นี ้จดุมุง่หมายของการประมวลกฎหมายในรปูแบบหลงั คอื การอ�านวย

ความสะดวกในการค้นคว้าและน�าไปปฏิบัติ โดยปกติไม่มีผลเป็นการยกเลิกหรือใช้บังคับแทนที่กฎหมายเดิม  

หากไม่มีการตราขึ้นเป็นกฎหมายบ้านเมือง

    ประมวลกฎหมายกฬีาจงึเป็นการบรูณาการกฎหมายหลักด้านการกฬีาและบทบญัญติัเกีย่ว

กับการกีฬาของกฎหมายอื่น ซ่ึงโดยท่ัวไปจะรวบรวมกฎหมายที่มีล�าดับศักด์ิรัฐบัญญัติ แต่บางฉบับได้รวบรวม
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กฎหมายล�าดบัรองและการสัง่การของฝ่ายบรหิารไว้ด้วย โดยการจัดท�าประมวลกฎหมายกฬีาของประเทศฝรัง่เศส

นั้น ไม่ได้ใช้รูปแบบประมวลกฎหมายโดยแท้ เนื่องจากต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจ�านวนมาก ใช้เวลาจัดท�าอย่าง

ยาวนานและมีกระบวนการพิจารณาที่ยุ่งยาก และการจัดท�าประมวลกฎหมายกีฬาเป็นงานที่ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ

ท่ีมีความเช่ียวชาญและอาจต้องใช้ระยะเวลาในการด�าเนินการจัดท�าประมวลกฎหมายกีฬา ดังนั้นจึงเป็นงานที่

ยากและใช้เวลา แต่เป็นงานที่เป็นประโยชน์ นอกจากจะเป็นการพัฒนากฎหมายโดยการรวบรวมและจัดระบบ 

อกีทัง้ได้พจิารณาปรบัปรงุกฎหมายทีไ่ม่ทนัต่อยคุสมยัแล้ว ยงัเป็นการส่งเสรมิสทิธทิางการกีฬาของประชาชนโดย

ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องทางกีฬา ย่อมช่วยให้เข้าถึงและใช้สิทธิ

ทางกฎหมายได้สะดวกยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นก็จะมีความสะดวกในการปฏิบัติงานมากยิ่ง

ขึ้นด้วย โดยการน�าเสนอแนวทางการจัดท�าประมวลกฎหมายกีฬาประเทศไทยที่กล่าวมานั้น เป็นเพียงแนวทาง

เบื้องต้น ดังนี้แล้ว เห็นควรให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อยกร่างและน�าเสนอประมวลกฎหมายกีฬาอย่างละเอียด เพื่อที่

กฎหมายกีฬาจะได้รับการพัฒนาให้เป็นระบบ อันมีส่วนช่วยส่งเสริมความส�าเร็จในการปฏิรูปการกีฬาของ

ประเทศไทยได้อีกช่องทางหนึ่ง
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    บรรพ 3 บุคลากรทางกีฬา: มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา  

ตั้งแต่นักกีฬาไปจนถึงผู้ที่ท�าหน้าที่รอบข้างนักกีฬา (ตัวแทนนักกีฬา, ผู้ฝึกสอน, เจ้าของสโมสรกีฬา เป็นต้น)

    บรรพ 4 การเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬา: มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่เล่นหรือฝึกซ้อมกีฬา, 

การแข่งขันกีฬาและความปลอดภัยในการเล่น และการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันกีฬา

    บรรพ 5 การสนับสนุนทางกีฬา: มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงบประมาณกีฬา 

ทั้งจากภาครัฐและเอกชน

    บรรพ 6 บทเบ็ดเตล็ด: มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการศึกษาทางกีฬาในด้านต่าง ๆ (ใบอนุญาต 

ผู้ฝึกสอน ครูสอนพลศึกษา เป็นต้น)

    บรรพ 7 บทก�าหนดโทษ: มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการก�าหนดอัตราโทษทั้งทางแพ่งและ 

อาญา ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายฉบับนี้

    โดยโครงสร้างประมวลกฎหมายกีฬาที่น�าเสนอนี้ เป็นเพียงข้อสรุปเบื้องต้น ดังนี้แล้ว ควร

มีการตั้งคณะท�างานหรือท�าการศึกษาวิจัยต่อไป เพื่อยกร่างและน�าเสนอประมวลกฎหมายกีฬา แล้วน�าเสนอให้ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมกันพิจารณา เพื่อให้มีสาระบัญญัติครอบคลุมการกีฬาทั้งระบบ และมีการ

จัดหมวดหมู่บทบัญญัติของกฎหมายเป็นอย่างดีต่อไป

    การจัดท�าประมวลกฎหมายกีฬานั้น เป็นการพัฒนากฎหมายวิธีหนึ่งที่หลายประเทศได้น�า

มาใช้ เพื่อรวบรวมกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาบัญญัติถึงเรื่องเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกันให้อยู่ที่เดียว

อย่างมีระบบในระดับหนึ่ง และอยู่ภายใต้หลักการเดียวกัน โดยกฎหมายที่น�ามารวบรวมไว้นั้น จะได้รับการวาง

โครงสร้างใหม่ จัดระบบและจ�าแนกหมวดหมู่ของบทบัญญัติตามหัวข้อ โดยไม่เปลี่ยนแปลงหลักการ แต่อาจมี

การแก้ไขปรับปรุงเพื่อท�ากฎหมายให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล

    การจัดท�าประมวลกฎหมายนั้นอาจด�าเนินการได้สองรูปแบบ คือ แบบแรกเป็นการจัดท�า

ประมวลกฎหมายโดยแท้ ซึง่เป็นการบรูณาการกฎหมายอย่างเป็นทางการ โดยมกีารน�าหลกักฎหมายและทฤษฎี

กฎหมายทีเ่กีย่วข้องมาตรวจพจิารณากฎหมายท้ังหมด เมือ่ได้รบัความเห็นชอบจากรฐัสภาแล้ว ประมวลกฎหมาย

ที่จัดท�าขึ้นใหม่จะได้รับการประกาศใช้แทนบทบัญญัติที่น�ามารวบรวมไว้ และส่วนรูปแบบท่ีสอง คือ ประมวล

กฎหมายแบบรวมกฎหมาย สามารถจ�าแนกเป็นการรวบรวมตัวบทกฎหมายในเรื่องเดียวกัน ด้วยวิธีการรวม

กฎหมายหลายฉบับเข้าไว้ด้วยกัน แล้วจัดหมวดหมู่บทบัญญัติในส่วนต่าง ๆ โดยจัดโครงสร้างใหม่ให้เป็นระบบ 

(Compilation) ซึ่งเป็นการรวมกฎหมายหลาบฉบับเข้าด้วยกันและตราข้ึนใหม่ (Consolidation) ร่วมกับการ

แก้ไขเพือ่ท�ากฎหมายขึน้ใหม่ (Restatement) จงึมีความคล้ายคลงึกบัการจดัท�าประมวลกฎหมาย (Codification) 

ของประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงใช้วิธีการท่ีเรียกว่าการรวบรวมบทบัญญัติและจัดหมวดหมู่โดยไม่แก้ไขสาระส�าคัญ 

(La Codification a Droit Constant) ท้ังนี ้จดุมุง่หมายของการประมวลกฎหมายในรปูแบบหลงั คอื การอ�านวย

ความสะดวกในการค้นคว้าและน�าไปปฏิบัติ โดยปกติไม่มีผลเป็นการยกเลิกหรือใช้บังคับแทนที่กฎหมายเดิม  

หากไม่มีการตราขึ้นเป็นกฎหมายบ้านเมือง

    ประมวลกฎหมายกฬีาจึงเป็นการบรูณาการกฎหมายหลกัด้านการกฬีาและบทบญัญตัเิกีย่ว

กับการกีฬาของกฎหมายอื่น ซ่ึงโดยทั่วไปจะรวบรวมกฎหมายที่มีล�าดับศักดิ์รัฐบัญญัติ แต่บางฉบับได้รวบรวม
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กฎหมายล�าดบัรองและการสัง่การของฝ่ายบรหิารไว้ด้วย โดยการจัดท�าประมวลกฎหมายกฬีาของประเทศฝรัง่เศส

นั้น ไม่ได้ใช้รูปแบบประมวลกฎหมายโดยแท้ เนื่องจากต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจ�านวนมาก ใช้เวลาจัดท�าอย่าง

ยาวนานและมีกระบวนการพิจารณาที่ยุ่งยาก และการจัดท�าประมวลกฎหมายกีฬาเป็นงานที่ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่มีความเช่ียวชาญและอาจต้องใช้ระยะเวลาในการด�าเนินการจัดท�าประมวลกฎหมายกีฬา ดังนั้นจึงเป็นงานท่ี

ยากและใช้เวลา แต่เป็นงานที่เป็นประโยชน์ นอกจากจะเป็นการพัฒนากฎหมายโดยการรวบรวมและจัดระบบ 

อกีทัง้ได้พจิารณาปรบัปรงุกฎหมายทีไ่ม่ทนัต่อยคุสมยัแล้ว ยงัเป็นการส่งเสริมสิทธทิางการกฬีาของประชาชนโดย

ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบุคคลท่ีเกี่ยวข้องทางกีฬา ย่อมช่วยให้เข้าถึงและใช้สิทธิ

ทางกฎหมายได้สะดวกยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นก็จะมีความสะดวกในการปฏิบัติงานมากยิ่ง

ขึ้นด้วย โดยการน�าเสนอแนวทางการจัดท�าประมวลกฎหมายกีฬาประเทศไทยที่กล่าวมานั้น เป็นเพียงแนวทาง

เบื้องต้น ดังนี้แล้ว เห็นควรให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อยกร่างและน�าเสนอประมวลกฎหมายกีฬาอย่างละเอียด เพื่อที่

กฎหมายกีฬาจะได้รับการพัฒนาให้เป็นระบบ อันมีส่วนช่วยส่งเสริมความส�าเร็จในการปฏิรูปการกีฬาของ

ประเทศไทยได้อีกช่องทางหนึ่ง
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