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หลักการเรื่องความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ	 ได้ถูกกล่าวถึงตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่	 ๑	 
จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่	๒	ได้มีความพยายามของประเทศสมาชิกในการบรรจุแนวคิด	เรื่อง	“ความเสมอภาค
และการไม่เลือกปฏิบัติ”	ลงในกฎบัตรสหประชาชาติ	(UN	Charter)	ในปี	๑๙๔๕	หลักการที่ว่านี้	ได้ถูกถ่ายทอดลงมา
ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 (UDHR)	 ในปี	 ๑๙๔๘	 และได้ถูกน�ามาบรรจุไว้ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ	เพื่อสร้างให้เกิดพันธกรณีที่รัฐจะต้องด�าเนินการ	

โดยเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมคณะกรรมการประจ�ากติการะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	(ICESCR)	ในสมัยประชุมที่	๕๕	ได้มีข้อสังเกตเชิงสรุปเกี่ยวกับรายงานการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาของประเทศไทย	 รอบที่	 ๒	 ประเด็นการไม่เลือกปฏิบัติ	 โดยแนะน�าให้ประเทศไทยออกกฎหมายต่อต้านการ
เลือกปฏิบัติที่เป็นองค์รวม	ให้ครอบคลุมสาเหตุของการเลือกปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ	๒	ของกติกาฯ	

แม้ประเทศไทยจะได้วางหลักเรื่องความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย	แต่ข้อมูลจากการศึกษาประเด็นค�าร้องที่มีมายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พบว่า	ยังมีปัญหาที่เกิดจาก
การถูกเลือกปฏิบัติจ�านวนมาก	โดยสามารถจ�าแนกสภาพการเลือกปฏิบัติออกเป็น	๔	ประเด็น	ได้แก่	 (๑)	การจ้างงาน
และการประกอบอาชีพ	 (๒)	 การศึกษาและฝึกอบรม	 (๓)	 การเข้าถึงบริการสาธารณะและบริการสังคม	 และ	 (๔)	 การ
คุ้มครองจากการได้รับการปฏิบัติที่ท�าให้เกิดความพึงพอใจน้อยกว่าการปฏิบัติต่อคนอื่นในที่สาธารณะ รวมถึงการใช้
ถ้อยค�าเพื่อให้เกิดการดูหมิ่นเกลียดชัง	(Hate	Speech)	

จากเหตผุลดงักล่าว	 ส�านกังานคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาตจึิงร่วมกบัมหาวทิยาลัยเกษมบณัฑติ	 โดยมี 
รองศาสตราจารย์คณาธปิ	ทองรววีงศ์	เป็นหวัหน้าโครงการ	ด�าเนนิการศกึษาวจัิย	เร่ือง	“กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาค 
และการไม่เลือกปฏิบัติ”	เพื่อท�าการทบทวนวรรณกรรม	วิเคราะห์	สังเคราะห์	เปรียบเทียบความรู้จากกฎหมายระหว่าง
ประเทศ	 กรอบแนวคดิ	 ความเหน็	 ข้อเสนอแนะของกลไกสหประชาชาตด้ิานสทิธมินษุยชน	 และกลไกด้านสทิธมินษุยชน 
ระดับภูมิภาค	เกี่ยวกับความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ	ตลอดจนศึกษา	วิเคราะห์สภาพการเลือกปฏิบัติ	เหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติ	ประเด็นหรือมิติของการเลือกปฏิบัติในประเทศไทย	รวมถึงกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง	เพื่อจัดท�าเป็น 
ข้อเสนอ	มาตรฐาน	และแนวทางในการก�าหนดให้มีกติกากลางว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ	ในการ 
เป็นมาตรฐานขั้นต�่าท่ีจะประกันความเป็นธรรมในการให้การคุ้มครองแก่บุคคลตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยรายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้ได้ถูกปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย		
พุทธศักราช	๒๕๖๐	แล้วด้วย

ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า	 รายงานการศกึษาวจัิยนี	้ จะเป็นประโยชน์ 
ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 หน่วยงานต่าง	 ๆ	ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน	 ภาคประชาสังคม	 ภาควิชาการ	 รวมถึงประชาชนที่สนใจในการขับเคลื่อนเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 กันยายน	๒๕๖๐

ค�าน�า



หลกัความเสมอภาคหรอืหลกัความเท่าเทยีมกนั	 เป็นหลักส�าคญัซ่ึงได้รับการรับรองในกฎหมายสทิธมินษุยชน 
ระหว่างประเทศและกฎหมายประเทศต่าง	 ๆ	 อย่างไรก็ตาม	มีพฤติกรรมบางอย่างซ่ึงส่งผลเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อ
หลักความเสมอภาคหรือหลักความเท่าเทียมกัน	นั่นคือ	“การเลือกปฏิบัติ”	ซ่ึงมีลักษณะที่สัมพันธ์กับ	“เหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติ”	 เช่น	 เพศ	 เชื้อชาติ	 ศาสนา	 เป็นต้น	 โดยการเลือกปฏิบัติอาจเกิดขึ้นในมิติต่าง	 ๆ	 ของการด�าเนินชีวิตใน
สังคม	 เช่น	มิติของการจ้างแรงงานและการประกอบอาชีพ	มิติของการบริการภาครัฐหรือภาคเอกชน	 เป็นต้น	อย่างไร
ก็ตาม	ประเด็นปัญหาหลักของการวิจัยนี้	คือ	กฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติของไทยปัจจุบันมีความเหมาะสม
และครอบคลุมการเลือกปฏิบัติกรณีต่าง	 ๆ	 หรือไม่	 การศึกษาวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุม
การศึกษากฎหมายไทยท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน	 เปรียบเทียบกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	 และกฎหมาย 
ต่างประเทศ	 เช่น	 สหภาพยุโรป	 แอฟริกาใต้	 สวีเดน	 ฟินแลนด์	 แคนาดา	 ออสเตรเลีย	 สิงคโปร์	 มาเลเซีย	 อินเดีย	
สหรัฐอเมริกา	เป็นต้น	

ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า	 การเลือกปฏิบัติมีความหมายและขอบเขตแตกต่างกันในหลายบริบท	 งานวิจัยนี ้
น�าปัจจยัเชงิความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัสองประการ	 คอื	 เหตุแห่งการเลอืกปฏบัิต	ิ และมติขิองการเลอืกปฏบัิต	ิ ประกอบ 
กับปัจจัยอื่นในการพิจารณาการเลือกปฏิบัติตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมาย 
ต่างประเทศมาสร้างกรอบแนวคิดอันท�าให้สามารถจ�าแนกการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนกับการเลือก
ปฏิบัติในกรอบกฎหมายอื่นหรือในมิติอื่น	นอกจากนี้	ยังพบว่า	ล�าพัง	“การปฏิบัติที่แตกต่างกัน”	ยังอาจไม่ใช่การเลือก 
ปฏบิตัติามนยัของกฎหมายสทิธมินษุยชน	ทัง้นี	้ยงัต้องมกีารน�าปัจจัยอืน่มาประกอบการพิจารณาด้วย	ในส่วนของการเลอืก 
ปฏบิตัติามกฎหมายสทิธมินษุยชนนัน้	 ผลการวจิยัชีใ้ห้เหน็ว่า	 กฎหมายไทยท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั	 แม้ว่ามกีฎหมายเฉพาะ 
หลายฉบับที่วางหลักเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ	 แต่ยังไม่เหมาะสมและเพียงพอในการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติ 
เน่ืองจากกฎหมายเหล่านั้นมีขอบเขตจ�ากัดเฉพาะบางเหตุและบางมิติของการเลือกปฏิบัติ	โดยยังไม่ครอบคลุมถึงการ 
เลอืกปฏบิตัหิลายกรณ	ี เช่น	 การเลอืกปฏบัิตใินมติขิองภาคเอกชน	 โดยเฉพาะกรณกีารเลอืกปฏบิตัใินมติิการจ้างแรงงาน 
ด้วยเหตุอื่นนอกจากเหตุแห่งเพศ การเลือกปฏิบัติในมิติของการให้บริการหรือการจ�าหน่ายสินค้าของภาคเอกชน	 
การเลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตปุระวัตอิาชญากรรม	การเลอืกปฏบิตัใินกรณกีารให้นมบตุรจากอกแม่	การคกุคาม	(Harassment) 
การสือ่สารความเกลยีดชงั	(Hate	Speech)	เป็นต้น	จากปัญหาดังกล่าว	งานวจัิยนีไ้ด้จ�าแนกระบบการก�าหนดกฎหมาย 
เกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติของประเทศต่าง	ๆ	และเสนอตัวแบบแนวคิดเพื่อการปรับปรุงกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง	 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อเสนอแนะให้มีการบัญญัติกฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติในลักษณะของกฎหมายกลางเก่ียวกับ 
การห้ามเลอืกปฏิบตัทิีค่รอบคลมุเหตแุห่งการเลอืกปฏิบัติและมติิการเลือกปฏบิติัต่าง	ๆ	รวมทัง้ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ 
แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติเฉพาะประเด็น	 ทั้งนี้	 เพื่อให้หลักความเสมอภาคสามารถเกิดผลได้อย่างแท้จริง
ต่อไป	

ค�าส�าคัญ:  ความเสมอภาค	ความเท่าเทียมกัน	การเลือกปฏิบัติ	สิทธิเสรีภาพ	สิทธิมนุษยชน
        

รองศาสตราจารย์คณาธิป	ทองรวีวงศ์	และคณะ

บทคัดย่อ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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Abstract 

Equality Principle was recognized by international human rights instruments and foreign laws. 
However,	“Discrimination”	which	comprises	of	two	important	factors	i.e.,	“Ground	of	Discrimination”	
such	as	gender,	race,	religious	etc.	and	“Area	of	Discrimination”	such	as	employment,	education,	good	
and	service	etc.,	could	be	regarded	as	an	obstacle	to	achieve	equality.	However,	the	main	problem	
of	this	research	was	to	study	whether	the	existing	laws	of	Thailand	have	sufficiently	covered	practices	 
relating	to	discrimination.	This	research	used	qualitative	method	and	conducted	comparative	analysis 
with	international	human	rights	laws,	foreign	laws	including	laws	of	the	EU,	South	Africa,	Sweden, 
Finland,	Canada,	Australia,	 Singapore,	Malaysia,	 India	 and	 the	U.S.	 The	 results	 indicated	 that	 the	
legal	 meaning	 and	 scope	 of	 “Discrimination”	 varied	 depending	 on	 different	 dimensions	 and 
contexts.	This	 research,	by	taking	various	 factors	 from	 international	human	right	 laws	and	foreign 
laws,	 has	 developed	 conceptual	 framework	 in	 order	 to	 differentiate	 “Discrimination”	 in	 the 
context	of	human	right	laws	from	“Discrimination”	in	other	context.	In	addition,	the	research	found 
that	 merely	 “Distinction	 of	 treatment”	 has	 not	 yet	 been	 deemed	 as	 “Discrimination”	 without 
taking	other	 legal	 factors	 into	consideration.	Regarding	“Discrimination”	 in	 the	context	of	human 
right	 laws,	 although	 there	 were	 specific	 laws	 in	 recent	 Thai	 legal	 system	 that	 can	 be	 applied 
to	 prohibit	 “Discrimination”,	 this	 research	 indicated	 that	 the	 problems	 of	 content,	 element, 
and	scope	of	 those	 laws	make	them	 inappropriate	and	 insufficient	 to	protect	an	 individual	 from 
discriminatory	 practices.	 In	 particular,	 the	 ground	 and	 area	 of	 discrimination	 that	 has	 not	 yet	
covered	 by	 those	 existing	 laws	 are,	 for	 example,	 discriminatory	 practices	 in	 private	 sectors	 
including	employment,	goods	and	service,	discriminatory	practices	relating	to	certain	grounds	such	
as	criminal	record,	breastfeeding,	etc.	Furthermore,	there	are	no	specific	laws	to	apply	in	case	of 
“Harassment”	 and	 “Hate	 Speech”.	 Consequently,	 this	 research	proposes	 the	 enactment	 of	 
general	law	relating	to	Anti-Discrimination	in	order	to	cover	the	ground	and	area	of	discrimination	
which	have	not	been	protected	by	the	existing	laws.	In	this	regards,	the	model	of	discrimination	law	
was	developed	to	be	used	for	drafting	of	the	general	law.	Apart	from	the	proposal	to	enact	new	
law,	this	research	also	proposes	suggestions	relating	to	the	amendment	of	existing	laws	in	order	to	
achieve	equality	principle.		
Keywords: 	Equality,	Discrimination,	Anti-Discrimination,	Personal	Rights	and	Liberties,	Human	Rights.	

Kanathip	Thongraweewong,	et	al.
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หลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติเป็นหลักส�าคัญของสิทธิมนุษยชน ซ่ึงปรากฏให้เห็นจากตราสาร
ระหว่างประเทศหลายฉบับ	 เริ่มตั้งแต่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 ค.ศ.	 ๑๙๔๘	 (Universal	 Declaration	 of	
Human	Rights	หรือ	UDHR)	วางหลักเกี่ยวกับความเสมอภาคไว้ว่า	“มนุษย์ทั้งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันใน
ศักดิ์ศรีและสิทธิ	ต่างมีเหตุผลและมโนธรรม	และควรปฏิบัติต่อกันด้วยเจตนารมณ์แห่งภราดรภาพ”	นอกจากนี้	ยังวาง
หลักการห้ามเลือกปฏิบัติไว้ว่า	 “บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพบรรดาที่ก�าหนดไว้ในปฏิญญานี้	 โดยปราศจาก 
ความแตกต่างไม่ว่าชนดิใด	ๆ	…”	ส�าหรับกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง	(International 
Covenant	on	Civil	and	Political	Rights	หรือ	ICCPR)	ก็ได้วางหลักเกี่ยวกับความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติ
ไว้ว่า	 “บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันตามกฎหมาย	 และมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันตามกฎหมาย	 โดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติใด	ๆ	…”	นอกจากนี้	กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	
(International	 Covenant	 on	 Economic,	 Social	 and	 Cultural	 Rights	 หรือ	 ICESCR)	 วางหลักเกี่ยวกับความ 
เสมอภาคและการห้ามเลอืกปฏบิติัไว้ว่า	“รฐัภาคแีห่งกติกานีรั้บท่ีจะประกนัว่าสิทธท้ัิงหลายท่ีระบไุว้ในกติกานีป้ราศจาก 
การเลือกปฏิบัติใด	ๆ	…”	จะเห็นได้ว่าหลักการความเสมอภาค	หรือหลักความเท่าเทียมกัน	และการห้ามเลือกปฏิบัต ิ
เป็นหลักส�าคัญที่ปรากฏอยู่ในตราสารระหว่างประเทศอื่นในกรอบของสหประชาชาติ	รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ 
ระดับภูมิภาคและถ่ายทอดไปยังกฎหมายภายในของประเทศต่าง	ๆ 	ส�าหรับประเทศไทยนั้น	มีพันธกรณีตามความตกลง
ระหว่างประเทศหลายฉบับท่ีมีหลักการดังกล่าว	 ในระดับกฎหมายภายในของไทยนั้น	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยที่ผ่านมาหลายฉบับก็ได้รับรองหลักความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติ

 
ส�าหรับสภาพปัญหาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติในประเทศไทยน้ัน หากพิจารณาในส่วนของการร้องเรียน

ในกระบวนการทางกฎหมาย	 พบว่า	 มีการเรียกร้องสิทธิหรือประเด็นพิพาททางกฎหมายหลายมิติ	 เช่น	 คดีของศาล
ปกครอง	 คดีของศาลรัฐธรรมนูญ	 ส�าหรับการร้องเรียนในกรอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ก็พบว่า 
มีค�าร้องที่มีประเด็นอ้างว่าถูกเลือกปฏิบัติเป็นจ�านวนมาก	อย่างไรก็ตาม	เมื่อพิจารณาจากสภาพข้อเท็จจริงและการ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและการเรียกร้องความเสมอภาคในประเทศไทย	 พบว่าบุคคลผู้ถูกกระทบสิทธิมักจะ 
กล่าวอ้างว่าถูกเลือกปฏิบัติเมื่อมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างกรณีหรือข้อเท็จจริงที่มีลักษณะเหมือนกัน 
นอกจากน้ี	หากพิจารณากฎหมายไทยท่ีเกี่ยวข้อง	จะเห็นได้ว่าหลักเกี่ยวกับความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัต ิ
ถูกน�าไปบัญญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบับอย่างกระจัดกระจาย	 อีกท้ังขอบเขตของกฎหมายดังกล่าวยังมีความแตกต่าง 
กนัไปอกีด้วย	จงึน�ามาสูป่ระเดน็ปัญหาของการวิจยันีว่้า	การเลือกปฏิบติัในบริบทของกฎหมายสิทธิมนษุยชนน้ันมขีอบเขต 
และองค์ประกอบอย่างไรบ้างการกล่าวอ้างว่ามีการเลอืกปฏบิตั	ิตลอดจนข้อเทจ็จรงิและข้อพพิาทในบรบิทกฎหมายต่าง	ๆ 
เหล่านั้น	สามารถจัดอยู่ในขอบเขตของการเลือกปฏิบัติตามนัยของกฎหมายสิทธิมนุษยชนหรือไม่	อย่างไร	

ผู้บริหาร
บทสรุป
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งานวิจยันีจ้งึได้ศกึษาหลกัการ	 แนวคดิ	 ทฤษฎเีกีย่วกับหลกัความเสมอภาคและการห้ามเลอืกปฏบิตั	ิ ในกรอบ 
ของกฎหมายสทิธมินษุยชน	 อนัปรากฏจากกฎหมายสทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศ	 กฎหมายสทิธมินษุยชนระดับภมิูภาค 
และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง	 โดยน�ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการเลือก
ปฏิบัติ	โดยมีปัจจัยพิจารณาหลัก	๒	ประการ	คือ

 
๑) เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ (Grounds of Discrimination, Protected Ground) การปฏิบัติที ่

แตกต่างกันจะจัดเป็นการเลือกปฏิบัติซึ่งขัดต่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศ	เมื่อการปฏิบัตินั้นเกี่ยวข้องกับ	“เหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติ”	 เมื่อพิจารณาหลักกฎหมายระหว่างประเทศพบว่า	 เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติมีการระบุไว้	 เช่น	 กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 ก�าหนดเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติครอบคลุม	 “เชื้อชาติ	 สีผิว 
เพศ	 ภาษา	 ศาสนา	 ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด	 ชาติหรือสังคมดั้งเดิม	 ทรัพย์สิน	 ก�าเนิด	 หรือ
สถานะอื่น”1

๒) มิติของการเลือกปฏิบัติ (Area of Discrimination, Area Covered) การปฏิบัติที่แตกต่างกัน 
อันเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติอาจเกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง	ๆ	หรือเรียกได้ว่าเกิดขึ้นในมิติต่าง	ๆ	ของบุคคล
ในการด�าเนินชีวิต	เช่น	การท�างาน	การศึกษา	การจ้างงาน	บริการภาครัฐ	การประกอบธุรกิจ	การประกอบวิชาชีพ	การ
เป็นสมาชิกองค์กร	สินค้าและบริการในภาคเอกชน	การประชุมสัมมนา	กิจกรรมสาธารณะ	เป็นต้น	จะเห็นได้ว่ามิติของ
การเลือกปฏิบัติอาจมีความเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	

นอกจากปัจจัยทั้งสองประการแล้ว	 จากการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศพบว่า	 
ได้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อพิจารณาว่าการปฏิบัตินั้นเป็นเพียงการปฏิบัติแตกต่างกันอันสามารถท�าได	้ 
หรือเป็นการเลือกปฏิบัติซึ่งขัดต่อกฎหมาย	 โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีตัวอย่างเช่น	 หลักขอบแห่งดุลพินิจ	 (Margin	 of	
Appreciation)	 การชั่งน�้าหนักกับผลประโยชน์อื่น	 มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก	 (Affirmative	 Action)	 เป็นต้น	 ด้วย 
เหตุนี	้ งานวิจยันีจ้งึน�าปัจจยัเก่ียวกบัเหตแุห่งการเลอืกปฏิบตัแิละมติิแห่งการเลอืกปฏิบตั	ิ ประกอบกบัหลกัเกณฑ์ดงักล่าว 
มาประกอบกันเป็นกรอบการวิเคราะห์	ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน	(Distinction	/	Differentiation)	
เพื่อสามารถจ�าแนกว่ากรณีใดเป็นกรณีของการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนและกรณีใดไม่อยู่ในขอบเขต
การเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน	

นอกจากนี	้งานวจิยัฉบบันีจ้ะได้ศกึษาต่อไปว่า	การเลือกปฏบิติัท่ีอยูใ่นขอบเขตของกฎหมายสิทธมินษุยชนนัน้ 
ตามกฎหมายภายในของไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	มีขอบเขตครอบคลุมอย่างเหมาะสมหรือไม่	ประการใด	โดยการศึกษา
เปรียบเทียบกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	 และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง	 ในการศึกษาขอบเขต
ความครอบคลุมดังกล่าว	 ผู้วิจัยจะได้น�าประเด็นเฉพาะต่าง	 ๆ	 เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติมาวิเคราะห์	 เช่น	 การเลือก 
ปฏบิตัใินกรณบีรกิารภาครฐั	 ปัญหาขอบเขตของกฎหมายในการคุ้มครองผูถู้กเลอืกปฏบิตัใินภาคเอกชน	 การเลือกปฏบัิติ 

 1   From	“Social	identity,	system	justification,	and	social	dominance:	Commentary	on	Reicher,	Jost	et al.,	

and	Sidanius et al.”	by	Rubin,	M.;	Hewstone,	M.; et al.	(2004).		Political	Psychology	25	(6),	p.	823–844
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ในด้านสินค้าและบริการ การเลือกปฏิบัติในมิติของบริการภาครัฐกรณีการศึกษา กรณีการให้นมบุตรจากอกแม่	
(Breastfeeding)	การเลือกปฏิบัติในกรณีการคุกคามทางเพศ	(Sexual	Harassment)	การคุกคาม	(Harassment)	ใน
ความหมายที่กว้างกว่าการคุกคามทางเพศ	การสื่อสารที่ท�าให้เกิดความเกลียดชัง	(Hate	Speech)	การเลือกปฏิบัติด้าน
สินค้าและบริการต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี	การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุตาบอดสี	กรณีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุอัตลักษณ์ทางเพศ	
(Gender	 Identity)	 กับการเข้าห้องน�้า	 การเลือกปฏิบัติในมิติเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร	 กรณีการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการส�าหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ	เป็นต้น	

ผลการวิจัย ที่ส�าคัญสรุปได้ดังนี้ 

หลักความเสมอภาคหรือหลักความเท่าเทียมกัน (Equality Principle)
 
จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างของรัฐธรรมนูญไทยและต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการวางหลัก 

ความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกัน อาจจ�าแนกรูปแบบและโครงสร้างของรัฐธรรมนูญในการบัญญัติหลักความ 
เท่าเทียมกันได้	๓	รูปแบบ	ดังนี้

• รูปแบบแรก ก�าหนดจ�าแนกหลักความเท่าเทียมกัน	 ออกเป็น	 ๓	 กรณี	 คือ	 ความเสมอภาคหรือความ 
	 				เท่าเทยีมกนัทั่วไป	ความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง	และหลักห้ามเลือกปฏิบัติ	เช่น	เยอรมัน	ไทย	ฟินแลนด์	

• รูปแบบที่สอง ก�าหนดจ�าแนกหลักความเท่าเทียมกัน	 ออกเป็น	 ๒	 กรณี	 คือ	 ความเสมอภาคหรือความ 
	 	 	 เท่าเทียมกัน	 และหลักการห้ามเลือกปฏิบัติ	 โดยมิได้จ�าแนกความเสมอภาคเฉพาะเรื่องออกจากความ 
	 				เสมอภาคทั่วไป	

• รูปแบบที่สาม ไม่ระบุถึงหลักความเสมอภาคหรือหลักความเท่าเทียมไว้ โดยมีเพียงก�าหนดหลักการ	 
	 				“ห้ามเลือกปฏิบัติ”	เช่น	สวีเดน	

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม (Unfair / Unjust Discrimination) 

ตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายเฉพาะของไทยหลายฉบับ ได้มีการใช้ค�าว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม ่
เป็นธรรม”	 ซึ่งท�าให้เกิดประเด็นปัญหาว่า	 การใช้ค�าดังกล่าวสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศเพียงใด	 และ
กฎหมายต่างประเทศมรีปูแบบการก�าหนดถ้อยค�าดงักล่าวอย่างไร	 จากการศกึษากฎหมายสิทธมินษุยชนระหว่างประเทศ 
และกฎหมายต่างประเทศ	 ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า	 ในการบัญญัติห้ามการเลือกปฏิบัตินี้	 มีรูปแบบการบัญญัติกฎหมาย
และการใช้ถ้อยค�าที่แตกต่างกัน	แต่ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์และหลักการเช่นเดียวกัน	คือ	การจ�าแนกระหว่าง	“การกระท�าที่ 
ต้องห้ามตามกฎหมาย”	และ	“การกระท�าทีไ่ม่ต้องห้ามตามกฎหมาย”	ซึง่อาจจ�าแนกออกเป็นรูปแบบการบญัญตักิฎหมาย 
๔	ลักษณะ	ดังนี้	

๑. ก�าหนดเรียกการปฏิบัติที่แตกต่างกัน อันต้องห้ามตามกฎหมายว่า “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” 
(Unfair Discrimination)	และก�าหนดเรียกการปฏิบัติที่แตกต่างกันแต่มีเหตุผลอันสมควรตามที่กฎหมายก�าหนดว่า	
“การเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม”	ดังเช่นกรณีกฎหมายแอฟริกาใต้	
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๒. ก�าหนดเรยีกการปฏิบัตท่ีิแตกต่างกนั	อนัต้องห้ามตามกฎหมายว่า	 “การเลอืกปฏบิตัทิีม่ชิอบด้วยกฎหมาย” 
(Unlawful Discrimination)	และก�าหนดเรียกการปฏิบัติที่แตกต่างกันแต่มีเหตุผลอันสมควรตามที่กฎหมายก�าหนด
ว่า	“การเลือกปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมาย”	ดังเช่นกรณีกฎหมายออสเตรเลีย	

๓. ก�าหนดเรียกการปฏิบัติที่แตกต่างกัน	อันต้องห้ามตามกฎหมายว่า	“การกระท�าที่เป็นการเลือกปฏิบัติ” 
(Discriminatory Practice)	 และก�าหนดเรียกการปฏิบัติที่แตกต่างกันแต่มีเหตุผลอันสมควรตามที่กฎหมายก�าหนด
ว่า	“การกระท�าที่ไม่ใช่การกระท�าอันเป็นการเลือกปฏิบัต”ิ (It is not a discriminatory practice)	ดังเช่นกรณี
กฎหมายแคนาดา	

๔.	ก�าหนดเรยีกการปฏบิติัทีแ่ตกต่างกนั	อนัต้องห้ามตามกฎหมายว่า	“การเลอืกปฏบัิต”ิ (Discrimination) 
และก�าหนดเรียกการปฏิบัติที่แตกต่างกันแต่มีเหตุผลอันสมควรตามท่ีกฎหมายก�าหนด หรือไม่เข้าองค์ประกอบ
เงือ่นไขของการเลอืกปฏบิตัทิีต้่องห้ามตามกฎหมายว่า	 “การปฏิบตัทิีแ่ตกต่างกนั”	 (Differentiation	 หรอื	 Differential 
Treatment)	ดังเช่นแนวค�าวินิจฉัยของศาลสูงสุดสิงคโปร์	หรือกฎหมายประเทศฟินแลนด์	สวีเดน	เป็นต้น

ส�าหรับกรณีของไทยนั้นอาจเทียบเคียงได้กับรูปแบบที่	๑	อย่างไรก็ตาม	ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า	การใช้ค�า	“การ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” ในบริบทของกฎหมายไทยมีลักษณะท่ีแตกต่างจากการใช้ค�าดังกล่าวในประเทศที่มี
กฎหมายเก่ียวกับการเลือกปฏิบัติเป็นกฎหมายเฉพาะในลักษณะของกฎหมายกลางที่ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติในมิติ
ต่าง	ๆ 	เช่น	แคนาดา	ฟินแลนด์	สวีเดน	เป็นต้น	นอกจากนี้	กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมีการจ�าแนกระหว่าง
การปฏิบัติที่แตกต่างกัน	 (Differential	 Treatment	 หรือ	 Distinction)	 ซึ่งไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย	 กับ	 “การเลือก
ปฏิบัติ”	 (Discrimination)	 ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย	 โดยมิได้ใช้ค�าว่า	 “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม”	 แต่อย่างใด 
เนื่องจากหากการปฏิบัติแตกต่างกันนั้นไม่อาจอ้างเหตุที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว	ก็จะถือว่าเป็นการ	“เลือกปฏิบัติ”	ซึ่งมี
นัยที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ในตัวเอง	

ด้วยเหตนุี	้หากไทยมกีารบญัญตักิฎหมายห้ามเลือกปฏบิติัในลักษณะกฎหมายกลางดังเช่นประเทศต่าง	ๆ	ทีม่ ี
กฎหมายลักษณะนี้	 ก็ควรจะมีการใช้ถ้อยค�าให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมาย
ประเทศต่าง	ๆ	เพื่อจ�าแนกความแตกต่างระหว่าง	

(ก)	การเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่มีขอบเขตเฉพาะการปฏิบัติที่แตกต่างกันอันเกี่ยวเนื่องจาก
					เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง	ๆ	และ	
(ข)	การเลือกปฏิบัติในบริบทของกฎหมายอื่น	เช่น	กฎหมายปกครอง	ซึ่งมีความหมายกว้างกว่าและไม่จ�ากัด 

			 							เฉพาะการปฏิบัติแตกต่างกันด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติเท่านั้น	

ขอบเขตของการเลือกปฏิบัติในกรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

ผลการวิจัยพบว่า	การใช้ค�า	“เลือกปฏิบัติ”	สะท้อนถึงความหมายหลายนัย	 ในหลายบริบท	หากพิจารณา
ในกรอบของกฎหมายสิทธิมนุษยชน	 ซึ่งมีปัจจัยส�าคัญประกอบการพิจารณา	 ได้แก่	 เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ	 และมิติ
ของการเลือกปฏิบัติ	 ประกอบกับปัจจัยอื่น	 เช่น	 มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก	 หลักการชั่งน�้าหนักกับผลประโยชน์อื่น	 
หลักความได้สัดส่วนแล้ว	พบว่า	 ในหลายกรณีที่มีประเด็นว่าเกิด	 “การเลือกปฏิบัติ”	นั้น	อาจไม่อยู่ในขอบเขตการ

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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เลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน	นอกจากนี้	ยังมีกรณีการเลือกปฏิบัติที่ทับซ้อนกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่น	 
รวมทั้งยังมีกรณีการเลือกปฏิบัติในบริบทของกฎหมายอื่น	ซึ่งอาจจ�าแนกสรุปได้	๓	กรณีหลัก	ดังนี้	

กรณีแรก : กรณีการปฏิบัติที่อยู่ในขอบเขตและไม่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายสิทธิมนุษยชน 
การเลอืกปฏบัิตทิีอ่ยูใ่นขอบเขตและไม่อยูใ่นขอบเขตของกฎหมายสทิธมินษุยชน	 ซึง่ยังสามารถจ�าแนกออกเป็น 

๕	กรณีย่อย	ดังต่อไปนี้	
(๑) การเลอืกปฏบิตัใินขอบเขตของกฎหมายสิทธิมนุษยชน	กล่าวคอื	การปฏบิติัท่ีแตกต่างนัน้	เกีย่วข้องกบั 

เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ	เช่น	เหตุแห่งความพิการ	สภาพร่างกาย	เป็นต้น	
(๒) การปฏิบัติที่แตกต่างกัน อันไม่อยู่ในขอบเขตกฎหมายสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ : 

กรณีจากค�าร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ พบว่ามีหลายกรณีเกี่ยวข้องกับการกล่าวอ้างว่ามีการเลือก
ปฏิบัติเนื่องจากการปฏิบัติที่แตกต่างกันแต่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ

(๓) การปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน อันไม่อยู่ในขอบเขตกฎหมายสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ : 
กรณีจากค�าพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ	 พบว่ามีหลายกรณีเกี่ยวข้องกับการกล่าวอ้างว่ามีการเลือกปฏิบัติเนื่องจากการ
ปฏิบัติที่แตกต่างกันแต่ไม่เก่ียวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การอ้างว่ากฎระเบียบที่พิพาทนั้น 
ขัดต่อหลักความเท่าเทียมกัน	โดยไม่ปรากฏความเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน	

(๔) การปฏิบัติที่แตกต่างกัน อันไม่อยู่ในขอบเขตกฎหมายสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัต ิ : 
กรณคี�าวนิจิฉยัคณะกรรมการวนิจิฉยัร้องทกุข์ คณะกรรมการกฤษฎกีา	พบว่าค�าวนิจิฉัยดังกล่าวมขีอบเขตท่ีกว้างกว่า 
เหตแุห่งการเลอืกปฏบิตัติามกฎหมายสทิธมินษุยชน	ซึง่สะท้อนแนวคดิการพิจารณา	“การเลือกปฏบิติั”	บนพ้ืนฐานของ 
กฎหมายปกครอง

(๕) การปฏิบัติที่แตกต่างกัน อันไม่อยู่ในขอบเขตกฎหมายสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ : 
กรณีข้อเท็จจริงจากการรับฟังความคิดเห็น / สัมภาษณ์ / ประชุมกลุ่มย่อย	พบว่ามีหลายกรณีที่บุคคลเห็นว่าตนได้รับ
การปฏิบัติที่แตกต่างกันกับบุคคลอื่น	ก็จะอ้างว่า	“ถูกเลือกปฏิบัติ”	รวมไปถึงในขอบเขตที่กว้างกว่านั้น	กล่าวคือ	แม้แต่
ในกรณีที่บุคคลเห็นว่าตน	“ไมได้รับความเป็นธรรม”	ก็มักมีการอ้างว่า	“ถูกเลือกปฏิบัติ”	ไปด้วย	อย่างไรก็ตาม	การ 
กล่าวอ้างดงักล่าว	 หากพจิารณาในกรอบของกฎหมายสิทธมินษุยชนแล้ว	 อาจไม่อยูใ่นขอบเขตของกฎหมายสิทธมินุษยชน 
เช่น	การรบัสมคัรงานโดยระบุเจาะจง	“สถาบันการศกึษา”	หรอืการพจิารณารบับคุคลเข้าท�างานจาก	“สถาบนัการศกึษา” 
การที่ภาคเอกชนให้คุณหรือให้สิทธิพิเศษกับบุคคลโดยอาศัยคุณสมบัติหรือเง่ือนไขบางประการท่ีไม่เกี่ยวข้องกับ 
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ	 การบังคับใช้กฎหมายท่ีแตกต่างกันระหว่างบุคคลในข้อเท็จจริงเหมือนกันโดยไม่ปรากฎว่า
เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ	เป็นต้น	

กรณีที่สอง กรณีมีความคาบเกี่ยวระหว่างการเลือกปฏิบัติกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่น 
จากการศึกษาวิเคราะห์ค�าร้องและการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรอบของคณะกรรมการ 

สทิธมินษุยชนแห่งชาตนิัน้	พบว่ามหีลายกรณีทีผู่ร้้องอ้างว่ามกีาร	“เลอืกปฏบิตั”ิ	เกดิข้ึน	ซึง่มักเป็นกรณกีารน�าข้อเทจ็จริง 
สองข้อเท็จจริงมาเปรียบเทียบกันว่ามีการปฏิบัติต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวแตกต่างกัน	อย่างไรก็ตาม	หากพิจารณาภายใต้ 
กรอบของกฎหมายสิทธิมนุษยชนแล้วจะเห็นได้ว่า	 ในหลายกรณีตามค�าร้องนั้น	 การปฏิบัติแตกต่างกันดังกล่าวไม่มี
ความเก่ียวข้องกับ	 “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน	 หรืออาจพิจารณาว่าเป็นการอ้างเหตุที ่
กว้างกว่ากฎหมายสิทธิมนุษยชน	 หรือเป็นกรณีของกฎเกณฑ์หรือการปฏิบัติที่เป็นกลาง	 (Neutral)	 ซึ่งมีผลเป็นการ
ปฏิบัติหรือบังคับกับทุกคนเหมือนกัน	ซึ่งอาจสรุปจ�าแนกได้	๔	กรณีย่อย	ดังนี้	
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(๑) กรณีที่อาจคาบเกี่ยวระหว่างการเลือกปฏิบัติกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในความเป็นอยู่
ส่วนตัว	 เช่น	 กรณีการน�าร่างของผู้เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์มาจัดแสดง	 การค้นตัวบุคคลโดยภาคเอกชนในธุรกิจหรือการ
จ้างแรงงาน

(๒) กรณีที่อาจคาบเกี่ยวระหว่างการเลือกปฏิบัติกับการละเมิดเสรีภาพในทางศาสนา กรณีปัญหา
ลักษณะนี้	มีตัวอย่างเช่น	ระเบียบในสถานที่ท�างานหรือสถานศึกษาเกี่ยวกับการแต่งกายตามศาสนา	

(๓) กรณทีีอ่าจคาบเกีย่วระหว่างการเลือกปฏบัิตแิละการละเมดิสทิธิเสรภีาพทางการศกึษา เช่น	การปฏบัิติ 
ต่อนักเรียน	นักศึกษา	ที่แตกต่างกัน	โดยบางกรณีก็ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน	
เช่น	กรณีเหตุแห่งการพักการเรียนเกี่ยวข้องกับ	“พฤติกรรม”	แต่กระทบสิทธิด้านการศึกษาของนักเรียน	

(๔) กรณีที่อาจคาบเก่ียวระหว่างการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม 
เช่น	ผู้ร้องอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม	

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการปฏิบัติที่พิพาทดังกล่าวจะไม่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการ
ห้ามเลือกปฏิบัติ	 แต่ก็ยังสามารถอยู่ในขอบเขตอ�านาจการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้
เพราะอาจเป็นการกระทบ “สิทธิมนุษยชน” ในแง่อื่น “ท่ีได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย	 หรือตามกฎหมายไทย	 หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม”2	 เช่น	
การปฏิบัติที่แตกต่างกันอันกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา การปฏิบัติที่กระทบต่อศักดิ์ศรีของมนุษย	์ 
สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว	เสรีภาพในการสื่อสาร	เป็นต้น	

กรณีที่สาม “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” ในบริบทของกฎหมายปกครอง 
ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ค�าพิพากษาศาลปกครองชี้ให้เห็นว่า การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ในบริบท

ของคดีปกครอง	 (มาตรา	 ๙	 ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒)	 นั้น	 มี
ขอบเขตและลักษณะที่แตกต่างจาก “การเลือกปฏิบัติ” ในบริบทของกฎหมายสิทธิมนุษยชน	กล่าวคือ	“การเลือก
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม”	ตามกฎหมายปกครองนั้น	 เป็นการพิจารณา	“การปฏิบัติที่แตกต่างกัน”	 ในกรอบของการตรวจ
สอบการใช้อ�านาจรัฐโดยมิชอบ	และมักมีข้อเท็จจริงที่สัมพันธ์กับ	“การใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองโดยมิชอบ” จึงอาจ 
ครอบคลุมถึงการปฏิบัติแตกต่างกันโดยไม่เป็นธรรม การใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ฯลฯ ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน หรืออาจเรียกว่าเป็นการเลือกปฏิบัติใน 
ความหมายที่กว้างกว่ากฎหมายสิทธิมนุษยชน ซึ่งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดและหลักการของกฎหมายปกครองอันควรมี
การศึกษาและพิจารณาแยกอีกส่วนหนึ่งต่างหากจากการเลือกปฏิบัติ	(Discrimination)	ในบริบทของกฎหมายสิทธิ
มนุษยชน	

จากผลการวิจัยดังกล่าว	ท�าให้สามารถจ�าแนกความแตกต่างของ	“การเลือกปฏิบัติ”	ในบริบทต่าง	ๆ	และ
สามารถจ�าแนกว่ากรณใีดอยูใ่นขอบเขตกฎหมายสิทธมินษุยชน	 ซ่ึงจะน�าไปสู่การศกึษาต่อไปของการวจัิยนีว่้า	 การเลอืก 
ปฏิบัติในขอบเขตกฎหมายสิทธิมนุษยชนนั้นกฎหมายปัจจุบันครอบคลุมถึงหรือไม่	เพียงใด	

 2  From	 “Private	 Discrimination:	 A	 Prioritarian,	 Desert-Accommodating	 Account”,	 by	 Kasper	 Lippert- 

Rasmussen	(2006),	San	Diego	Law	Review,	43,	p.	817–856
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การเลือกปฏิบัติที่กฎหมายไทยยังไม่ครอบคลุมถึง 

ผลการวิจัยข้างต้นชี้ให้เห็นว่า	กรณีที่มีการกล่าวอ้างและมีการพิจารณาว่าเป็น	“การเลือกปฏิบัติ”	นั้น	หลาย
กรณีไม่จัดเป็นการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน	ซึ่งจะต้องพิจารณาในบริบทกฎหมายอื่นต่อไป	อย่างไรก็ตาม	
ส�าหรับประเด็นที่ว่า	 การปฏิบัติแตกต่างกันอันจัดอยู่ในขอบเขตของ	 “การเลือกปฏิบัติ”	 ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน 
นั้น	กฎหมายไทยปัจจุบันมีขอบเขตครอบคลุมกรณีเหล่านั้นเพียงใด	ผลการวิจัยสรุปจ�าแนกได้	ดังนี้	

(๑) ผลการวิเคราะห์ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” 
การเลือกปฏิบัติในขอบเขตของการวิจัยนี้เป็นการพิจารณาในกรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชน ดังนั้น 

องค์ประกอบส�าคัญที่ท�าให้การปฏิบัติอันแตกต่าง	 (Distinction	 หรือ	 Differentiation)	 ถือเป็นการเลือกปฏิบัต ิ
(Discrimination)	คอื	การปฏบิตัอินัแตกต่างนัน้ต้องสบืเนือ่งหรือเกีย่วข้องกบัเหตุแห่งการเลือกปฏบิติั	(Discrimination 
Grounds)	ซึ่งเหตุดังกล่าวมีการระบุไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ	จากการศึกษาวิเคราะห์
กฎหมายดังกล่าวเปรียบเทียบกับกฎหมายไทย	อาจจ�าแนกสรุปได้	๔	กรณี	ดังนี้	

• กรณีท่ีหนึ่ง เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่รัฐธรรมนูญของไทยก�าหนดในลักษณะที่กว้างกว่าหรือเพิ่มเติม 
	 											จากทีก่ฎหมายระหว่างประเทศระบุไว้	

• กรณีที่สอง เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่รัฐธรรมนูญของไทยมีการใช้ถ้อยค�าในลักษณะที่แคบกว่า 
	 										กฎหมายระหว่างประเทศ	

• กรณีที่สาม เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางกรณีกฎหมายต่างประเทศได้ขยายความจากเหตุด้ังเดิม 
	 										ที่ระบุไว้	โดยมีการแจกแจงรายละเอียดเพื่อความครอบคลุมและชัดเจน	

• กรณีที่สี่ เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางเหตุมิได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง 
	 	 	 	 	 	 ประเทศ	 แต่กฎหมายต่างประเทศบางประเทศก�าหนดครอบคลุมข้ึนมา	 เพ่ือเป็นการคุม้ครองการเลอืก 
	 										ปฏิบัติในปัจจุบันที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะทางสังคม	

(๒) ขอบเขตและการครอบคลุมของกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติ
ปัจจุบันไทยไม่มีกฎหมายเฉพาะอันมีลักษณะเป็นกฎหมายกลางเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติที่

ครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง	ๆ	และมิติของการเลือกปฏิบัติต่าง	ๆ	โดยกฎหมายไทยที่เป็นอยู่	มีลักษณะเป็น
กฎหมายเฉพาะที่มีขอบเขตจ�ากัดในเชิงเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ	 และ/หรือ	 มิติของการเลือกปฏิบัติ	 เช่น	 ครอบคลุม
เฉพาะบางเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ	 เช่น	 เหตุแห่งเพศ	 เหตุแห่งอายุ	 หรือครอบคลุมเฉพาะบางมิติของการเลือกปฏิบัติ	
เช่น	มิติด้านแรงงาน	มิติด้านการศึกษา	เป็นต้น	แต่ยังไม่ครอบคลุมกรณีต่าง	ๆ	ที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติภายใต้
กรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและการเลือกปฏิบัติที่กฎหมายต่างประเทศให้การคุ้มครอง	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง	การเลือกปฏิบัติในมิติและเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติอื่น	ๆ	นอกขอบเขตของกฎหมายเฉพาะดังกล่าว	เช่น	

•	การเลือกปฏิบัติในภาคเอกชน	เช่น	การกระท�าในความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง	ลูกจ้าง	หรือการเลือก
ปฏิบัติในบริบทอื่น	เช่น	การปฏิเสธการให้บริการหรือการจ�าหน่ายสินค้า	การจ�ากัดสิทธิในการเข้าถึงบริการหรือสถานที่ 
ของภาคเอกชนต่าง	ๆ	หากเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติแล้วก็จัดอยู่ในขอบเขตของการเลือกปฏิบัติได้	จาก
การศึกษากฎหมายไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน	พบว่ามีปัญหากรณีการเลือกปฏิบัติในภาคเอกชน	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การซื้อ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

12



สินค้า	 บริการ	 ซึ่งมีการปฏิเสธสินค้าหรือการให้บริการด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่กฎหมายเฉพาะดังกล่าวในตาราง
ข้างต้นไม่ครอบคลุมถึง	เช่น	การปฏิเสธไม่จ�าหน่ายสินค้าหรือไม่ให้บริการบุคคลด้วยเหตุเชื้อชาติ	ศาสนา	หรือกรณีเหตุ
แห่ง	“ความคิดเห็นอื่นหรือความเชื่อ”	หรือจากการสัมภาษณ์มีผู้ให้ข้อมูลว่า	“ร้านนวดบางแห่งไม่ให้บริการแก่คนไทย	 
ให้บรกิารเฉพาะนกัท่องเทีย่วจนี	 /เกาหล	ี เท่านัน้”	“ร้านอาหารบางแห่งเปิดให้บรกิารเฉพาะทวัร์จนีเท่านัน้	 ลกูค้าคนไทย 
ไม่ต้อนรับ”	 “บริการขนส่ง	 รถแท็กซี่	 ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารคนไทย	 โดยให้บริการเฉพาะชาวต่างชาติ”	 “รถสามล้อ	
ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารคนไทย”	กรณีนี้จะเห็นได้ว่า	 เป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง	“เชื้อชาติ	หรือสัญชาติ”	 ในมิติ
ของการให้บริการ	ซึ่งไม่มีกฎหมายคุ้มครองเป็นการเฉพาะ3	 เนื่องจากไม่มีกฎหมายกลางที่ครอบคลุมการเลือกปฏิบัต ิ
ซึ่งจะมาปรับใช้ส�าหรับมิติเช่นนี้	

•	กรณีการสื่อสารที่ท�าให้เกิดความเกลียดชังด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง	ๆ 	(Hate	Speech)	ดังเช่น 
กรณีข้อเท็จจริงจากผู้ให้สัมภาษณ์	สนทนากลุ่ม	เช่น	มัคคุเทศก์ชาวไทย	ผู้ให้ข้อมูล	เห็นว่า	“รู้สึกไม่ดีต่อมัคคุเทศก์
ชาวจีนที่มาแย่งงาน	หรือผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยเห็นว่า	 ชาวเวียดนามเข้ามาแย่งอาชีพขายสินค้า	 กรณีทัศนคติ
เหล่านี้น�าไปสู่การกล่าววาจาอันเป็นการคุกคาม	(Harassment)	ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติได้	แต่ทั้งนี้ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะ
ส�าหรับพฤติกรรมดังกล่าว

•	การคุกคามทางเพศ	(Sexual	Harassment)	ในกรณีที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงาน	โดยเฉพาะการคุกคาม
ระหว่างลูกจ้างด้วยกัน	และการคุกคามในลักษณะการสร้างบรรยากาศในที่ท�างาน	(Hostile	Working	Environment)	
ยังไม่มีกฎหมายครอบคลุมเป็นการเฉพาะ	

•	 การคุกคามทางเพศ	 (Sexual	 Harassment)	 ในกรณีที่ไม่เกี่ยวกับมิติการจ้างแรงงาน	 เช่น	 ในมิต ิ
การศึกษา	 ดังจะเห็นได้จากกรณีตามค�าร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ที่มีการอ้างว่าถูกคุกคามทางเพศ
ในโรงเรียน	เป็นต้น	ยังไม่มีกฎหมายครอบคลุมเป็นการเฉพาะ	

•	 การคุกคาม	 (Harassment)	 ในบริบทอื่นนอกจากการจ้างแรงงาน	 และในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเหตุอื่น
นอกจากการคุกคามทางเพศ	เช่น	เชื้อชาติ	ศาสนา	ความพิการ	ฯลฯ	ยังไม่มีกฎหมายครอบคลุมเป็นการเฉพาะ	

เช่น	 ค�าร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ผู้ร้องอ้างว่า	 “ครูประจ�าชั้นท่ีโรงเรียนแห่งหนึ่ง 
กล่าวหาว่า	 นางสาวเอ	 เป็นโรคขาดผู้ชายไม่ได้	 ต้องน�าไปบ�าบัด	 มีฮอร์โมนผิดปกติเพราะเป็นผู้พิการ”	 (ค�าร้องที่ 
๔๗๖/๒๕๕๖)	 เป็นต้น	หรือจากกรณีการสัมภาษณ์ที่ผู้ให้ข้อมูลถูกล้อเลียนเกี่ยวกับสภาพร่างกายจากเพื่อนร่วมงาน 
โดยการล้อเลียนเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใช้ชีวติ	 การรบัประทานอาหาร	 เปรยีบเทยีบร่างกาย	 (รปูร่างอ้วน)	 กบัสัตว์ชนดิ
ต่าง	 ๆ	 ส่งตวัการ์ตนูสติกเกอร์รูปสัตว์อ้วนรูปแบบต่าง	 ๆ	 มาล้อเลียนในสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการท�างาน	 กรณีเช่นนี้
มีลักษณะเป็นการคุกคาม	 (Harassment)	 แต่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุทางเพศ	 และไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติที่
จะครอบคลุมถึง	

•	 เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางกรณียังอาจไม่ครอบคลุมดังที่ได้สรุปไว้แล้วข้างต้น	 เช่น	 “ความคิดเห็น
อื่นใด”	ที่กว้างกว่าความคิดเห็นทางการเมือง	และ	“ความเชื่อ”	ที่กว้างและไม่ผูกพันกับ	“ศาสนา”	หรือในบางเหตุยัง
ต้องมีการตีความ	 เช่น	 ผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 ส�าหรับเหตุ	 “การตั้งครรภ์”	 อาจจัดอยู่ในเหตุแห่ง	 “เพศ”	 ได้	 แต่ยังมีปัญหา
ในแง่กฎหมายที่เกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติในมิตินี้	 โดยอาจมีกฎหมายบางฉบับที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 กฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน	 แต่ยังไม่ครอบคลุมมิติอื่น	 เช่น	 การให้บริการต่าง	 ๆ	 ของภาคเอกชน	นอกจากนี้	 เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ 

 3   Henry	Campbell	Black,	Black’s	law	Dictionary	(1979)	Boston:	West	Publishing,	p.	420

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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บางอย่าง	กฎหมายต่างประเทศก�าหนดไว้โดยเฉพาะ	แต่ส�าหรับประเทศไทยยังไม่มีการก�าหนดเฉพาะ	เช่น	ประวัติการ
กระท�าความผิดทางอาญา	 เป็นต้น	 ซึ่งแม้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่พบว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ	อย่างไรก็ตาม	เหตุนี้อาจยังเป็นที่ถกเถียงและมีประเด็นเกี่ยวกับหลักคุณสมบัติความจ�าเป็น
ส�าหรับงานนั้นด้วย	

ดังน้ัน จะเห็นได้ว่ากฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องยังไม่ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติในขอบเขตของกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน	เนื่องจากขาดกฎหมายกลางที่จะใช้กับกรณีที่นอกเหนือจากขอบเขตของกฎหมายเฉพาะดังกล่าว	อันจะ
น�าไปสู่ข้อเสนอแนะต่อไป

(๓) รูปแบบการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ (Model of Discrimination Laws) 
ผลการศึกษาวิเคราะห์หลักกฎหมายต่างประเทศ	 พบว่า	 มีรูปแบบการบัญญัติกฎหมายที่แตกต่างกัน

ในการวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติ	ผู้วิจัยจึงได้ท�าการจ�าแนกตัวแบบ	(Model)	 
ของการก�าหนดกฎหมาย	 โดยพิจารณาจากปัจจัยส�าคัญ	 ๒	 ประการ	 ได้แก่	 เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ	 (Grounds	 of	 
Discrimination)	และมิติของการเลือกปฏิบัติ	(Area	of	Discrimination)	ซึ่งอาจจ�าแนกได้	๓	รูปแบบหลัก	ดังนี้	

รูปแบบที่ ๑	 บัญญัติกฎหมายเฉพาะฉบับเดียวเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ	 ซึ่งมีลักษณะเป็นกฎหมาย
กลาง	กล่าวคือ	ครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติหลายเหตุ	และครอบคลุมมิติของการเลือกปฏิบัติหลายมิติ	เช่น	การ
ตรากฎหมายสิทธิมนุษยชน	 วางหลักห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ	 อายุ	 เชื้อชาติ	 สีผิว	 โดยครอบคลุมการเลือก
ปฏิบัติในมิติการจ้างแรงงาน	การศึกษา	การได้รับบริการและสินค้า	

รูปแบบที่ ๒ บัญญัติกฎหมายเฉพาะหลายฉบับ	 แต่ละฉบับครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติเฉพาะ
บางเหตุ	 และครอบคลุมมิติของการเลือกปฏิบัติเฉพาะบางมิติ	 ส�าหรับในรูปแบบนี้	 ยังอาจจ�าแนกพิจารณาได้	 ๓	 กรณี
ย่อย	ได้แก่	

• กรณีแรก	กฎหมายที่คุ้มครองเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติเพียงเหตุเดียว	และครอบคลุมมิติของการเลือก
		ปฏบัิตเิพยีงมติิเดยีว	เช่น	กฎหมายคุม้ครองการเลือกปฏบิติัต่อคนพกิารในการศึกษา	กฎหมายลกัษณะนี้ 

	 	 	 	 	 	 	 จะครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติเฉพาะเหตุด้านความพิการ	 และครอบคลุมมิติของการเลือก 
	 									ปฏิบัติเฉพาะมิติทางการศึกษา

• กรณีที่สอง	กฎหมายที่คุ้มครองเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติเพียงเหตุเดียว	แต่ครอบคลุมมิติของการเลือก 
	 								ปฏิบัติหลายมิติ	เช่น	กฎหมายคุ้มครองการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ	โดยมีขอบเขตห้ามเลือกปฏิบัติต่อ 
	 									คนพิการในหลายมิติ	เช่น	การศึกษา	การจ้างแรงงาน	การเข้าถึงสินค้าและบริการ

• กรณีที่สาม	กฎหมายที่มีขอบเขตเฉพาะการเลือกปฏิบัติมิติหนึ่ง	แต่ครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ 
	 								หลายเหตุ	เช่น	กฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับแรงงาน	วางหลักห้ามการเลือกปฏิบัติด้านแรงงานด้วยเหต ุ
	 									แห่งเพศ	ความพิการ	อายุ	ศาสนา	เป็นต้น		

รูปแบบที่ ๓ มีลักษณะผสมผสานระหว่างรูปแบบที่	๑	และ	รูปแบบที่	๒	กล่าวคือ	มีการก�าหนดกฎหมาย
กลางที่ครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติหลายเหตุ	 และครอบคลุมมิติของการเลือกปฏิบัติหลายมิติ	 อย่างไรก็ตาม	
นอกจากกฎหมายกลางนี้แล้ว ยังมีกฎหมายฉบับอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะเป็นกฎหมายเฉพาะส�าหรับการห้ามเลือกปฏิบัติ 
ในบางมิติ	 หรือบางเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ	 จากการศึกษาพบว่า	 การบัญญัติกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติใน 
ต่างประเทศ	มักจะใช้รูปแบบที่	๓	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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จากการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ	 เมื่อน�ามาพิจารณาภายใต ้
กรอบการจ�าแนกรูปแบบท้ังสามดังกล่าวแล้ว	 จะเห็นได้ว่า	 ประเทศที่จัดอยู่ในรูปแบบที่หนึ่ง	 เช่น	 แคนาดา	 สวีเดน	
ประเทศทีจ่ดัอยูใ่นรปูแบบทีส่อง	เช่น	อนิเดีย	ประเทศทีจ่ดัอยูใ่นรปูแบบท่ีสาม	เช่น	ออสเตรเลยี	สหรฐัอเมรกิา	ฟินแลนด์ 
แอฟริกาใต้	เป็นต้น	

ในกรณีของประเทศไทย	 พบว่า	 ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะที่วางหลักห้ามเลือกปฏิบัติ 
อนัเก่ียวข้องกบัเหตุแห่งการเลอืกปฏบิตับิางเหตุและเก่ียวข้องกบัมติิของการเลือกปฏบัิติบางด้าน	 แต่ยงัไม่มกีฎหมายกลาง 
ที่ครอบคลุมอย่างกว้างถึงเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติและมิติของการเลือกปฏิบัติทั้งหมดในภาพรวม ดังเช่นในกรณี
ประเทศสหรัฐอเมริกา	ประเทศฟินแลนด์	ประเทศสวีเดน	ประเทศแคนาดา	ออสเตรเลีย	ดังนั้น	ในกรณีของประเทศไทย
จึงอาจจัดอยู่รูปแบบที่สอง	ซึ่งน�าไปสู่ปัญหาส�าคัญที่ว่า	กฎหมายเฉพาะต่าง	ๆ	ดังกล่าวนั้นยังไม่ครอบคลุมถึงการเลือก
ปฏิบัติและการกระท�าที่ละเมิดต่อหลักความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกัน	 เช่น	 กรณีการคุกคาม	 (Harassment)	
ด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติอื่น	ๆ	นอกจากเหตุแห่งเพศ	การคุกคามทางเพศในสถานที่ท�างานที่เกิดขึ้นระหว่างลูกจ้าง
ด้วยกันเอง	 และกรณีสภาพแวดล้อมการท�างานในลักษณะคุกคาม	 (Hostile	Working	 Environment)	 การปฏิบัติต่อ
บุคคลอ่ืนในลักษณะเป็นที่พึงพอใจน้อยกว่าในที่สาธารณะหรือการปฏิบัติต่อบุคคลอื่นในลักษณะด้อยกว่า	การปฏิเสธ
การให้บริการหรือจ�าหน่ายสินค้าด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ	 การสื่อสารที่ท�าให้เกิดความเกลียดชัง	 (Hate	 Speech)	
เป็นต้น	ท�าให้ยังมีการเลือกปฏิบัติหลายกรณีที่กฎหมายไทยยังไม่ครอบคลุมถึง	เนื่องจากไม่อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย
เฉพาะที่มีอยู่	และไม่มีกฎหมายกลางที่มีขอบเขตกว้างมารองรับ

ข้อเสนอแนะ 

เนือ่งจากผลการวจิยัชีใ้ห้เหน็ประเดน็เกีย่วกับการเลือกปฏบิติั	ท้ังในภาพรวมและในกรณเีฉพาะหลายประเด็น 
ผู้วิจัยจึงได้จ�าแนกข้อเสนอแนะ	ดังนี้	

(๑) ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
จากปัญหาขอบเขตกฎหมายไทยที่มีผลบังคับอยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงผลการวิจัยภายใต้กรอบแนวคิดของ 

การเลือกปฏิบัติในขอบเขตกฎหมายสิทธิมนุษยชนนั้น	พบว่ายังไม่ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติในหลายกรณี	จึงน�ามาสู่ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย	 ด้วยการเสนอให้มีการบัญญัติ	 กฎหมายกลางที่เกี่ยวกับการ 
เลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุต่าง	ๆ	ตามท่ีรับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	กฎหมายไทย	กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ	 รวมทั้งครอบคลุมเหตุอ่ืนที่มีความจ�าเป็นในสังคม
ปัจจุบัน

ส�าหรับรปูแบบของกฎหมายกลางของประเทศไทยนัน้	 จากผลการวจิยัทีไ่ด้ศกึษาระบบโครงสร้างกฎหมาย 
ของต่างประเทศในการห้ามเลือกปฏิบัติและได้จ�าแนกเป็น	 ๓	 รูปแบบนั้น	 พบว่า	 ประเทศไทยจัดอยู่ในรูปแบบท่ีสอง	
กล่าวคอื	มกีฎหมายเฉพาะบางฉบบัทีค่รอบคลุมบางมติิหรือบางเหตุแห่งการเลือกปฏบิติั	จึงท�าให้ไม่ครอบคลุมการเลอืก 
ปฏิบัติในประเด็นที่อยู่นอกขอบเขตกฎหมายเหล่านั้น	ด้วยเหตุนี้	จึงมีข้อเสนอ	๒	แนวทาง	คือ

• แนวทางแรก เสนอให้ไทยปรับโครงสร้างกฎหมายโดยยกเลิกกฎหมายเฉพาะฉบับต่าง	ๆ 	ที่มีหลักการ
ห้ามเลือกปฏิบัติ	 โดยรวมหลักการห้ามเลือกปฏิบัติเข้ามาอยู่ในกฎหมายกลางอันเป็นกฎหมายหลักฉบับเดียว	 ซึ่งเป็น 
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แนวทางของสวเีดนในการปรบัปรงุกฎหมายเลอืกปฏบัิติ	โดยแนวทางนีจ้ะท�าให้ไทยปรับเปล่ียนจากรูปแบบท่ีสองไปเป็น 
รูปแบบแรก	

• แนวทางที่สอง เสนอให้ไทยปรับโครงสร้างกฎหมายไปอยู่ในรูปแบบที่สาม กล่าวคือ เพิ่มเติม 
กฎหมายกลาง	โดยที่ยังคงกฎหมายเฉพาะฉบับต่าง	ๆ	ไว้	ทั้งนี้	เพื่อให้กฎหมายกลางสามารถครอบคลุมการเลือกปฏิบัติ
อื่น	ๆ	ที่อยู่นอกขอบเขตของกฎหมายเฉพาะดังกล่าวนั่นเอง

 
(๒) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

แม้ว่าหลักของรัฐธรรมนูญจะรับรองถึงความเท่าเทียมกันและห้ามเลือกปฏิบัติ	 แต่ก็ยังคงมีปัญหาถึง 
ความชัดเจนในการคุ้มครองการเลือกปฏิบัติระหว่างเอกชนต่อเอกชนด้วยกัน	และปัญหาอื่น	ๆ 	ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ 
๓	ประการ	ดังนี้	

ประการแรก การบัญญัติหลักการเลือกปฏิบัติภาครัฐและภาคเอกชน 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของการเลือกปฏิบัติ	 โดยวางหลักรับรองความ 

เท่าเทียมกันและห้ามเลือกปฏิบัติทั่วไป	โดยแยกการเลือกปฏิบัติออกเป็นการกระท�าของรัฐ	และเอกชน	
ในส่วนภาครัฐนั้น	 เสนอให้มีหลักการว่า	 “รัฐจะต้องไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมทั้งโดยตรงและ 

โดยอ้อมต่อบคุคล	ด้วยเหตแุห่งการเลอืกปฏบิตั	ิซึง่รวมถงึเช้ือชาต	ิเพศ	การต้ังครรภ์	สถานะความเป็นมารดา	ชาติก�าเนดิ 
สีผิว	รสนิยมทางเพศ	อายุ	ความพิการ	ศาสนา	ความเชื่อ	วัฒนธรรม	ภาษา	และถิ่นก�าเนิด…”

ในส่วนของภาคเอกชนนัน้	 เสนอให้มหีลกัการว่า	 “บคุคลจะต้องไม่กระท�าการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรม 
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อบุคคลอื่นด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง	ๆ	...	ในการนี้	รัฐต้องมีกฎหมายเพื่อป้องกันและ
ห้ามการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าว”	

ประการที่สอง การบัญญัติหลักการห้ามเลือกปฏิบัติโดยอ้อม
ในส่วนของหลักการเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัตินั้น	มีข้อเสนอว่า	“การเลือกปฏิบัติโดยอ้อม”	ปรากฏอยู่ใน

ข้อเท็จจริง	สภาพค�าร้อง	และค�าพิพากษา	หลายกรณี	แต่มิได้มีการน�าหลักนี้มาอธิบายไว้อย่างชัดเจน	กฎหมายเฉพาะ
บางฉบับสะท้อนหลักการนี้	เช่น	พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	๒๕๕๐	มีหลักการห้าม
เลือกปฏิบัติทีมุ่่งเน้นที่ผลกระทบ (Effect) ซึ่งท�าให้คนพิการเสียสิทธิประโยชน์ อันเป็นแนวคิดของการห้ามเลือก
ปฏิบัติโดยอ้อม	ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ	๒	แนวทาง	ดังนี้	

• แนวทางแรก	แก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมหลักการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมให้ชัดเจน	โดยอาจจ�าแนกออกจาก
การเลือกปฏิบัติโดยตรง	ดังเช่นกรณีแอฟริกาใต้	

• แนวทางที่สอง	เสนอให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ศาลรัฐธรรมนูญ	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
น�าหลักการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมมาอธิบายประกอบการพิจารณา กรณีที่มีสภาพข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ 
โดยอ้อม	

ประการที่สาม	ก�าหนดถ้อยค�าเกี่ยวกับ	“การเลือกปฏิบัติ”	โดยเสนอให้ก�าหนดเรียกการปฏิบัติที่แตก
ต่างกัน	อันต้องห้ามตามกฎหมายว่า	“การเลือกปฏิบัติ”	(Discrimination)	และก�าหนดเรียกการปฏิบัติที่แตกต่างกัน 
แต่มีเหตุผลอันสมควรตามที่กฎหมายก�าหนด หรือไม่เข้าองค์ประกอบเงื่อนไขของการเลือกปฏิบัติที่ต้องห้ามตาม

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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กฎหมายว่า	 “การปฏิบัติที่แตกต่างกัน”	 (Differentiation	 หรือ	 Differential	 Treatment)	 โดยไม่น�าองค์ประกอบ	
“เป็นธรรม”	(Fair)	มาใช้ในการจ�าแนกระหว่างการปฏิบัติทั้งสองอย่างดังกล่าว	

ประการที่สี่ การบัญญัติหลักการเกี่ยวกับ“เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” 
จากการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายระหว่างประเทศ	 กฎหมายต่างประเทศ	 ในประเด็นของเหตุแห่งการ

เลือกปฏิบัติ	 เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย	 พบว่ายังมีปัญหาการระบุเหตุต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญ	จึงมีข้อเสนอแนะ	ดังนี้	

• เพิ่มเติมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางประการให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ	 เช่น	ก�าหนดเหตแุห่งการเลอืกปฏบิติัให้ครอบคลมุ	“ความคดิเหน็อืน่ใด”	นอกเหนอืจาก	“ความคิดเหน็ 
ทางการเมือง”	รวมทั้งก�าหนดเหตุครอบคลุม	“ความเชื่ออื่น”	นอกจากความเชื่อทาง	“ศาสนา”	

• เพิ่มเติมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางประการให้ครอบคลุมกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ตามแนวทางของ
กฎหมายต่างประเทศ	เช่น	ประวัติอาชญากรรม	การให้นมบุตรจากอกแม่	รวมทั้งก�าหนดแจกแจงเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติบางกรณีให้ชัดเจนขึ้น	เช่น	เหตุแห่ง	“เพศ”	นั้น	เสนอว่าตามกฎหมายหลักเช่นรัฐธรรมนูญควรระบุรายละเอียด	
เช่น	รสนิยมทางเพศ	อัตลักษณ์ทางเพศ	เป็นต้น	

อย่างไรก็ตาม	 ส�าหรับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางอย่าง	 ซึ่งไม่ได้มีการระบุไว้ชัดแจ้งตามรัฐธรรมนูญ	 เช่น	
ประวัติอาชญากรรม	ผู้ติดเชื้อเอชไอวี	การให้นมบุตรจากอกแม่	อย่างไรก็ตาม	แม้ว่าในแง่หนึ่ง	หากพิจารณากฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	จะเห็นได้ว่า	 เหตุบางเหตุ	 เช่น	การให้นมบุตรจากอกแม่	 เอชไอวี	ประวัติอาชญากรรม	
มิได้ปรากฏอยู่ในเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่ไทยมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตาม	 แต่ในอีกแง่หนึ่งนั้น	 อาจพิจารณาได้ว่าเหตุ
ดังกล่าวมีความส�าคัญและการน�าเหตุดังกล่าวมาปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันนั้นส่งผลกระทบต่อสิทธิพื้นฐานของบุคคล
ในด้านต่าง	ๆ	เช่น	การประกอบอาชีพ	การใช้บริการต่าง	ๆ	ดังนั้น	ก็ควรมีการคุ้มครองความเท่าเทียมกันของบุคคลที่
อยู่ในกลุ่มนี้ด้วย	จึงมีข้อเสนอแนะ	๒	แนวทาง	ดังนี้	

• แนวทางแรก ไม่ก�าหนดหรือระบุเหตุเหล่านี้เป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติไว้อย่างชัดแจ้งในกฎหมาย	 แต่
ใช้วิธีการตีความ	 ให้อยู่ในเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ	 เช่น	 ตีความประวัติอาชญากรรมว่าอยู่ในเหตุ	 “สถานะของบุคคล”	
ตีความผู้ติดเชื้อเอชไอวีว่าอยู่ในเหตุ	“สุขภาพ”	ส�าหรับการให้นมบุตรจากอกแม่	ตีความว่าอยู่ในเหตุ	“เพศ”	เป็นต้น

• แนวทางที่สอง เสนอให้มีการบัญญัติเพิ่มเติมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางอย่างเหล่านี้ไว้ให้ชัดเจนใน
กฎหมาย	เช่น	เพิ่มเติมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติเหล่านี้ไว้ในรัฐธรรมนูญ	รวมทั้งอาจจ�าต้องมีการตรากฎหมายล�าดับรอง
เป็นการเฉพาะส�าหรับการห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุเหล่านี้	 เช่น	 แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายคุ้มครองแรงงานโดยการเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุดังกล่าว	

(๓) ข้อเสนอในการต่อยอดการวิจัย 
จากผลการวิจัยช้ีให้เห็นถึงสภาพปัญหาของกฎหมายไทยปัจจุบันซึ่งยังไม่ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติ

ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน	จึงน�าไปสู่ข้อเสนอแนะในการบัญญัติกฎหมายกลาง	อย่างไรก็ตาม	ขอบเขตของงานวิจัยนี้ 
ยังไม่ครอบคลุมถึงการน�าเสนอร่างกฎหมายกลางดังกล่าวในรายละเอียด จึงควรมีการศึกษาวิเคราะห์จัดท�าร่าง
กฎหมายกลางเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติเพื่อด�าเนินการรับฟังความคิดเห็นและเข้าสู่กระบวนการเสนอกฎหมายตาม
ล�าดับต่อไป	
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ขอบเขตและความหมายของการเลือกปฏิบัติ	 อาจพิจารณาได้หลายมิติและในหลายบริบทกฎหมาย	 จึง
เสนอให้มีการต่อยอดการวิจัยในบริบทของกฎหมายปกครองหรือกฎหมายมหาชน	 ในประเด็นขอบเขตความหมายของ 
การเลอืกปฏบัิต	ิ เพือ่เปรยีบเทยีบและจ�าแนกความแตกต่างกบัความหมายและขอบเขตในบรบิทสทิธิมนษุยชนเพือ่ให้เกิด 
แนวทางที่ชัดเจนในการพิจารณากฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อไป	

เนื่องจากการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาภาพรวมของปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับหลักความ
เท่าเทียมกันหรือหลักความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติในประเทศไทย	 โดยมิได้มุ่งศึกษาเฉพาะกรณีปัญหากรณี
ใดกรณีหนึ่ง	 ดังนั้น	 ในส่วนที่สองของงานวิจัยนี้จึงเป็นเพียงการหยิบยกประเด็นปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นจากการส�ารวจ	
ศึกษา	และการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์	จัดกลุ่มสนทนา	รับฟังความคิดเห็น	มาท�าการวิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิด
กฎหมายสิทธิมนุษยชน	เพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหาในภาพรวมว่าภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้น	การคุ้มครองความ
เท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติเพียงพอและครอบคลุมแล้วหรือไม่	 เพียงใด	ซึ่งผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่ายังมีหลาย
กรณีที่กฎหมายปัจจุบันไม่ครอบคลุมถึง	 จึงน�าไปสู่ข้อเสนอแนะในการมีกฎหมายกลางดังกล่าว	 ดังนั้น	 ในส่วนของการ
ต่อยอดการวิจัย	จึงเสนอให้มีการศึกษาประเด็นเฉพาะกรณีศึกษาเป็นรายกรณีในเชิงลึกต่อไป	

Equality Principle was recognized by international human rights instruments and foreign 
laws.	However,	“Discrimination”	which	comprises	of	 two	 important	 factors	 i.e.	“Ground	of	Discri- 
mination”	such	as	gender,	 race,	 religious	etc.	and	“Area	of	Discrimination”	such	as	employment,	
education,	good	and	service	etc.,	could	be	regarded	as	an	obstacle	to	achieve	equality.	However, 
the main problem of this research was to study whether the existing laws of Thailand has  
sufficiently	covered	practices	relating	to	discrimination.	This	research	used	qualitative	method	and	
conducted	comparative	analysis	with	international	human	rights	laws,	foreign	laws	including	laws	of	
the	EU,	South	Africa,	Sweden,	Finland,	Canada,	Australia,	Singapore,	Malaysia,	India	and	the	U.S.	The	
results	indicated	that	the	legal	meaning	and	scope	of	“Discrimination”	varied	depending	on	different	
dimensions	and	contexts.	The	main	results	of	this	research	could	be	summarized	as	follows;	

Summary
Executive 
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Regarding	Equality	Principle,	the	research	found,	by	comparing	foreign	laws,	that	the	con-
stitutional	structure	relating	to	the	protection	of	equality	ere	are	3	models;	the	first	one	classified	
equality	 as	 “general	 equality”,	 “specific	 equality”	 and	 “non-discrimination”.	 The	 second	model	
divided	only	two	principles,	i.e.	“equality”	and	“non-discrimination”.	The	third	one	only	identified	
“non-discrimination”.	

According	to	Thai	Constitution	and	related	Act,	“Unfair	Discrimination”	was	stipulated	 
leading to the question whether such term is consistent to international humanitarian laws. The 
results	 indicated	 that	 foreign	 laws	 shared	 similar	 principle	 in	 classifying	 between	 “distinction	 of	
treatment	that	is	prohibited”	and	the	“distinction	of	treatment	that	is	not	prohibited”,	however,	the	
pattern	of	using	this	term	can	be	categorized	in	4	models,	(1)	categorizing	“Unfair	Discrimination”	
and	“Fair	Discrimination”,	 (2)	 categorizing	“Unlawful	Discrimination”	and	“Lawful	Discrimination”,	 
(3)	 categorizing	 “Discriminatory	 Practice”	 and	 “Non-Discriminatory	 Practice”,	 (4)	 categorizing	 “Dif-
ferential	Treatment”	or	“Distinction	of	Treatment”	and	“Discrimination”	without	using	the	“Fair	or	
Unfair”	element.	In	this	regards,	Thailand	can	be	classified	in	the	first	model.	However,	constitution	
provided	no	clear	definition	of	“Unfair”	Discrimination.	Thus,	Court	interpretation	played	vital	roles	
in	providing	 scope	and	meaning	of	 such	 term.	 In	addition,	 this	 research	 found,	by	comparing	 to	
international	laws,	that	there	is	no	element	of	“Fair	or	Unfair”	because	the	differential	treatment	
that	was	not	fall	under	the	scope	of	“Discrimination”	was	termed	merely	“Differential	Treatment	 
or	Distinction	of	Treatment”.	

 
As	for	the	scope	of	discrimination	in	human	right	laws	context,	this	research	found	that	the	

“Discrimination”	was	used	in	several	perspective	in	Thai	legal	system.	The	research	then	classified,	 
by	 using	 human	 right	 laws	 framework,	 the	 use	 of	 such	 term	 in	 3	 cases;	 (1)	 differentiation	 of	 
treatment	 falling	within	the	scope	of	“Discrimination”	and	the	one	which	 is	not	“Discrimination”	 
(2)	 the	overlapping	between	 the	practices	 that	 falls	 in	 to	 the	scope	of	“Discrimination”	and	 the	
practices	 that	violate	other	human	rights	such	as	personal	 right,	 freedom	of	 religion,	 freedom	of	 
education	and	right	in	criminal	justice	system	(3)	“Unfair	Discrimination”	in	the	context	of	adminis-
trative	laws	which	has	different	scope	because	it	was	based	on	different	concept.	According	to	such	
classification,	the	research	would	focus	on	the	“Discrimination”	falling	within	the	scope	of	human	
right	laws	and	explore	whether	such	discriminatory	practices	could	be	sufficiently	covered	under	
existing	laws	of	Thailand.	However,	the	results	showed	that	the	existing	laws	were	insufficient	by	
classifying	this	part	of	results	into	๓	findings;	

Firstly,	the	analysis	of	“ground	of	discrimination”	classified	the	issue	in	4	cases;	(1)	Grounds	
of	discrimination	covered	in	Thai	laws	which	were	broader	than	international	human	right	laws	(2)	
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Grounds	of	discrimination	covered	in	Thai	laws	which	were	narrower	than	international	human	right	
laws	(3)	Grounds	of	discrimination	which	were	argued	as	ambiguous	and	the	more	interpretation	was	
necessary	(4)	Grounds	of	discrimination	which	were	not	explicitly	addressed	in	international	human	
right	laws	but	were	clearly	covered	by	some	foreign	laws	such	as	“criminal	record”.

 
Secondly,	the	scope	of	Thai	laws	relating	to	anti-discrimination,	although	there	were	specific 

laws	 in	 recent	 Thai	 legal	 system	 that	 can	 be	 applied	 to	 prohibit	 “Discrimination”,	 this	 research	 
indicated	that	the	problems	of	content,	element,	and	scope	of	those	laws	make	them	inappropriate	
and	insufficient	to	protect	personal	from	discriminatory	practices.	The	discriminatory	practices	which	
have	not	yet	been	covered	were,	for	example,	discriminatory	practices	in	private	sectors	including	
employment,	goods	and	service,	discriminatory	practices	relating	to	certain	grounds	such	as	criminal	
record,	breastfeeding,	etc.	Furthermore,	there	are	no	specific	laws	to	apply	in	case	of	“Harassment”	
and	“Hate	Speech”.	

Thirdly,	according	to	the	comparative	analysis	of	foreign	laws	relating	to	anti-discrimination,	
this	research	developed	“Model	of	Discrimination	Law”	which	comprise	3	models;	(1)	Providing	one	
comprehensive	piece	of	 legislation	covering	 all	 grounds	and	areas	of	discrimination	 (2)	Providing 
several	 specific	 laws	 for	 separate	 grounds	 and	 areas	 of	 discrimination	 (3)	 Providing	 both	 one	 
comprehensive	law	and	additional	specific	laws	for	certain	areas	or	grounds	of	discrimination.	The	
results	 found	 that	currently	Thailand	was	classified	 into	model	2	but	 the	existing	 laws	were	not	 
sufficient	as	discussed.	

Consequently,	the	proposals	of	this	research	can	be	classified	in	3	levels;	
Firstly,	this	research	suggests	the	enactment	of	general	law	relating	to	Anti-Discrimination	in	

order	to	cover	grounds	and	areas	of	discrimination	sufficiently	in	consistent	to	international	human	
right laws. 

Secondly,	 this	 research	proposes	 the	amendment	of	Constitution	of	Thailand	 in	 several 
issues	such	as	 introducing	a	clear	concept	of	“Direct	and	Indirect	Discrimination”,	 improving	 
the	explicit	protection	of	discriminatory	practices	in	private	sector,	revising	of	the	term	“Unfair	 
discrimination”	by	using	only	“Discrimination”	and	“Differential	treatment”,	and	adding	more	grounds	
of	discrimination	that	has	not	yet	been	covered.	

Thirdly,	 the	 research	 suggests	 that	more	 researches	 could	be	done	on	 specific	 cases	of	 
discrimination.	In	addition,	the	study	for	drafting	“Anti-Discrimination	Act”	as	a	general	law	is	 
proposed. 
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ค�าย่อ
รายการ

CAT	 Convention	against	Torture	and	Other	
Cruel,	Inhuman	or	Degrading	Treatment	
or Punishment 

อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน	และ
การประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่
โหดร้าย	ไร้มนษุยธรรม	หรอืทีย่�า่ยศีกัดิศ์รี

CEDAW Convention	on	the	Elimination	of	
Discrimination	Against	Women	

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรีในทุกรูปแบบ

CERD	 International	Convention	on	the	
Elimination	of	All	Forms	of	Racial	
Discrimination	

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ

CRC	 Convention	on	the	Rights	of	the	Child	 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

CRPD Convention	on	the	Rights	of	Persons	with	
Disabilities	

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ

ECHR	 Convention	for	the	Protection	of	Human	
Rights	and	Fundamental	Freedoms	or	
European	Convention	on	Human	Rights	

อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ECHR	 European	Court	of	Human	Rights ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป

HRC Human	Rights	Committee	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ

ICCPR	 International	Covenant	on	Civil	and	
Political	Rights	

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ICESCR	 International	Covenant	on	Economic,	
Social	and	Cultural	Rights	

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม

UDHR	 Universal	Declaration	of	Human	Rights	 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
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ค�ำน�ำ ๓

บทคัดย่อ ๔

บทสรุปผู้บริหำร

รำยกำรค�ำย่อ

  กฎหมำยไทยที่เกี่ยวกับหลักควำมเท่ำเทียมกันและกำรห้ำมเลือกปฏิบัติ

  กำรสื่อสำรที่ท�ำให้เกิดควำมเกลียดชัง (Hate Speech)     

๖

๒๑

๕๖๔

๕๖๕

บทที่ ๑   บทน�ำ

บทที่ ๒   ข้อเท็จจริงและสภำพปัญหำของกำรเลือกปฏิบัติ

บทที่ ๓   กรอบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับควำมเสมอภำค

บทที่ ๔   วิเครำะห์ประเด็นควำมเสมอภำคและกำรเลือก     
             ปฏิบัติตำมกฎหมำยไทยและต่ำงประเทศ

     และกำรห้ำมเลือกปฏิบัติ

บทที่ ๕   บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บรรณำนุกรม

ภำคผนวก

๒๓

๓๗

๘๑

๒๐๕

๕๑๓

๕๕๑

๕๖๔

สารบัญ
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บทน�ำ



ความส�าคัญและประเด็นปัญหาของการวิจัย  

หลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติเป็นหลักส�าคัญของสิทธิมนุษยชน ซ่ึงปรากฏให้เห็นจากตราสาร
ระหว่างประเทศหลายฉบับ เริ่มตั้งแต่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. ๑๙๔๘. (Universal Declaration of 
Human Rights หรือ UDHR) วางหลักเกี่ยวกับความเสมอภาคไว้ว่า “มนุษย์ทั้งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันใน
ศักดิ์ศรีและสิทธิ ต่างมีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยเจตนารมณ์แห่งภราดรภาพ” นอกจากนี้ ยังวาง 
หลักการห้ามเลือกปฏิบัติไว้ว่า “บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพบรรดาที่ก�าหนดไว้ในปฏิญญานี้ โดยปราศจาก
ความแตกต่างไม่ว่าชนดิใด ๆ …” ส�าหรบักตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธิพลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (International 
Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR) ก็ได้วางหลักเกี่ยวกับความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติ
ไว้ว่า “บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันตามกฎหมาย และมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันตามกฎหมาย โดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ …” นอกจากนี้ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights  หรือ ICESCR)  วางหลักเกี่ยวกับความ 
เสมอภาคและการห้ามเลอืกปฏบิติัไว้ว่า “รฐัภาคแีห่งกติกานีรั้บท่ีจะประกนัว่าสิทธท้ัิงหลายท่ีระบไุว้ในกติกานีป้ราศจาก 
การเลือกปฏิบัติใด ๆ  …” จะเห็นได้ว่าหลักการความเสมอภาคหรือหลักความเท่าเทียมกัน และการห้ามเลือกปฏิบัติเป็น
หลักส�าคัญปรากฏจากตราสารระหว่างประเทศอื่นในกรอบของสหประชาชาติ รวมท้ังกฎหมายระหว่างประเทศระดับ 
ภูมิภาคและถ่ายทอดไปยังกฎหมายภายในของประเทศต่าง ๆ ส�าหรับประเทศไทยนั้น มีพันธกรณีตามความตกลง
ระหว่างประเทศหลายฉบบัทีม่หีลกัการดงักล่าว ในระดบักฎหมายภายในของไทยนัน้ รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
ที่ผ่านมาหลายฉบับได้รับรองหลักความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติ 

อย่างไรกต็าม สภาพปัญหาเกีย่วกบัการเลอืกปฏบิติัในประเทศไทยนัน้ หากพิจารณาในส่วนของการร้องเรียน 
ในกระบวนการทางกฎหมาย พบว่ามีการเรียกร้องสิทธิหรือประเด็นพิพาททางกฎหมายหลายมิติ เช่น คดีของศาล
ปกครอง คดีของศาลรัฐธรรมนูญ ส�าหรับการร้องเรียนในกรอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก็พบว่าม ี
ค�าร้องที่มีประเด็นอ้างว่าถูกเลือกปฏิบัติเป็นจ�านวนมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสภาพข้อเท็จจริงและการ 
เรียกร้องเก่ียวกับการเลือกปฏิบัติและความเสมอภาคในประเทศไทย พบว่าบุคคลผู้ถูกกระทบสิทธิมักจะกล่าวอ้างว่า 
ถูกเลือกปฏิบัติ ทั้งท่ีหากพิจารณาตามกรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศแล้ว ข้อเท็จจริงลักษณะนั้นอาจ
ไม่จัดเป็นการเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ หากพิจารณากฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่าหลักเกี่ยวกับความเสมอภาค
และการห้ามเลือกปฏิบัติถูกน�าไปบัญญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบับอย่างกระจัดกระจาย อีกทั้งขอบเขตของกฎหมาย 
ดังกล่าวยังมีความแตกต่างกันไปอีกด้วย  

ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้จึงมุ่งศึกษาหลักความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติในกรอบของหลักกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ อันจะน�าไปสู่การพิจารณากรณีข้อเท็จจริงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
ปัจจุบันว่า กรณีใดเป็นการเลือกปฏิบัติและกระทบต่อหลักความเสมอภาคตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ    

บทน�า

๑.๑
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รวมทั้งการจ�าแนกขอบเขตของการเลือกปฏิบัติในมิติของกฎหมายสิทธิมนุษยชนกับการเลือกปฏิบัติในความหมายของ
กฎหมายอ่ืน ซึ่งอาจมีแนวคิดและหลักการท่ีแตกต่างออกไป นอกจากนั้น จะได้ศึกษาว่ากฎหมายไทยฉบับต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติซึ่งมีผลบังคับในปัจจุบันนั้น มีความเหมาะสมและครอบคลุมเพ่ือการคุ้มครองผู้ถูกเลือก
ปฏิบัติเพียงใด   

กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย 

ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะเริ่มจากการชี้ให้เห็นความหมายของการเลือกปฏิบัติ อันจะน�าไปสู่การก�าหนดกรอบแนวคิด
การวิจัยต่อไป 

๑.๒.๑ ความหมายของการเลือกปฏิบัติ (Discrimination)
การเลือกปฏิบัติมีความหมายหลายนัย ขึ้นอยู่กับบริบทและมุมมองในการพิจารณา ส�าหรับในทาง 

สังคมวิทยานั้น นักวิชาการ เช่น Rubin และ Hew stone ได้จ�าแนกประเภทของการเลือกปฏิบัติ4 บนพื้นฐานของทฤษฎี
ความขัดแย้งเชิงความเป็นจริง (Realistic-Conflict Theory) และทฤษฎีตัวตนทางสังคม (Social-Identity Theory) 
ดังนี้ 

การเลือกปฏิบัติ (Discrimination) มิได้เกิดขึ้นเฉพาะกรณีผู้ถูกเลือกปฏิบัติได้รับความเสียหายหรือ
เป็นฝ่ายไม่ได้รับประโยชน์เท่านั้น ในทางวิชาการแล้ว การเลือกปฏิบัติยังคงเกิดขึ้นแม้ว่าบุคคลผู้ถูกเลือกปฏิบัติได้รับ 
ผลประโยชน์ก็ตาม มีนักวิชาการเสนอให้พิจารณาในเชิงเปรียบเทียบ โดยเน้นลักษณะของการปฏิบัติท่ีเสียเปรียบ  
(Disadvantage) กล่าวคือ บุคคลไม่จ�าต้องได้รับผลเสียหรือผลร้าย (Harm) โดยแท้จริง จึงจะถือว่าถูกเลือกปฏิบัติ 
ตัวอย่างเช่น หากบุคคลตัดสินใจท่ีจะบริจาคเพื่อช่วยเด็กก�าพร้า แต่ตัดสินใจบริจาคให้เด็กผิวสีน้อยกว่าบนพื้นฐาน
ความคิดการแบ่งแยกสีผิว ดังนี้ก็ถือว่าเกิดการเลือกปฏิบัติขึ้นแล้ว  แม้ว่าเด็กผิวสีนั้นจะได้รับเงินบริจาคก็ตาม5 

๑.๒

 4  From “General Comment No. 18 Non-discrimination (Thirty-seventh session, 1989)” Human Rights  

Committee
 5   From “General Recommendation No. 14  (Art. 2, para. 1: Definition of discrimination)” Convention on 

the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD) 

๑. การแข่งขันในเชิงรูปธรรม (Realistic Competition) ถูกขับเคลื่อนโดยผลประโยชน ์
ส่วนบุคคล ซึง่มจีดุมุง่หมายในการได้ทรพัยากรเชงิวตัถุต่าง ๆ  เช่น อาหาร สินค้า เขตแดน เพ่ือบคุคลในกลุม่ 
(The In-group) ดงันัน้ การเลือกปฏิบัติเป็นการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลอันเป็นสมาชิกในกลุ่มและตัวบุคคล
นั้นเองเพื่อให้ได้มาหรือเข้าถึงซึ่งทรัพยากรดังกล่าว

๒. การแข่งขันเชิงสังคม (Social Competition) ถูกขับเคลื่อนโดยความต้องการความ 
ภาคภมูใิจ (Self-Esteem) ซึง่มจีดุมุง่หมายในการบรรลุถึงสถานะทางสังคมในเชงิบวกส�าหรับบคุคลในกลุม่ 
(The In-Group) เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลนอกกลุ่ม (The Out-Group)

๓. การเลือกปฏิบัติด้วยความยินยอม (Consensual Discrimination) ถูกขับเคลื่อนโดย
ความต้องการความชัดเจน สะท้อนถึงความมั่นคง ความชอบธรรมของการจัดล�าดับชั้นในกลุ่ม เช่น การ
ปฏิบัติเป็นพิเศษต่อสมาชิกในกลุ่มที่มีสถานะสูงกว่าสมาชิกอื่น 
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ในแง่ของความหมายทั่วไปทางกฎหมาย Black’s law Dictionary ได้ให้ความหมายของการเลือก
ปฏิบัติ ไว้ว่า “การปฏิบัติใด ๆ ต่อบุคคลหรือกลุ่มคนโดยไม่เท่าเทียมกันและไร้เหตุผล หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
หรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติเนื่องจากเชื้อชาติ อายุ สัญชาติ หรือศาสนา หรือการปฏิบัติที่แตกต่างเนื่องจากความชอบหรือ 
ไม่ชอบที่ปราศจากเหตุผลที่สามารถรับฟังได้”6

ส�าหรับความหมายของการเลือกปฏิบัติในกรอบของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ มี
ดังเช่น 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant 
on Civil and Political Rights หรอื ICCPR) วางหลักเกีย่วกบัความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบติัไว้ใน ข้อ ๒๖  
อนัมหีลักส�าคัญว่า 

“บคุคลทัง้ปวงย่อมเสมอกนัตามกฎหมาย และมสิีทธทิีจ่ะได้รับความคุม้ครองเท่าเทยีมกนัตามกฎหมาย 
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ ในกรณีนี้ กฎหมายจะต้องห้ามการเลือกปฏิบัติใด ๆ และต้องประกันการคุ้มครอง
บุคคลทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นผลจริงจังจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลใด เช่น เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา 
ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน ก�าเนิด หรือสถานะอื่น ๆ”

ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Committee, 
General Comment 18, Non-Discrimination)7 ได้มีการอธิบายการเลือกปฏิบัติไว้ว่า การเลือกปฏิบัติตามมาตรา 
๒๖ ของ ICCPR ดังกล่าวนั้นหมายถึง  

“การเลือกปฏิบัติท่ีใช้ใน ICCPR นั้นควรเข้าใจว่ามีนัยถึงความแตกต่างใด ๆ การกีดกัน การจ�ากัด 
หรือการปฏิบัติเป็นพิเศษ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง ชาติหรือสังคม
ดั้งเดิม ทรัพย์สิน สถานะอื่นใด และมีวัตถุประสงค์หรือผลกระทบ (Purpose or Effect) ในเชิงอุปสรรคหรือเป็นการลด
ทอนการใช้สิทธิและเสรีภาพทั้งหลายของบุคคลนั้นบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน” 

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination หรือ CERD) วางหลักเกี่ยวกับความเสมอภาคและการ
ห้ามเลือกปฏิบัติไว้ใน ข้อ ๑ ดังนี้

“ในอนุสัญญานี้ ค�าว่า “การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ”จะหมายถึง การจ�าแนก การกีดกัน การจ�ากัด  
หรือการเลือก  โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของเช้ือชาติ  สีผิว  เชื้อสาย หรือชาติก�าเนิดหรือเผ่าพันธุ์ก�าเนิด  ซ่ึงมีเจตนาหรือ
มีผลให้เกิดการระงับหรือกีดกั้นการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลในด้านการเมือง เศรษฐกิจ  
สังคม  วัฒนธรรม  และในด้านอื่น ๆ   ของการด�ารงชีวิตในสังคม  รวมท้ังการระงับหรือกีดกั้นการใช้สิทธิเหล่าน้ันอย่าง 
เสมอภาคของบุคคล”

 6  From “General Comment No. 20: Non-discrimination in Economic, Social and Cultural Rights (Art. 2, 

para. 2,) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESR)
 7  From “Article 2, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)”

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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นอกจากนี ้ ข้อแนะน�าทัว่ไป (CERD General Recommendation 14)8 ได้อธบิายความหมายของ
การเลือกปฏิบัติตามอนุสัญญา CERD ดังนี้ 

“การปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน (Differentiation of Treatment) จะไม่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ   
(Discrimination) หากพิจารณาเกณฑ์ส�าหรับการปฏิบัติที่แตกต่างกันนั้นเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย
ของสนธิสัญญาแล้วมีความชอบธรรมหรือตกอยู่ในขอบเขตมาตรา ๑ ย่อหน้า ๔ ของสนธิสัญญานี้ ในการพิจารณา
เกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการยอมรับว่าการกระท�าใดการกระท�าหนึ่งอาจมีวัตถุประสงค์หลากหลาย ดังน้ัน ในการ
ก�าหนดว่าการกระท�าอันหนึ่งส่งผลขัดแย้งต่อหลักการตามสนธิสัญญานี้ คณะกรรมการจะพิจารณาว่าการกระท�านั้น 
ก่อให้เกิดผลกระทบอันไม่สามารถอ้างเหตุที่ชอบธรรม (Unjustifiable Desperate Impact) ต่อบุคคลที่ถูกจ�าแนก
ความแตกต่างด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว บรรพบุรุษ สัญชาติ ถิ่นก�าเนิด”

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimi-
nation of All Forms of Discrimination against Women หรือ CEDAW) วางหลักเกี่ยวกับความเสมอภาค
และการห้ามเลือกปฏิบัติไว้ใน ข้อ ๑ ดังนี้ 

“เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญานี้ ค�าว่า “การเลือกปฏิบัติต่อสตรี” จะหมายถึงการแบ่งแยก 
การกดีกนัหรอืการจ�ากดัใด ๆ เพราะเหตแุห่งเพศซ่ึงมผีลหรือความมุง่ประสงค์ท่ีจะท�าลายหรือท�าให้เสือ่มเสียการยอมรบั 
การได้อุปโภคหรือการใช้สิทธิโดยสตรีโดยไม่เลือกสถานภาพด้านการสมรสบนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและ
สตรีของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พลเมืองหรือด้านอื่น ๆ”

กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม (International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights  หรือ ICESCR) วางหลักเกี่ยวกับความเสมอภาคและการห้ามเลือก
ปฏิบัติไว้ใน ข้อ ๒ ดังนี้ 

“รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะประกันว่าสิทธิทั้งหลายที่ระบุไว้ในกติกานี้ปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ  
เรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด ชาติหรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน
ก�าเนิดหรือสถานะอื่น” 

นอกจากนี้ ความเห็นทั่วไป (General Comment)9 ได้อธิบายความหมายของการเลือกปฏิบัติใน
กรอบของ ICESCR ว่า 

“การเลือกปฏิบัติโดยตรง (Direct Discrimination) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับการปฏิบัติในลักษณะที ่
พึงพอใจน้อยกว่าบุคคลอื่นในสถานการณ์เดียวกันด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น การจ้างงานในสถาบันการศึกษา
หรอืการสมคัรสมาชกิในสหภาพการค้านัน้อยูบ่นพ้ืนฐานของความคดิเหน็ทางการเมอืงของลูกจ้างหรือผู้สมคัร การเลอืก 
ปฏิบัติทางตรงรวมถึงการกระท�าที่ส่งผลร้ายหรือการละเว้นการกระท�าบางอย่างบนพื้นฐานจากเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติ..” ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในกรณีการเลือกปฏิบัติโดยตรงนั้นเห็นได้ชัดเจนจากมาตรการหรือกฎหมายว่ามีเนื้อหาที่
ก�าหนดเงื่อนไขแตกต่างกันส�าหรับบุคคลบางกลุ่มด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ 

 8  From “Part I, Article 3 (Interpretation) Australian Human Rights Commission Act 1986” 
 9  From “Unlawful Discrimination in New South Wales” Anti-Discrimination Board. Retrieved from: http://

www.lawlink.nsw.gov.au.
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อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with  
Disabilities หรือ CRPD) ก�าหนดความหมายของ “การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ” ไว้ว่า “หมายถึง ความ
แตกต่าง การกีดกัน หรือการจ�ากัด บนพื้นฐานของความพิการ ซ่ึงมีความมุ่งประสงค์ หรือส่งผลให้เป็นการเสื่อมเสีย 
หรอืท�าให้ไร้ผลซึง่การยอมรบั การอปุโภคหรอืการใช้สิทธมินษุยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานทัง้ปวงบนพ้ืนฐานท่ีเท่าเทยีม 
กับบุคคลอื่นในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเป็นพลเมืองหรือด้านอื่น รวมถึงการเลือกปฏิบัติใน 
ทุกรูปแบบ รวมทั้งการปฏิเสธการช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล”10

ส�าหรับความหมายของการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายต่างประเทศนั้น มีตัวอย่างเช่น  
ประเทศออสเตรเลีย มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติในระดับสหพันธรัฐ คือ พระราช

บัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลีย (Australian Human Rights Commission Act 1986) ซึ่ง
นิยามความหมายของการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) ไว้โดยมีหลักส�าคัญว่า11 “…ความแตกต่าง การกีดกัน หรือ 
การปฏิบัติอย่างเป็นพิเศษใด ๆ  ซึ่งกระท�าขึ้นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความเห็นทางการเมือง ชาติ
ก�าเนิดหรือต้นก�าเนิดทางสังคม ซึ่งส่งผลเป็นอุปสรรคหรือท�าให้เสียไปซึ่งความเท่าเทียมกันในโอกาสหรือการปฏิบัติใน
การจ้างงานหรืออาชีพ….” นอกจากนั้น ยังมีกฎหมายระดับมลรัฐ ซึ่งหลายมลรัฐก�าหนดนิยามการเลือกปฏิบัติไว้ เช่น 
มลรัฐ New South Wales คณะกรรมการต่อต้านการเลือกปฏิบัติได้อธิบายความหมายของการเลือกปฏิบัติ ไว้ว่า  “...
การกระท�าต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดอย่างไม่เป็นธรรม เพราะเหตุที่บุคคลนั้นมีลักษณะที่ต่างกับบุคคลทั่วไป….”12

กรณขีองประเทศแคนาดา รฐัธรรมนูญแคนาดา (Canadian Charter of Rights and Freedoms) 
วางหลกัเกีย่วกบัความเท่าเทยีมกัน (Equality Rights) และการห้ามเลือกปฏบิติั ไว้ว่า “บคุคลทุกคนเท่าเทียมกนัภายใต้ 
กฎหมายและมีสิทธิท่ีจะได้รับการคุ้มครองและได้รับประโยชน์ตามกฎหมายที่เท่าเทียมกันโดยปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปราศจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุเชื้อชาติ สัญชาติ ชาติพันธุ์ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ  
ความพิการทางกายหรือจิต” ส�าหรับในระดับมลรัฐนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งมลรัฐ New Brunswick ได้ให ้
ค�านยิามความหมายว่า “การกระท�าใด ๆ ไม่ว่าด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตาม ซ่ึงมผีลท�าให้บคุคลหรือกลุ่มคนใดต้องถูกจ�ากดั
โอกาสที่บุคคลพึงจะได้รับ เนื่องมาจากเหตุลักษณะเฉพาะของบุคคลนั้น อาทิ เรื่องเชื้อชาติ หรือเรื่องสีผิว”13

อย่างไรก็ตาม กฎหมายบางประเทศแม้ว่าวางหลักห้ามเลือกปฏิบัติโดยกล่าวถึงเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติไว้ แต่ก็มิได้ก�าหนดนิยามของการเลือกปฏิบัติไว้ เช่น รัฐธรรมนูญอินเดีย วางหลักว่า “รัฐจะต้องไม่เลือกปฏิบัติ
ต่อพลเมืองด้วยเพียงเพราะเหตุแห่งศาสนา  เชื้อชาติ เพศ สถานที่เกิด” 

ส�าหรับงานวิจัยน้ีมีขอบเขตการศึกษาจ�ากัดเฉพาะการเลือกปฏิบัติในกรอบความหมายของกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน  

 10  From “Equality Rights Definition” The New Brunswick Human Rights Commission (April 3, 2000)  

Retrieved from http:// www.gov.nb.ca/hrc-cdp/e/el defini.html
 11   Article 2, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 
 12   Article 2, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
 13   Article 1, Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD)
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๑.๒.๒ การเลือกปฏิบัติตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ
การห้ามเลือกปฏิบัติเป็นหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ส�าคัญอันปรากฏอยู่ในสนธิสัญญาหลาย

ฉบับ   โดยในปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีในสนธิสัญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนจ�านวน ๗ ฉบับ ได้แก่ 
 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant  

         on Civil and Political Rights – ICCPR)
  กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธทิางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม (International Covenant  

          on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR) 
  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimi- 

          nation of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW)
  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child – CRC)
 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the  

          Elimination of All Forms of Racial Discrimination – CERD)
  อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย 
      ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, 
      Inhuman or Degrading Treatment or Punishment – CAT)
  อนสุญัญาว่าด้วยสทิธิของคนพกิาร (Convention on the Rights of Persons with Disabilities  

          – CRPD)
นอกจากกฎหมายระหว่างประเทศในกรอบของสหประชาชาติดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ในระดับภูมิภาค 

ยังปรากฏหลักความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติในกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาค เช่น อนุสัญญา
สิทธิมนุษยชนยุโรป (European Convention on Human Rights) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกา 
(American Convention on Human Rights) กฎบัตรแอฟริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิปวงชน (The African 
Charter on Human and People’s Rights) เป็นต้น

เมื่อพิจารณาในระดับกฎหมายต่างประเทศพบว่า หลายประเทศมีการก�าหนดกฎหมายภายในที่
คุ้มครองบุคคลจากการถูกเลือกปฏิบัติโดยอาจเรียกว่า กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ (Anti-Discrimination Law)  
หรือกฎหมายความเท่าเทียมกัน (Equality Law) เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา แอฟริกาใต้ ฟินแลนด์ สวีเดน สิงคโปร์  
มีการก�าหนดกฎหมายห้ามการเลือกปฏิบัติ (Anti-Discrimination Law) โดยมีรูปแบบและลักษณะของกฎหมายที ่
แตกต่างกันไป  

ดงันัน้ จะเหน็ได้ว่า การห้ามเลือกปฏบิติัมส่ีวนสัมพันธ์กบัการส่งเสริมหลักความเท่าเทียมกนั โดยการ
เลอืกปฏิบตัยิงัอาจจ�าแนกเป็นการเลอืกปฏบัิตโิดยตรงและการเลอืกปฏบัิตโิดยอ้อม ส�าหรบัการเลอืกปฏบิติัโดยตรงนัน้ 
เป็นการพิจารณาถึงการปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างบุคคลในสภาวะหรือเง่ือนไขท่ีเหมือนกัน ซ่ึงมักพบในกรณีของ
การไม่ให้สิทธิบางประการกับบุคคลบางคนหรือบางกลุ่มด้วยเหตุท่ีบุคคลนั้นจัดอยู่ในกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติ ในกรณีภาครัฐ เช่น การตรากฎหมายจ�ากัดสิทธิบุคคลบางกลุ่มด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ กรณีการ 
กระท�าของภาคเอกชน เช่น การที่นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างแตกต่างกันด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ หรือการกระท�า
ของภาคเอกชนที่ปฏิเสธการให้บริการหรือจ�าหน่ายสินค้ากับบุคคลบางกลุ่มด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ การเลือก
ปฏิบัติโดยตรงนี้จะเห็นได้จากการปฏิบัติท่ีมีวัตถุประสงค์เห็นได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติอันสะท้อนจากลักษณะหรือ 

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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รูปแบบของการปฏิบัติที่มีความแตกต่างกันระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีกรณีการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม ซึ่ง 
เป็นกรณทีีแ่ม้การปฏบิติัหรอืกฎเกณฑ์นัน้มลัีกษณะเป็นกลาง (Neutral) แต่ส่งผลกระทบ (Impact) ในทางลบต่อบคุคล 
ที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศได้ก�าหนด
นิยามและขอบเขตของการเลือกปฏิบัติโดยตรงและโดยอ้อมแตกต่างกันไป 

ด้วยเหตุนี้ จึงน�ามาสู่ปัญหาที่ควรศึกษาวิจัยว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีสภาพปัญหาของการเลือก
ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ อย่างไรบ้าง มาตรการทางกฎหมายที่เป็นอยู่มีความเหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับหลักการ
สากลของสนธิสัญญาฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ประเทศไทยควรมีการออกกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติที่เป็น
องค์รวมหรือเป็นกฎหมายกลางที่ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติในมิติหรือประเด็นต่าง ๆ หรือไม่ โดยควรท�าการศึกษาวิจัย
กฎหมายต่างประเทศเพื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยในเรื่องดังกล่าวด้วย

๑.๒.๓  กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)  
จากความหมายดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า หลักความเสมอภาคเป็นหลักส�าคัญซึ่งกฎหมายระหว่าง

ประเทศและกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องต่างรับรองไว้ ท้ังนี้ เพ่ือบรรลุถึงหลักดังกล่าวกฎหมายจึงต้องขจัดหรือป้องกัน 
พฤติกรรมบางอย่างซึ่งส่งผลเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อหลักความเสมอภาคหรือหลักความเท่าเทียมกัน ซึ่งได้แก่ การ
ปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างสิ่งที่เหมือนกัน หรือการปฏิบัติท่ีเหมือนกันต่อสิ่งที่ต่างกัน รวมทั้งการปฏิบัติท่ีเหมือนกัน
แต่ส่งผลให้เกิดความเสียเปรียบต่อบุคคลบางกลุ่ม การปฏิบัติเหล่านี้อาจเรียกได้ว่า“การเลือกปฏิบัติ” ทั้งนี้ หากการ
ปฏิบัติที่แตกต่างนั้น มีลักษณะที่สัมพันธ์กับ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” (Ground of Discrimination) ต่าง ๆ ตาม
ท่ีกฎหมายก�าหนดไว้ โดยเหตุเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะเฉพาะของกลุ่มบุคคลในสังคม ซ่ึงมักเป็นกลุ่ม
ที่มีความเปราะบางหรือมีประสบการณ์ที่ถูกกีดกัน ถูกผลักให้เป็นกลุ่มชายขอบ (Marginalized Group) โดยการเลือก
ปฏิบัติอาจเกิดขึ้นในมิติต่าง ๆ ของการด�าเนินชีวิตในสังคม เช่น การเลือกปฏิบัติในมิติของการจ้างแรงงานและการ
ประกอบอาชีพ การเลือกปฏิบัติในมิติของการบริการภาครัฐหรือภาคเอกชน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่าหลักการ
ห้ามเลือกปฏิบัติจะน�าไปสู่ความเท่าเทียมกันในท้ายที่สุด ส�าหรับการศึกษาวิจัยหลักการห้ามเลือกปฏิบัติในงานวิจัยนี้  
จึงน�าปัจจัยสองประการซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาก�าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ได้แก่   

๑) เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ (Grounds of Discrimination, Protected Ground)
การปฏิบัติที่แตกต่างกันจะจัดเป็นการเลือกปฏิบัติซึ่งขัดต่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศ 

เมื่อการปฏิบัตินั้นเกี่ยวข้องกับ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” เมื่อพิจารณาหลักกฎหมายระหว่างประเทศพบว่า เหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติมีการระบุไว้ เช่น 

• กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ก�าหนดเหตุแห่งการเลือก 
       ปฏิบัติครอบคลุม “เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความ 
           คิดเห็นอื่นใด ชาติหรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน ก�าเนิด หรือสถานะอื่น”14

• กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ก�าหนดเหตุแห่งการ 
       เลือกปฏิบัติครอบคลุม “เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือ 
          ความคิดเห็นอื่นใด ชาติหรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน ก�าเนิด หรือสถานะอื่น”15  

 14   Article 2, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
 15  From “CCPR General Comment No. 18: Non-discrimination” UN Human Rights Committee (HRC),  

November 10, 1989
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• อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ก�าหนดเหตุแห่งการเลือก 
           ปฏิบัติครอบคลุม “เชื้อชาติ สีผิว เชื้อสาย หรือชาติก�าเนิด หรือเผ่าพันธุ์ก�าเนิด”16

• อนสุญัญาว่าด้วยสทิธขิองคนพิการ ก�าหนดเหตุแห่งการเลอืกปฏบัิตเิฉพาะกรณ ี“ความพกิาร”17

นอกจากนี้ ในระดับกฎหมายภายในประเทศ ก็ได้มีการก�าหนดเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติไว้ใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

ส�าหรับกฎหมายไทยนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก�าหนดเหตุ
แห่งการเลือกปฏิบัติครอบคลุม “ถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่
ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ...” 

ดังนั้น ในเบื้องต้นอาจชี้ให้เห็นได้ว่า ปัจจัยประการแรกที่จะน�ามาใช้ในส่วนของกรอบการศึกษา
วิจัยก็คือ เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติซึ่งประกอบด้วยเหตุต่าง ๆ เช่น เชื้อชาติ เชื้อสาย ชาติก�าเนิด เผ่าพันธุ์ก�าเนิด ชาติ
หรือสังคมดั้งเดิม สีผิว เพศ รสนิยมทางเพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด ความ
พิการ ทรัพย์สิน ก�าเนิด หรือสถานะอื่น เป็นต้น 

๒) มิติของการเลือกปฏิบัติ  (Area of Discrimination , Area Covered)  
การปฏิบัติที่แตกต่างกันอันเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติอาจเกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ  

หรือเรียกได้ว่าเกิดขึ้นในมิติต่าง ๆ ของบุคคลในการด�าเนินชีวิต เช่น การท�างาน  การศึกษา การจ้างงาน บริการภาครัฐ 
การประกอบธุรกิจ การประกอบวิชาชีพ การเป็นสมาชิกองค์กร สินค้าและบริการในภาคเอกชน การประชุมสัมมนา 
กิจกรรมสาธารณะ  เป็นต้น จะเห็นได้ว่ามิติของการเลือกปฎิบัติอาจมีความเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้งสองประการแล้วท�าให้สามารถจ�าแนกสภาพปัญหา
ได้หลายประการ เช่น

• การเลือกปฏิบัติในมิติของการจ้างงานและการประกอบอาชีพ อาจเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหา  
          เช่น การไม่รับบุคคลที่ติดเชื้อ HIV เข้าท�างาน การก�าหนดคุณสมบัติด้านความพิการของบุคคล  
            การเลือกปฏิบัติในการด�าเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงาน เช่น การสรรหา  
           (Recruitment) การคดัเลือก (Selection) การเลอืกปฏบิตัโิดยไม่จ้างบคุคลด้วยเหตแุห่งเช้ือชาติ  
         ศาสนา เช่น การไม่รบัผู้หญงิทีน่บัถือศาสนาอสิลามเข้าท�างาน การล่วงละเมดิทางเพศในบรบิท 
         หรือสภาพแวดล้อมของการท�างาน (Sexual Harassment) ที่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหต ุ
                    แห่งเพศประการหนึ่ง

• การเลอืกปฏบิตัทิีเ่กีย่วกับการศกึษาและฝึกอบรม อาจเกีย่วข้องกบัสภาพปัญหา เช่น การปฏเิสธ 
             ไม่รับบคุคลเข้าศกึษาด้วยเหตุแห่งการเลอืกปฏบัิตต่ิาง ๆ  เช่น เชือ้ชาติ ศาสนา เพศ สภาพร่างกาย  
           ความพิการ ฯลฯ 

 16   From “Sandra Lovelace v. Canada” Communication No. 24/1977: Canada 30/07/81, UN Doc. CCPR/

C/13/D/24/1977)
 17    From “Brooks v. The Netherlands” (UN Doc CCPR/C/29/D/172/1984)
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• ในมติขิองบรกิารสาธารณะและบริการสังคม การเข้าถึงสินค้าและ/หรือบริการ จากผู้ประกอบการ 
       เอกชน นอกจากการเลือกปฏิบัติในมิติของการเข้าถึงบริการสาธารณะที่จัดท�าโดยภาครัฐแล้ว  
       ยังปรากฏว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยภาคเอกชนซ่ึงเป็นผู้ประกอบการสินค้าและ/หรือบริการ โดย 
      เหตกุารณ์เลอืกปฏบิตัอิาจเกีย่วข้องกบัเหตุทีก่ฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายประเทศต่าง ๆ 
       คุ้มครอง เช่น การปฏิเสธให้บริการด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทย 
     ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองในประเด็นนี้โดยเฉพาะแต่อย่างไร นอกจากนี้ ยังมีกรณีการปฏิบัติที่  
       “มลัีกษณะกดีกนั” หรอื “ท�าให้เกิดความพึงพอใจน้อยกว่าคนอ่ืน” (Less Favorable Treatment)  
       โดยเฉพาะอย่างย่ิง การปฏิบตัต่ิอผูอ่ื้นด้วยค�าพูดหรอืการสือ่สาร ซ่ึงท�าให้เกดิความเกลยีดชัง (Hate  
        Speech) ด้วยเหตุต่าง ๆ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา   

ปัจจัยทั้ง ๒ ดังกล่าวข้างต้น จะได้น�ามาใช้ในการจ�าแนกวิเคราะห์สภาพปัญหาและข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อไป โดยอาจสรุปความสัมพันธ์ของปัจจัยทั้ง ๒ ตามแผนภาพต่อไปนี้ 

หลักความเสมอภาค (Equality)
หรือหลักความเท่าเทียมกัน

เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
(Ground of Discrimination)

เหตุแห่งเพศ  (Sex)

การปฏิบัติที่ท�าให้พึงพอใจ
น้อยกว่าคนอื่นในพื้นที่

สาธารณะ / การปฏิบัติอัน
มีลักษณะการกีดกัน (Less 
Favorable Treatment) 

รสนิยมทางเพศ 
(Sexual Orientation) 

บริการสาธารณะ

การเลือกปฏิบัติในมิติต่าง ๆ
(Area of Discrimination) 

การจ้างแรงงาน
และการประกอบอาชีพ

การปฏิบัติที่ท�าให้พึงพอใจ
น้อยกว่าคนอื่นในพื้นที่
สาธารณะ / การปฏิบัต ิ

อันมีลักษณะการกีดกัน (Less 
Favorable Treatment) 

การศึกษา

บริการสาธารณะ

สินค้าและบริการภาคเอกชน สินค้าและบริการภาคเอกชน
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จากกรอบแนวคดิความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเหตุแห่งการเลือกปฏบิติั และมติิของการเลอืก 
ปฏิบัติ จะเห็นได้ว่า เมื่อมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน (Distinction / Differentiation) เกิดขึ้น และ 
น�าข้อเทจ็จรงิดงักล่าวมาวเิคราะห์ภายใต้กรอบของกฎหมายสิทธมินษุยชนระหว่างประเทศ ซึง่ประกอบด้วยปัจจัยท้ังสอง 
ดังกล่าวน้ัน จะท�าให้สามารถจ�าแนกว่ากรณีใดเป็นกรณีของการเลือกปฏิบัติโดยตรง หรือการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม 
หรืออาจไม่ใช่การเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ การวิจัยนี้ขยายกรอบแนวคิดดังกล่าวออกไปอีก เนื่องจากกฎหมายระหว่าง 
ประเทศและกฎหมายต่างประเทศยงัได้มกีารก�าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพือ่พิจารณาว่าการปฏบิติันัน้เป็นเพียงการปฏบิตั ิ
แตกต่างกนัอนัสามารถท�าได้ หรอืเป็นการเลอืกปฏบิตัซิึง่ขัดต่อกฎหมาย โดยหลกัเกณฑ์ดงักล่าวมตีวัอย่างเช่น หลักขอบ 
แห่งดุลพินิจ (Margin of Appreciation) การชั่งน�้าหนักกับผลประโยชน์อื่น มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก (Affirmative 
Action) เป็นต้น  

เมือ่พจิารณาตามกรอบแนวคดิท่ีขยายความออกมานี ้ท�าให้สามารถจ�าแนกสภาพข้อเทจ็จรงิหรอื 
การปฏิบัติที่มีปัญหาว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่นั้น ได้ ๒ กรณี คือ 

ด้วยเหตนุี ้ประเดน็ปัญหาส�าคญัอนัจะท�าการศกึษาต่อไปกค็อื เมือ่มกีารปฏบิตัทิีแ่ตกต่างกันขดัต่อ 
หลกักฎหมายสทิธมินษุยชนแล้ว กฎหมายภายในของประเทศไทยมีการก�าหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการปฏบิตัแิตกต่างกัน 
ซึ่งถือเป็น “การเลือกปฏิบัติ” อย่างไรบ้าง  รวมทั้งเกิดประเด็นค�าถามส�าหรับการวิจัยนี้อีกหลายประเด็น เช่น กฎหมาย
ที่มีผลบังคับอยู่ในปัจจุบันมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้วหรือไม่กับการน�ามาปรับใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ที่ได้รับ
การปฏิบัติแตกต่างอันจัดอยู่ในความหมายของการเลือกปฏิบัติ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ บุคคลนั้นไม่ได้รับความเสมอภาค
หรือเท่าเทียมกันนั่นเอง โดยสามารถจ�าแนกศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในมิติต่าง ๆ ของการเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังม ี
ประเดน็เก่ียวกบัรปูแบบของกฎหมายเก่ียวกบัการห้ามเลอืกปฏบิตัแิละส่งเสรมิหลกัความเท่าเทยีมกันในประเทศต่าง ๆ 
ว่ามีรูปแบบ ลักษณะ องค์ประกอบ อย่างไร  และกฎหมายไทยที่มีผลบังคับใช้อยู่นั้น จัดอยู่ในรูปแบบใด และควรมีการ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างไรหรือไม่ 

จากกรอบแนวคิดการวิจัยดังกล่าวข้างต้น อาจน�ามาสร้างกรอบการศึกษาภายใต้ปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ดังจะเห็นได้จากแผนภาพดังต่อไปนี้  

 การปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกัน แต่ยังไม่เข้าองค์ประกอบของการเลือกปฏิบัติตาม
 กฎหมายสิทธิมนุษยชน  

 การปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกัน และเข้าองค์ประกอบของการเลือกปฏิบัติตามกฎหมาย
 สิทธิมนุษยชน ซึ่งโดยหลักแล้ว การปฏิบัติที่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) นี้ จัดเป็น 
 การปฏิบัติที่ขัดต่อหลักความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกัน 
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จากกรอบแนวคิดการวจิยัดงักล่าว งานวจิยันีจ้งึจะเริม่จากการศึกษาหลกัการ แนวคดิ และขอบเขต
ความหมายของหลักความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติในกรอบของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
จากน้ันจึงศึกษากรณีเฉพาะเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่าง ๆ และในมิติต่าง ๆ เป็นล�าดับต่อไป โดยการศึกษา
วิจัยจะมีโครงสร้างแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 

การเลือกปฏิบัติ
โดยตรง
(Direct 

Discrimination)

การเลือกปฏิบัติ
โดยอ้อม 
(Indirect 

Discrimination)

มิติของ
การเลือกปฏิบัติ

(Area of 
Discrimination) 

เหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติ

(Discrimination 
Ground)

จ้างแรงงาน 
ประกอบอาชีพ

เชื้อชาติ 
ศาสนา ความเชื่อ

สีผิวบริการภาครัฐ

ความพิการ

เพศ

รสนิยมทางเพศ

กฎหมาย
ห้ามเลือกปฏิบัติ 
(กฎหมายภายใน) 

กฎหมายกลาง

กฎหมายเฉพาะ

ฯลฯ

บริการภาค
เอกชน

หลักความเสมอภาค 
หรือ 

ความเท่าเทียมกัน
(Equality)

กรอบความหมายและขอบเขตของ
การห้ามเลือกปฏิบัติ  ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศ

การปฏิบัติที่แตกต่างกัน 
(Distinction / Differentiation)  

ที่ไม่อยู่ในกรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติที่แตกต่างกัน 
(Distinction / Differentiation)  
ที่อยู่ในกรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชน

หลักขอบแห่งดุลพินิจ  
(Margin of Appreciation)

การชั่งน�้าหนักกับผลประโยชน์อื่น

มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก 
(Affirmative Action)

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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ส่วนแรก ศึกษาแนวคิด ความหมาย ของการเลือกปฏิบัติและความเท่าเทียมกัน โดยจ�าแนก
ประเด็นศึกษาย่อย ๆ ดังนี้ 

• ศึกษาลักษณะและความหมายของการเลือกปฏิบัติ ทั้งการเลือกปฏิบัติโดยตรงและโดยอ้อม
• ศกึษาหลกัการเลอืกปฏิบตัทิีไ่ม่เป็นธรรม (Unfair Discrimination) ตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายไทย   
• ศึกษาการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายไทยปัจจุบันเปรียบเทียบกับกรอบการเลือกปฏิบัติตาม

กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ เพื่อชี้ให้เห็นการเลือกปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และการเลือกปฏิบัติในความหมายที่กว้างกว่า “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ”

• ศึกษาหลักความเท่าเทียมกันหรือหลักความเสมอภาค (Principle of Equality) 
• ศึกษามาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก (Affirmative Action) 
• ศึกษาขอบเขตของ “การเลือกปฏิบัติ” ตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ   
• ศกึษารปูแบบของการบญัญติักฎหมายเกีย่วกบัการเลือกปฏบิติั เพ่ือเป็นตัวแบบ (Model) ในการ 

น�าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป

ส่วนทีส่อง ศกึษาสภาพข้อเทจ็จริงและประเด็นปัญหาการเลือกปฏบิติั จากค�าร้องต่อคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสภาพข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ ประชุมกลุ่มย่อย รับฟังความคิดเห็น โดยจ�าแนก
ประเด็นวิเคราะห์ตามสภาพปัญหากรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การเลือกปฏิบัติในกรณีบริการภาครัฐ กรณีการให้นม
บุตรจากอกแม่ (Breastfeeding) การเลือกปฏิบัติในมิติของบริการภาครัฐกรณีการศึกษา การเลือกปฏิบัติในกรณีการ
คุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) การสื่อสารที่ท�าให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech) การคุ ้ มครองผู ้ ถู ก 
เลือกปฏิบัติในภาคเอกชน การเลือกปฏิบัติในด้านสินค้าและบริการ การเลือกปฏิบัติด้านสินค้าและบริการต่อผู้ติดเชื้อ 
เอชไอวี การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุอัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity) กับการใช้ห้องน�้าสาธารณะ กรณีการเลือก
ปฏิบัติเก่ียวกับสินค้าหรือบริการส�าหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ กรณีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุตาบอดสี 
กรณีการเลือกปฏิบัติในมิติการเกณฑ์ทหาร เป็นต้น 

การศึกษาในส่วนแรก จะท�าให้เกิดความเข้าใจแนวคิด ความหมาย ขอบเขต ของการเลือกปฏิบัต ิ
ในกรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการจ�าแนกการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนกับการเลือกปฏิบัติใน 
กรอบกฎหมายอื่นหรือในมิติอื่น การศึกษาในส่วนที่สองเป็นการชี้ให้เห็นการปรับใช้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการห้าม
เลือกปฏิบัติในมิติต่าง ๆ  อันท�าให้เห็นว่ากฎหมายไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครอบคลุมการห้ามเลือกปฏิบัติตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศเพียงใด อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยมีข้อพิจารณาในเบื้องต้นว่า เนื่องจากการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักใน 
การศึกษาภาพรวมของปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักความเท่าเทียมกันหรือหลักความเสมอภาคและการห้ามเลือก
ปฏิบัติในประเทศไทย โดยมิได้มุ่งศึกษาเฉพาะกรณีปัญหากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนั้น ในส่วนที่สอง จึงเป็นเพียงการ
หยิบยกประเด็นปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการส�ารวจ ศึกษา และการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ จัดกลุ่มสนทนา  
รับฟังความคิดเห็น มาวิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน เพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหาในภาพรวมว่า 
ภายใต้กฎหมายไทยที่มีอยู ่ในปัจจุบันนั้น การคุ้มครองความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติเพียงพอและ
ครอบคลุมแล้วหรือไม่ เพียงใด อันจะน�าไปสู่ข้อเสนอแนะต่อไป  

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย

วิธีการด�าเนินการวิจัย (Research Methodology) ส�าหรับงานวิจัยนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Quali- 
tative) โดยวิธีการทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (Comparative  
Analysis) กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นความเสมอภาค
และการไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในส่วนของสภาพการเลือกปฏิบัติ เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ ประเด็นการเลือกปฏิบัติ  

ขอบเขต ขั้นตอน และวิธีการด�าเนินการวิจัย

๑.๔.๑ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรอบแนวคิด ความเห็นทั่วไป  
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของกลไกด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาขาติ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

๑.๔.๒ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย เกี่ยวกับความเสมอภาค (Equality) และการไม่เลือกปฏิบัติ 
(Non – Discrimination) ของต่างประเทศ โดยเลือกกฎหมายจากทั้งในประเทศที่อยู่ในระบบประมวลกฎหมาย (Civil 
Law System) และระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) เช่น กฎหมายกลุ่มสหภาพยุโรป สหราช
อาณาจักร กฎหมายสหรัฐอเมริกา กฎหมายแคนาดา กฎหมายออสเตรเลีย กฎหมายประเทศสวีเดน กฎหมายประเทศ
ฟินแลนด์ รวมทั้งกฎหมายกลุ่มประเทศในเอเชีย เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) 

๑.๔.๓ ศกึษา รวบรวม วิเคราะห์สภาพปัญหาข้อเทจ็จรงิของการเลอืกปฏบิตั ิเหตแุห่งการเลอืกปฏบิตั ิประเดน็ 
หรือมิติของการเลือกปฏิบัติในต่างประเทศ เพื่อน�ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกรณีของไทย 

๑.๔.๔ ศึกษาข้อมูลค�าร้องและรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความเสมอภาค (Equality) และการไม่เลือกปฏิบัติ (Non – Discrimination)  
เพื่อให้ได้มาซึ่งสภาพข้อเท็จจริงและปัญหาการเลือกปฏิบัติในมิติต่าง ๆ 

๑.๔.๕ จัดให้มีการรับฟังความเห็นผู้เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ผู้แทนของกลุ่มที่อาจถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง
ความแตกต่างในเรื่องต่าง ๆ  ตามที่ก�าหนดในกฎหมายไทย ผู้แทนของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนของหน่วยงาน 
ภาคเอกชน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์ หรือการจัดประชุมกลุ่มย่อย หรือการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
เป็นต้น เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง สภาพปัญหาการเลือกปฏิบัติในด้านต่าง ๆ 

๑.๔.๖ น�าผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหา ข้อเท็จจริง ประเด็นการเลือกปฏิบัติในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง 
ปัญหาต่าง ๆ จากการรบัฟังความคิดเหน็ มาวเิคราะห์กบักฎหมายทีเ่กีย่วข้อง โดยใช้วธิวีจิยัเชงิคณุภาพด้วยการวเิคราะห์ 
เนื้อหา (Content Analysis) พร้อมทั้งการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Comparative Analysis) กฎหมายไทยและกฎหมาย
ต่างประเทศ เพื่อน�าไปสู่ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย โดยเสนอให้มีการบัญญัติกฎหมายกลางว่าด้วย
ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติในประเทศไทย หรือข้อเสนอในระดับการจัดให้มีมาตรฐาน และ/หรือแนวทาง
ปฏิบัติอื่น ๆ

๑.๔.๗ จัดเวทีร่วมกับส�านักงาน กสม. เพื่อให้ความรู้ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาค
และการไม่เลือกปฏิบัติ โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส�านักงาน กสม. และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๓

๑.๔

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา
ของการเลือกปฏิบัติ



ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาของ
การเลือกปฏิบัติ

ในส่วนนี้จะได้ชี้ให้เห็นสภาพปัญหาตามค�าร้องที่มีประเด็นเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ ที่ร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๒.๑ ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาของการเลือกปฏิบัติในมิติต่าง ๆ  : ศึกษาข้อมูลค�าร้องและ
รายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชนของคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ

ในบทนีจ้ะชีใ้ห้เหน็สภาพปัญหาและข้อเทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการเลอืกปฏบิติัในประเดน็ต่าง ๆ  ซึง่แยกพจิารณา
เป็น ๒ ส่วน คือ 

ส่วนแรก 
หัวข้อ ๒.๑ ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาการเลือกปฏิบัติจากค�าร้องและรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ส่วนที่สอง 
หัวข้อ ๒.๒ ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาการเลือกปฏิบัติจากการรับฟังความคิดเห็น / การสัมภาษณ์เชิงลึก / 

        การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 

ผู้ร้องอ้างว่า ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีหนังสือพิจารณาปรับปรุงการก�าหนด
ต�าแหน่งต่าง ๆ ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน โดยการปรับปรุงต�าแหน่งเป็นระดับ
ทีส่งูขึน้ให้น�าต�าแหน่งว่างมายบุรวม ซึง่แตกต่างจากสายงานแพทย์ทีไ่ม่ต้องน�าต�าแหน่งว่างมายบุรวม เป็นการเลือก
ปฏิบัติหรือเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องกับพวก

คณะอนกุรรมการตรวจสอบการละเมดิสทิธิมนษุยชนด้านกฎหมายและการปฏบิติัท่ีไม่เป็นธรรม ได้พิจารณาข้อ
เทจ็จรงิและพยานหลกัฐานท่ีเกีย่วข้องกบัเรือ่งร้องเรยีนนีโ้ดยตลอดแล้วเหน็ว่า (รายงานผลการพจิารณา ที ่๑/๒๕๕๕) 
การทีส่�านกังาน ก.พ. ได้อนมุตัใินหลกัการโดยให้ปรบัปรงุการก�าหนดต�าแหน่งต่าง ๆ  ในโรงพยาบาลศนูย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน โดยมีหลักการว่า การก�าหนดต�าแหน่งที่มีผลท�าให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วน
ราชการเพิม่ขึน้ ให้ส่วนราชการน�าต�าแหน่งว่างทีม่เีงนิมายบุเลกิ โดยค�านวณจากค่าตอบแทนเฉลีย่ของต�าแหน่งทีน่�า
มายบุจะต้องครอบคลมุค่าตอบแทนเฉลีย่ท่ีเพิม่สงูขึน้จากการก�าหนดต�าแหน่งนัน้ เพือ่ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบคุคลไม่
ให้เพิม่สงูขึน้ ดงัเช่นโรงพยาบาลชุมชนจ�านวน ๗๗๗ แห่ง มผีูท้ีไ่ด้ปรบัต�าแหน่งเป็นหวัหน้าพยาบาล (พยาบาลวชิาชพี 
๘ วช.) จ�านวน ๓๗๗ คน คงเหลอืหัวหน้าพยาบาลผูท่ี้ยงัไม่ได้ปรับต�าแหน่งอกี ๓๖๐ คน ซ่ึงติดขัดในหลักการดังกล่าว 

ค�าร้องที ่๗๓๗/๒๕๕๓: กรณสี�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนก�าหนดปรบัปรงุต�าแหน่ง 
ของบุคลากรทางสาธารณสุขไม่เท่าเทียมกัน 

๑

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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ผู้ร้องอ้างว่า การสาบานตนก่อนเบิกความตามข้อความในแบบพิมพ์ของศาล ซึ่งให้ผู้ร้องสาบานว่า “หาก
ข้าพเจ้า (พยาน) เอาความเทจ็มากล่าวอ้างแม้แต่น้อย ขอภยนัตรายและความวบิติัทัง้ปวงจงเกดิแก่ข้าพเจ้า (พยาน) 
และครอบครัว (พยาน) โดยพลัน” เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลในครอบครัว ขัดต่อบทบัญญัติมาตรา ๓๕ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม พิจารณาข้อ
เทจ็จรงิประกอบกบัหลกักฎหมาย เช่น รฐัธรรมนญู ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา ๑๑๒ วรรคหนึง่ 
และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๑ แล้วเหน็ว่า จากบทบัญญติักฎหมายดังกล่าว ผู้ทีจ่ะให้การต่อศาลต้องกล่าว
ค�าสาบานตนหรือค�าปฏิญาณก่อนเบิกความ หากไม่ปฏิบัติตามต้องได้รับโทษตามที่ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติ
ไว้ ซึง่ในการกล่าวค�าสาบานหรอืค�าปฏญิาณจะเป็นไปตามลทัธทิางศาสนาหรอืจารตีประเพณทีีแ่ต่ละคนนบัถอื และ
เป็นเรื่องความน่าเชื่อถือของพยาน ซึ่งศาลได้ก�าหนดรูปแบบตัวอย่างค�าสาบานของแต่ละศาสนาเพ่ือความสะดวก 
คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในภาพรวมต่อส�านักงานศาลยุติธรรม ส�านักงานศาลปกครอง และ 
กรมพระธรรมนูญ เพื่อพิจารณาถึงรูปแบบและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดความเป็น
ระบบในทุกชั้นศาลและเพื่อความเป็นสากล โดยควรที่จะเป็นการเฉพาะตัวของบุคคลที่กล่าวค�าสาบาน ซึ่งไม่ควรมี
การอ้างถงึครอบครวัในทกุศาสนา เพือ่ให้สอดคล้องกบัมาตรา ๓๐ และ ๓๕ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นด้วยกับความเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ของคณะอนุกรรมการฯ (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๖๔๗/๒๕๕๕) 

ค�าร้องที่ ๔๘๗/๒๕๕๔: กรณีค�าสาบานตนก่อนเบิกความในศาลของแต่ละศาสนามีความ 
แตกต่างกัน 

และต่อมา ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือขอยกเว้นหลักเกณฑ์ดังกล่าวในต�าแหน่งสายงานแพทย์
และทนัตแพทย์ โดยขอให้การก�าหนดต�าแหน่งสงูขึน้ของทัง้สองต�าแหน่งนีเ้ป็นระดบัเชีย่วชาญโดยไม่ต้องน�าต�าแหน่ง
ว่างมายบุรวม ซึง่ส�านกังาน ก.พ.อนมุตัติามทีส่�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุขอเฉพาะต�าแหน่งสายงานแพทย์ 
ท�าให้ต�าแหน่งสายงานแพทย์ที่ไม่ต้องน�าต�าแหน่งว่างมายุบรวมนั้น เป็นกรณีที่ส�ำนักงำน ก.พ. ปฏิบัติต่อบุคลำกร
ต�ำแหน่งสำยงำนอืน่ท่ีท�ำหน้ำทีใ่ห้บรกิำรสำธำรณสขุโดยไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะระหว่างบคุลากรทีม่สีถานะเป็น
แพทย ์กับบุคลากรที่มีสถานะอื่น คือ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักรงัสกีารแพทย์ นักเทคนคิการแพทย์ 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักกายภาพบ�าบัด นักกิจกรรมบ�าบัด นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักจิตวิทยา  
นกัจติวทิยาคลนิกิ และนกัวชิาการสาธารณสุข ท�าให้ผู้ร้องกบัพวกได้รับผลกระทบในเร่ืองความก้าวหน้าในสายงาน
พยาบาล ท้ังท่ีเป็นบุคลากรต�าแหน่งสายงานที่ท�าหน้าที่ให้บริการสาธารณสุขเช่นเดียวกัน โดยท่ีสายงานพยาบาล
มิได้ประสงค์ที่จะต้องเป็นระดับเชี่ยวชาญทุกคนดังเช่นสายงานแพทย์ เพียงเพื่อให้พิจารณาปรับต�าแหน่งหัวหน้า
พยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ ๘ วช.) ในส่วนที่ยังมิได้ด�าเนินการในเรื่องโรงพยาบาลชุมชนซึ่งมีเพียงโรงพยาบาลละ ๑ 
ต�าแหน่ง ให้ครบถ้วนเท่านัน้ นอกจากนี ้การทีส่�านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มหีนงัสือขอให้ส่วนราชการใน
สงักดัระงับการใช้ต�าแหน่งว่าง เพ่ือน�าต�าแหน่งว่างดังกล่าวมาใช้บรรจุแต่งต้ังนกัเรียนทนุของรัฐบาลในสายงานแพทย์ 
และทันตแพทย์ เป็นกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อบุคลำกรต�ำแหน่งสำยงำนอื่นที่ท�ำหน้ำที่ให้บริกำรสำธำรณสุข 

๒

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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ผู้ร้องอ้างว่า ผู้ร้องเป็นคนพิการทางสายตา ต่อมา ได้ซื้อที่ดินแปลงหน่ึงซึ่งเป็นที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม แต่เจ้าของเดิมยังไม่ได้ด�าเนินการขอเอกสารสิทธิให้เข้าท�าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ผู้ร้อง
จึงไปด�าเนนิการเพือ่ขอออกเอกสารสทิธิ โดยเจ้าหน้าทีส่�านักงานการปฏริปูทีดิ่นจงัหวัดตราดแจ้งว่าไม่สามารถใช้ชือ่
ผู้ร้องเป็นเจ้าของที่ดิน ส.ป.ก. ได้ เนื่องจากระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
วธิกีาร และเงือ่นไขในการคดัเลอืกเกษตรกร ซึง่จะมสีทิธไิด้รับทีดิ่นจากการปฏิรูปทีดิ่นเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ก�าหนดไว้ว่า ผูท้ีม่สีทิธเิข้าท�าประโยชน์ในท่ีดนิ ส.ป.ก. จะต้องเป็นผูม้ร่ีางกายสมบรูณ์ ผูร้้องเหน็ว่า ตนสามารถท�าการ
เกษตรได้ ระเบียบดังกล่าวเป็นระเบียบที่จ�ากัดสิทธิ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม พิจารณา
ข้อเท็จจริงประกอบหลักกฎหมาย เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ พระ
ราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๐ รวมทั้ง 
ปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน ข้อ ๒ (๑) และข้อ ๗ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการ
เมือง ข้อ ๒๖ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ข้อ ๒ และ ข้อ ๕ แล้วเห็นว่า ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๖ (๔) ก�าหนดไว้ว่า ว่าผู้ที่มีสิทธิเข้าท�าประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. จะต้องเป็น
ผู้มีร่างกายสมบูรณ์ โดยเจ้าหน้าที่ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราดตีความหมายรวมถึงคนพิการทุกประเภท 
ซึ่งกำรตีควำมดังกล่ำวเป็นกำรตีควำมอย่ำงแคบ ท�ำให้ผู้ร้องถูกจ�ำกัดสิทธิและเสียสิทธิในการเข้าท�าประโยชน์
ในเขตปฏิรูปที่ดิน ทั้งที่ผู้ร้องยังมิได้มีการยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา เนื่องจากในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม บคุคลทีส่ามารถประกอบอาชพีเกษตรกรรมได้ ควรพจิารณาในเรือ่งของความสามารถในการประกอบ
อาชีพเป็นหลักมากกว่าการพิจารณาจากสภาพร่างกายของบุคคล โดยกรณีที่คนพิการที่เป็นเกษตรกร ถึงแม้ว่าจะ
มีความผิดปกติหรือบกพร่องทางด้านร่างกาย แต่หากยังมีความสามารถในการประกอบเกษตรกรรมได้ และเป็น
เกษตรกรตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ 
คดัเลอืกเกษตรกร ซึง่จะมสีทิธไิด้รบัทีด่นิจากการปฏรูิปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนัน้ ในการให้ค�าจ�ากดั
ความตามระเบียบดังกล่าวข้อ ๖ (๔) ค�าว่า “มีร่างกายสมบูรณ์” ควรมีการก�าหนดความหมายและแนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจน เพื่อมิให้เป็นการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการตีความข้อกฎหมายและท�าให้เกิดการปฏิบัติที่แตกต่างกัน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการ 
เกษตรกรรมว่า สมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือพิจารณาทบทวนระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๖ (๔) เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔ มาตรา ๑๕ 
และมาตรา ๒๐ รวมทั้งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ ๒ (๑) และข้อ ๗ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๒๖ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ข้อ ๒ และ ข้อ ๕ ในการไม่เลือกปฏิบัติต่อ
บุคคลเพราะเหตุแห่งความพิการ (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๒/๒๕๕๕)

ค�าร้องท่ี ๗๒/๒๕๕๔: กรณคีนพกิารไม่ได้รบัสทิธใิห้เข้าท�าประโยชน์ในเขตปฏริปูทีด่นิ
๓
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ผู้ร้องกล่าวอ้างว่า บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งได้ส่ังให้พนักงานซ่ึงมีเคร่ืองตรวจสแกน ท�าการตรวจค้นร่างกาย
พนักงานหญิงช่างขัด-ชุบจิวเวลรี่ จ�านวน ๔ คน เนื่องจากมีเหตุสงสัยว่าทรัพย์สินของบริษัทสูญหาย โดยตรวจค้น
เป็นรายบุคคลในห้องน�้า พนักงานถูกบังคับให้ถอดเสื้อผ้าออกทั้งหมด และท�าการตรวจค้นโดยละเอียด เป็นเหตุให้
ได้รบัความอบัอาย ผลการตรวจค้นดงักล่าวไม่พบว่ามพีนกังานคนใดขโมยทรพัย์สนิของทางบรษิทัตามเหตทุีส่งสยัแต่
อยา่งใด ผู้ร้องเห็นวา่การกระท�าดังกล่าวของทางบริษัท เปน็การละเมดิสิทธมินุษยชนของพนักงาน ขอให้ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาค�าร้องแล้ว เห็นว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับสิทธิสตรีเกี่ยวเนื่อง
กับสิทธิของบุคคลในเกียรติยศ ช่ือเสียง อันเป็นสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงเป็นกรณีที่อยู่ในอ�านาจของคณะกรรมการฯ ท่ีจะตรวจสอบได้ โดยอาศัยอ�านาจตาม 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ และมาตรา ๑๕

คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล ได้ท�าการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังนี้ (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๑๙๖/๒๕๕๖)

๑) พบว่าพนักงานในแผนกขัด-ชุบ จิวเวลรี่ ของบริษัท เป็นหญิงล้วน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาพนักงานเคยถูกตรวจ
ค้นร่างกายดังกล่าวมาแล้ว ๒ ครั้ง คือ ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๕ และในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ผู้ตรวจค้น
เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นพนักงานหญิง โดยในการตรวจเมื่อช่วงเดือนมกราคมมีพนักงานบางราย
ถูกท�าร้ายร่างกายจึงลาออกจากการเป็นพนักงาน และแจ้งความด�าเนินคดีกับบริษัททั้งทางแพ่งและทางอาญาด้วย 
ผู้ร้องแจ้งว่าสาเหตุการตรวจค้นดังกล่าว เพราะบริษัทเกรงว่าพนักงานจะขโมยทรัพย์สินของบริษัท อีกทั้งผู้ร้อง 
ไม่กล้าแสดงตนให้ข้อมลูต่อคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตเิพราะเกรงจะกระทบกบัสถานภาพการท�างาน แต่
ได้ประสานให้อดีตพนักงานที่ลาออกไปมาให้ข้อมูล

๒) ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี 
และความเสมอภาคของบุคคล ได้โทรศัพท์ประสานไปยังผู้ร้องและทราบข้อมูลว่าอดีตพนักงานที่ลาออกไปได้ฟ้อง
ร้องทางบรษิทั และศาลได้มคี�าพิพากษาให้ทางบริษทัชดใช้ค่าเสียหาย และภายหลังจากศาลมคี�าพิพากษาทางบรษิทั
ก็ไม่ได้ท�าการตรวจค้นร่างกายพนักงานอีก ผู้ร้องจึงแจ้งด้วยวาจาขอยุติการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล และคณะ
กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ เหน็ว่ากรณตีามทีร้่องเรยีนข้างต้น ผูถ้กูร้องได้ยติุการตรวจค้นร่างกายพนกังานแล้ว 
อันเน่ืองมาจากมผีูเ้สยีหายฟ้องร้องด�าเนนิคดจีนศาลมคี�าพพิากษาให้ผูถ้กูร้องชดใช้ค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้ ประกอบกับ
ผู้ร้องได้ขอยุติเรื่อง จึงเห็นควรยุติเรื่อง 

ค�าร้องที ่๔๕/๒๕๕๕: กรณบีรษัิทเอกชนค้นตวัพนกังานหญิง 

๔

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

41



ผู้ร้องนับถือศาสนาอิสลาม จบการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง และต้องท�างาน
ที่โรงพยาบาลในสังกัดของมหาวิทยาลัยเป็นเวลา ๒ ปี ตามที่ได้ท�าสัญญาไว้กับมหาวิทยาลัย แต่โรงพยาบาลห้าม 
ไม่ให้ผู้ร้องคลุมฮิญาบและแต่งกายปกปิดร่างกายขณะท�างาน ซึ่งข้อห้ามดังกล่าวขัดกับหลักศาสนาอิสลาม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาค�าร้องแล้วเห็นว่าเรื่องที่ผู้ร้องกล่าวอ้างเป็นประเด็นเกี่ยวกับ
สิทธิเสรีภาพของบุคคลอันเป็นสิทธิเสรีภาพที่ได้รับการรับรองคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงเป็นกรณีที่อยู่ในอ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และได้มอบหมาย
ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคลพิจารณา โดย
อาศยัอ�านาจตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ พระราชบญัญติัคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ และมาตรา ๑๕ และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าโรงพยาบาลได้มีระเบียบเคร่ืองแต่งกายของเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
การพยาบาลฯ ตามประกาศฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาล เรื่อง ระเบียบเครื่องแต่งกาย แต่ในกรณีการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลที่เป็นมุสลิม ฝ่ายการพยาบาลฯ ยังไม่มีระเบียบหรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในเรื่องการแต่งกายเป็นการ
เฉพาะ 

 กระทรวงสาธารณสุขมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข ๓ ฉบับ ได้แก่ ๑.ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการแต่งกายของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒.ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง การแต่งกายของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏบิติังานด้านการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ๓.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแต่งกายของพนักงานผู้ช่วยกายภาพบ�าบัด 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้มีการแจ้งเวียนแก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การแต่งกายของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว โดยเฉพาะกรณีผู้นับถือศาสนาอิสลามที่
อนุญาตให้แต่งเครือ่งแบบตามประกาศของกระทรวงฯ และให้ใช้ผ้าคลุมฮญิาบตามระเบยีบของกระทรวงฯ และแจ้ง
เจ้าหน้าทีถ่ือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 นอกจากนี ้ยงัมข้ีอมลูจากหนงัสอืพมิพ์ ก. ว่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยั ม. โรงพยาบาล ศ. อนญุาต
ให้นักศึกษาพยาบาลที่นับถือศาสนาอิสลามแต่งกายตามหลักศาสนาโดยแต่งชุดคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) ขณะฝึกปฏิบัติ
บนหอผู้ป่วยได้ ตามหนังสือคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ม.เรื่องอนุญาตให้นักศึกษาพยาบาลศาสตร์แต่งชุด
คลุมศีรษะ (ฮิญาบ) ขณะฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาค�าร้องและความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ แล้ว
เห็นว่า สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้รับรองว่า 
บุคคลย่อมได้รับความคุ ้มครองมิให้รัฐกระท�าการใด ๆ อันเป็นการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน์อันควรไว้ 
เพราะเหตุท่ีถือศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยมทางศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ 
หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อแตกต่างจากบุคคลอื่น ซ่ึงคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ม. ได ้
มหีนงัสอือนญุาตให้ผูร้้องซึง่ในขณะศกึษาอยูไ่ด้แต่งกายตามหลักศาสนาอิสลามขณะฝึกปฏบัิตบินหอผูป่้วย เมือ่วนัที่ 

ค�าร้องท่ี ๑๒๔/๒๕๕๔: กรณผีูร้้องอ้างว่าถกูห้ามไม่ให้แต่งกายตามหลกัศาสนา
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๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ต่อมา เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ กระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือเวียน เกี่ยวกับ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง การแต่งกายของเจ้าหน้าทีป่ฏบิตังิานด้านสาธารณสขุ ๓ ฉบบั ได้แก่ ๑) ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแต่งกายของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒) ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ  
๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแต่งกายของพนักงานผู้ช่วยกายภาพบ�าบัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ  ทีส่ังกัดกระทรวงสาธารณสุขปฏิบตัิตามระเบยีบว่าดว้ยการแต่งกายดงักล่าวอย่างเคร่งครดั โดยเฉพาะกรณ ี
ผูน้บัถอืศาสนาอสิลามทีอ่นญุาตให้แต่งเครือ่งแบบตามประกาศของกระทรวงฯ และให้ใช้ผ้าคลุมฮญิาบ ตามระเบียบ
ของกระทรวงฯ จึงเป็นกรณีที่ได้รับการพิจารณาแก้ไขโดยหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่แล้ว จึงเห็นควรให้ยุติเรื่อง 
(รายงานผลการพิจารณา ที่ ๙๒๒/๒๕๕๘)

ผู้ร้องอ้างว่า ได้สมัครเข้าท�างานในบริษัท ท. ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกรายใหญ่แห่งหนึ่งในต�าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ
ร้านขายปลีกในห้างสรรพสินค้า โดยสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ต่อมา บริษัทได้ส่งไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล 
ผลปรากฏว่าผู้ร้องติดเช้ือเอชไอวี (ผู้ร้องทราบอยู่แล้ว) บริษัทจึงไม่รับผู้ร้องเข้าท�างาน ผู้ร้องเห็นว่าเป็นการกีดกัน
การเข้าท�างานโดยน�าเรื่องสุขภาพเป็นข้ออ้าง ซึ่งการติดเชื้อเอชไอวีไม่ได้ส่งผลต่อคนรอบข้าง และไม่ได้ก่ออันตราย
ต่อผูอ่ื้น ผู้ร้องสามารถท�างานได้เหมอืนบคุคลทัว่ไป ผูร้้องเหน็ว่าเป็นการละเมดิสทิธใินการประกอบอาชพี และเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งสุขภาพ จึงขอให้ตรวจสอบ

จากรายงานผลการพิจารณา ท่ี ๓๐๘-๓๐๙/๒๕๕๘ พบว่า บริษัท ท. มีหนังสือชี้แจงว่า เป็นบริษัทจ�าหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภค และการบริการลูกค้า โดยบริษัทได้รับการรับรองตามหลักมาตรฐานอาหารปลอดภัย จาก
กระทรวงสาธารณสขุ ซึง่ในการปฏิบัตหิน้าท่ีพนกังานมคีวามจ�าเป็นต้องสมัผสัอาหารโดยตรง จงึอาจเป็นการเสีย่งต่อ 
ผูบ้รโิภค บรษิทัจงึมีแนวปฏบิติัต้องตรวจหาเชือ้เอชไอวีส�าหรบัพนักงานทีผ่่านการสมัภาษณ์ก่อนเริม่ปฏบิติังานทุกคน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อรักษาหลักมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารที่ได้รับรองจากกระทรวงสาธารณสุข 
ซึ่งแนวทางปฏิบัติท่ีก�าหนดให้ตรวจร่างกายก่อนเข้าท�าสัญญาจ้างนั้นสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๖ ข. (๒) และกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยบริษัทมีจุด
มุ่งหมายเพื่อความปลอดภัยในคุณภาพและชีวิตของพนักงาน ตลอดจนของลูกค้าผู้ใช้บริการด้วย 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ ในการประชมุด้านการคุ้มครองสทิธิมนษุยชน มมีติ (ค�าร้อง 
๓๕/๒๕๕๗) ให้ตรวจสอบกรณีบริษัท ซ. ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งมีนโยบายให้พนักงานตรวจเช้ือ 
เอชไอวี เป็นเงือ่นไขในการเข้าท�างาน และปฏเิสธรบับคุคลเข้าท�างานหลงัจากตรวจร่างกายแล้วพบว่ามเีชือ้เอชไอว ี
เช่นกัน โดยฝ่ายบุคคลของบริษัท ซ. เรียกผู้ร้องไปพบและแจ้งว่าไม่มีนโยบายรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีเข้าท�างาน และให้ 
ผู้ร้องลงชื่อในใบลาออก ซ่ึงผู้ร้องเห็นว่าการกระท�าดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมโดยการบังคับให้
ตรวจเชื้อเอชไอวี และใช้เป็นเงื่อนไขในการรับเข้าท�างาน จึงขอให้ตรวจสอบ

ค�าร้องที ่๕๔๔/๒๕๕๒ และ ๓๕/๒๕๕๗: กรณีบรษิทัเอกชนไม่รบัผูต้ดิเชือ้เอชไอวเีข้าท�างาน 
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จากกรณีบริษัท ซ. ได้เข้าชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ว่าบริษัทมิได้มีนโยบายประกาศใน
เรื่องการบังคับให้ตรวจเชื้อเอชไอวี รวมถึงน�ามาเป็นเงื่อนไขในการไม่รับสมัครบุคคลเข้าท�างาน การกระท�าดังกล่าว
เป็นการกระท�าโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของพนักงานฝ่ายบุคคล ๒ ท่าน และทางบริษัทได้มอบเงินจ�านวน ๕๐,๐๐๐ 
บาทเป็นสนิน�า้ใจช่วยเหลอืผูเ้สยีหาย พร้อมแสดงความขอโทษต่อผูเ้สยีหาย และต่อมาบรษิทัดงักล่าวนัน้ได้มหีนงัสอื
ชี้แจงการด�าเนินการเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการฯ ว่า บริษัทได้ยกเลิกการตรวจหาเชื้อเอชไอวีกับพนักงานตั้งแต่วันที่ 
๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาทั้งสองค�าร้องแล้วเห็นว่า เป็นกรณีบังคับตรวจเลือดก่อนรับเข้า
ท�างานอันเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและอาจละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี จึงไม่ควรปิดกั้นเร่ืองการ
ท�างานอันเป็นการเลอืกปฏบิตัโิดยเกินจ�าเป็นของลกัษณะประเภทการจ้างงานทีเ่ป็นสาระส�าคญั ทัง้ทีบ่คุคลท่ีตดิเชือ้
เอชไอวีสามารถปฏิบัติงานได้ในสถานภาพเดียวกันโดยไม่จ�ากัดทางสุขภาพอนามัย

กรณีของบริษัท ท. หลังจากเข้าช้ีแจงกับคณะกรรมการฯแล้วรับว่าจะด�าเนินการประชุมและรับข้อเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการไปเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ้างงานของบริษัท ส่วนกรณีของบริษัท ซ. นั้นได้มีหนังสือแจ้ง
ผลการด�าเนินงานว่าได้ยกเลิกนโยบายตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีก่อนรับบุคคลเข้าท�างานแล้วตั้งแต่ ๑๕ มกราคม 
๒๕๕๘ เป็นต้นมา โดยที่ในปัจจุบันนี้กฎหมายแรงงานหรือระเบียบท่ีเก่ียวกับสถานประกอบการยังไม่มีข้อก�าหนด
ในเรื่องการเข้าท�างานของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ข้อเสนอแนะเชงินโยบายต่อคณะกรรมการคุม้ครองสวสัดภิาพแรงงานให้ความส�าคญักบัการเลอืกปฏบิตัใินการ
ประกอบอาชีพของผู้ติดเช้ือเอชไอวี โดยควรด�าเนินการให้ความส�าคัญกับปัญหาการเลือกปฏิบัติมากขึ้น ตลอดจน
ผลักดันให้มาตรการป้องกันการเลือกปฏิบัติที่มีอยู่เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะแนวทางปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วย
การป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานที่ท�างาน โดยให้ความส�าคัญกับมาตรการเพื่อหาเชื้อเอชไอวีก่อน
รับเข้าท�างาน การปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล การจัดบริการที่จ�าเป็นต่อกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี การจัดที่พักและรูปแบบ
การท�างานที่เหมาะสม เป็นต้น

 ผูร้้องร้องเรยีนว่าข้าราชการส่วนท้องถ่ินท่ีได้รบัเงนิเดือน การขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ไม่เท่าเทยีม 
และไม่เสมอภาคกบัข้าราชการส่วนท้องถิน่บางต�าแหน่งและข้าราชการประเภทอ่ืน กล่าวคือ ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดมาตรฐานกลางตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ซึ่งโดยทั่วไปจะมีสิทธิรับเงินเดือนเพียงอันดับเดียวเท่านั้น แต่มีพนักงานส่วนท้องถิ่นบางต�าแหน่งได้รับเงินเดือน
มากกว่า ๑ อันดับ และข้าราชการประเภทอื่น เช่น ข้าราชการต�ารวจ ข้าราชการทหาร ข้าราชการครู นอกจากนี้
ยังเห็นว่าหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถ่ินขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ก็ไม่เท่าเทียมกับข้าราชการ
ประเภทอื่น จึงขอให้ตรวจสอบ

ค�าร้องที่ ๔๕๙/๒๕๕๖: กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นร้องเรียนว่า ได้รับเงินเดือน การขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่เท่าเทียมและไม่เสมอภาคกับข้าราชการส่วนท้องถ่ินบาง
ต�าแหน่งและข้าราชการประเภทอืน่
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาค�าร้องและความเห็นของคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้าน
กฎหมายและการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม มีความเห็นสรุปได้ว่า “กรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถ่ินบางต�าแหน่งได้
รับเงินเดือนตามระบบบัญชีไม่เท่าเทียมกันนั้น ... เป็นการก�าหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมแก่รายได้และการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นอ�านาจของคณะกรรมการมาตรฐานงานบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ (๑)” 
ดังนั้น คณะกรรมการฯ เห็นว่ายังไม่มีการละเลยหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมแต่
อย่างใด ด้วยเหตผุลเดยีวกนัการขอพระราชทานเครือ่งราชอสิริยาภรณ์ ต้องเป็นไปตามบญัชท้ีายระเบยีบส�านกันาย
ยกรฐัมนตรว่ีาด้วยการขอพระราชทานเครือ่งราชอสิริยาภรณ์อนัเป็นทีเ่ชิดชูยิง่ช้างเผือก และเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๔๓๓/๒๕๕๗)

ผู้ร้องร้องเรียนว่า วัด พ. ได้จัดท�าพิพิธภัณฑ์ โดยการน�าร่างของผู้เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์มาจัดแสดง พร้อมทั้ง
เขียนชื่อ-นามสุกล ประวัติ อาชีพของผู้ตาย ทั้งเป็นร่างที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้า แม้จะมีการลงชื่อยินยอมของผู้ตายและ 
ผู้ร้องกังวลว่าอาจจะยินยอมโดยไม่มีความอิสระ เนื่องจากอยู่ในสถานที่ดูแลของวัดเลยจ�าต้องยินยอม ทั้งนี้ 
ผู้ร้องเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งต่อผู้เสียชีวิตเองและญาติของผู้เสียชีวิตด้วย จึงให้ตรวจสอบ

คณะกรรมการอนกุรรมการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชนด้านเด็ก สตร ีผูส้งูอาย ุและความเสมอภาคของ
บุคคล ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ง

ประเด็นแรก การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ชีวิตในวัด พ. เป็นการสตัฟฟ์ (STUFF) ศพเสียชีวิตจากโรคเอดส์ 
โดยเปิดเผยชื่อ-สกุล ประวัติ อาชีพ ภายถ่ายของผู้เสียชีวิต และสภาพศพไม่ได้สวมใส่เส้ือผ้าปกปิดกาย ลักษณะ 
ดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิในเกียรติยศ และชื่อเสียงของผู้เสียชีวิต และบุคคลในครอบครัว ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๕ ถอืว่าเป็นการกระท�าอนัมบัิงควรต่อศพ ดูหมิน่เหยยีดหยามศพ 
ดังนั้น การจัดแสดงศพที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะหรือมีคุณค่าต่อการให้ความรู้แก่สังคม จึงต้องอยู่บนพื้นฐาน
ที่จะต้องไม่กระทบสิทธิในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและครอบครัว แม้ผู้เสียชีวิตจะเจตนาบริจาคร่างเพื่อ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวก็ตาม คณะกรรมการฯ แนะน�าให้ท�าการแก้ไขโดยปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของศพด้วย

ประเด็นที่สอง การที่ผู้เสียชีวิตได้ยินยอมบริจาคร่างหลังเสียชีวิตให้กับมูลนิธิเพื่อวัตถุประสงค์ให้บุคคลอ่ืน
ตระหนกัถงึภยัโรคเอดส์นัน้ เป็นการแสดงเจตจ�านงทีไ่ม่อยูภ่ายใต้แรงกดดัน เมือ่พิจารณาจากข้อเท็จจริง ปรากฏว่า
วัดไม่ได้ท�าการข่มขู่ บังคับ ผู้ป่วยเจตนาบริจาคร่างเพื่อประโยชน์ต่อวัดและพระพุทธศาสนา ดังนั้น จึงน่าเชื่อว่าวัด 
พ. ไม่ได้กดดนั บงัคบั ผูเ้สยีชวีติให้ยนิยอมบรจิาคร่าง ฉะนัน้ การแสดงความยนิยอมโดยสมคัรใจและอสิระถอืว่าเป็น
ไปตามวัตถุประสงค์อันแท้จริงอันเป็นฐานในหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่มีสิทธิแสดงเจตจ�านงต่าง ๆ อย่างอิสระ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นควรให้ยุติเรื่อง และแจ้งความเห็นให้มูลนิธิ ธ. เจ้าของโครงการ และ
วัด พ. พิจารณาด�าเนินการต่อไป (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๖๒๔/๒๕๕๕)

ค�าร้องที ่๔๘๔/๒๕๕๒: กรณพีพิธิภณัฑ์ชวีติของวดั พ.น�าร่างผูเ้สยีชวีติด้วยโรคเอดส์มาจดัแสดง 
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ผู้ร้องอ้างว่า ผู้ร้องเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษจ�าคุกในคดีลักทรัพย์ และรอลงอาญาไว้ ๒ ปี ต่อมา ผู้ร้องได้
สมัครเข้าเป็นพนักงานขายรถยนต์ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ผู้ร้องได้ปฏิบัติงานผ่านการทดลองงาน ๓ เดือนและถูก
ตรวจประวัติอาชญากรรม ผลตรวจพบว่าผู้ร้องมีประวัติถูกด�าเนินคดีอาญา บริษัทจึงปฏิเสธการบรรจุผู้ร้องเข้าเป็น
พนักงาน ผู้ร้องเห็นว่านายจ้างควรพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและความประพฤติของผู้ร้องเป็นหลัก ไม่ควรน�า
ทะเบียนประวัติอาชญากรรมในอดีตมาประกอบการพิจารณา ซ่ึงเท่ากับไม่ให้โอกาสผู้ที่เคยท�าผิดได้กลับตัวเป็น 
คนดแีละประกอบอาชีพท่ีมัน่คง ผูร้้องมคีวามประสงค์ให้คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตติรวจสอบการกระท�า 
อันไม่เป็นธรรมโดยการน�าทะเบียนประวัติอาชญากรรมมาประกอบการพิจารณาบรรจุพนักงาน

ความเหน็ของคณะอนกุรรมการด้านกฎหมายและการปฏบิตัไิม่เป็นธรรม พจิารณาแล้วมปีระเดน็ทีต้่องวนิจิฉยั 
คือ การที่บริษัทเอกชนน�าข้อมูลประวัติอาชญากรรมมาประกอบการพิจารณารับบุคคลเข้าท�างานเป็นการกระท�า
หรือละเลยการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่

คณะอนกุรรมการพจิารณาแล้วเหน็ว่า ตามค�าร้องผู้ร้องถกูปฏเิสธไม่รับเข้าท�างานเนือ่งจากเคยต้องโทษคดีอาญา
ที่ปรากฏในทะเบียนอาชญากรรม จากการพิจารณาตามระเบียบส�านักงานต�ารวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบ
การต�ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๒ การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นระเบียบใหม่ กรณีของ
ผู้ร้องก็ไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการคัดแยกประวัติออกจากสารบบ และเมื่อพิจารณามาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติล้าง
มลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
แล้วนั้น กรณีผู้ร้องแม้เป็นผู้ท่ีได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็มีผลแต่เพียงว่า 
ผู้ร้องไม่เคยถูกลงโทษในข้อหานั้น ๆ มาก่อนเท่านั้น

เนื่องจากบริษัทเอกชนมีหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการพิจารณารับบุคคลเข้าท�างานแตกต่างกันไป โดยคณะ
กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตเิสนอแนะเชงินโยบายไปยงัหน่วยงานภาครฐัและรฐัวสิาหกจิให้เปิดโอกาสให้บคุคล
ที่เคยรับโทษโดยค�าพิพากษาสามารถใช้สิทธิในการรับสมัครเข้ารับราชการและสามารถกลับตัวเป็นคนดีต่อไป

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า กรณีตามค�าร้องเป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท 
เอกชนในการรับสมัครบุคคลเข้าท�างานท่ีแตกต่างกันโดยพิจารณาเป็นรายกรณี อย่างไรก็ตาม แม้แต่ในหน่วยงาน
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจยังมีการพิจารณาหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการรับสมัครบุคคลเข้าท�างานแตกต่างกันไป โดย
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตมิข้ีอเสนอแนะเชงินโยบายไปยงัหน่วยงานภาครัฐและรัฐวสิาหกจิให้เปิดโอกาส
ให้บุคคลที่เคยรับโทษโดยค�าพิพากษาสามารถใช้สิทธิในการรับสมัครเข้ารับราชการและสามารถกลับตัวเป็นคนด ี
เพ่ือท�าประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมาตรฐานเดียวกันต่อไป  
นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคมต่าง ๆ 
และภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการจัดน�าร่องรับสมัครบุคคลที่เคยต้องโทษคดีถึงที่สุดเข้าท�างาน เพื่อเป็นหลักประกัน
ให้ผู้ประกอบการในการรับบุคคลเคยต้องโทษเข้าท�างาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม จากกรณีบริษัท
เอกชนไม่รับบรรจุบุคคลเข้าท�างานเพราะเหตุมีทะเบียนประวัติอาชญากรรมไม่พบว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรือเป็นการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด จึงมีมติให้ยุติเรื่อง (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๔๙๕/๒๕๕๘)

ค�าร้องที่ ๔๘๖/๒๕๕๖: กรณีนายจ้างน�าข้อมูลประวัติอาชญากรรมมาประกอบการพิจารณา
รับบรรจเุข้าท�างานโดยไม่เป็นธรรม 
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ค�าร้องที่ ๒๒๙/๒๕๕๕: กรณีโรงเรียนไม่ออกเอกสารแสดงผลการจบหลักสูตรให้กับนักเรียน 
โดยอ้างว่าไม่จ่ายค่าบ�ารุงการศึกษา 

๑๑

ผู้ร้องเคยถูกด�าเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและศาลพิพากษาให้จ�าคุก ๓ ปี ๖ เดือน ปัจจุบันผู้ร้องพ้นโทษเป็น
เวลากว่า ๕ ปี ประกอบอาชีพสุจริต ต้องการจะสอบเข้ารับราชการ แต่ถูกจ�ากัดสิทธิดังกล่าว ผู้ร้องต้องการสอบ
เข้ารับราชการสงักดัรัฐสภา แต่เมือ่โทรศพัท์ไปสอบถามได้รบัแจ้งว่า ผูร้้องไม่มสีทิธสิอบและหากสอบได้คะแนนเตม็
กไ็ม่สามารถเข้ารบัราชการได้ คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติได้มอบหมายให้คณะอนกุรรมการตรวจสอบการ
ละเมดิสทิธมินษุยชนด้านกฎหมายและการปฏบิติัทีไ่ม่เป็นธรรมพจิารณาต่อไป ประเดน็การตรวจสอบ คือ การก�าหนด 
ลกัษณะต้องห้ามของผูท้ีจ่ะเข้ารบัราชการของรัฐสภา ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบญัญติัระเบยีบข้าราชการรฐัสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ กระทบต่อสิทธิของผู้ร้องหรือไม่ อย่างไร 

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้มาตรา ๓๗ ข (๗) จะก�าหนดคุณสมบัติว่าต้องไม่เป็นผู้เคยได้ 
รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดท่ีกระท�าโดยประมาทหรือความผิด
ลหโุทษ แต่มาตรา ๓๗ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี ่ ได้บญัญตัข้ิอยกเว้นเพือ่เปิดโอกาสให้ผูม้ลีกัษณะต้องห้าม 
ตามข้อ ข (๗) ได้รบัการพจิารณายกเว้นคณุสมบติัดังกล่าวได้ ฉะนัน้ ผูร้้องยงัอาจได้รับการพจิารณาให้เข้ารบัราชการ
ได้ หากคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาพิจารณายกเว้นโดยต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าส่ีในห้าของจ�านวน
กรรมการทีม่าประชมุ คณะอนกุรรมการฯ จงึเหน็ว่าผูร้้องยงัไม่ถกูกระทบสทิธใินเร่ืองการไม่สามารถเข้ารับราชการ
รัฐสภา เพราะเคยต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๔๓/๒๕๕๕) 

ผู้ร้องเป็นนายกสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ ได้ร้องเรียนว่าโรงเรียน ส. ไม่ออกเอกสารใบแสดงผลการ
เรียน และหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยอ้างว่านักเรียนยังค้างค่าบ�ารุงการ
ศึกษา และโรงเรียนยังมีพฤติกรรมใช้เอกสารดังกล่าวเป็นหลักประกันเพื่อเรียกเก็บเงินค่าบ�ารุงการศึกษาย้อนหลัง
จากนักเรียนบ่อยครั้ง ท�าให้นักเรียนหลายรายต้องเสียสิทธิและโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาอื่น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาเห็นว่าเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพในการศึกษา อัน
เป็นสิทธิและเสรีภาพที่ได้รับรองหรือคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงเป็น
กรณีเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและอยู่ในอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตพิจิารณาตามมตขิองคณะอนกุรรมการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน 
ด้านเดก็ สตร ีและความเสมอภาคของบคุคล แล้วเหน็ว่า ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 
(ทีใ่ช้อยูใ่นขณะนัน้) ประกอบกบัรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ ในเร่ืองสิทธิ

ค�าร้องที ่๑๘๔/๒๕๕๐: กรณผีูท้ีเ่คยรบัโทษให้จ�าคกุถกูจ�ากดัสทิธใินการเข้ารบัราชการ 

๑๐
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เสรีภาพในการศึกษานั้น รัฐธรรมนูญได้รับรองคุ้มครองว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า
สิบสองปีที่รัฐต้องจัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่ผู้ร้องร้อง
เรียนว่า โรงเรียน ส. ได้กระท�าหรือละเลยการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีไม่ออกเอกสารแสดงผล
การเรียน และหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ให้กับนักเรียนโดยอ้างว่าไม่จ่ายค่าบ�ารุงการศึกษานั้น ปรากฏว่าปัจจุบัน
ทางโรงเรียนได้ออกเอกสารแสดงผลการเรียนและหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ให้กับนักเรียนคนดังกล่าวเรียบร้อย
แล้ว จึงเห็นควรให้ยุติเรื่อง (ตามรายงานผลการพิจารณา ที่ ๙๔๘/๒๕๕๘)

ผูร้้องที ่๑ เป็นรองปลดัเทศบาลต�าบล ส. ได้ร้องเรียน (ค�าร้องท่ี ๕๗๓/๒๕๕๕) โดยอ้างว่านโยบายของส�านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ก�าหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนเขตพ้ืนที่บริการและนอก
เขตพื้นที่บริการ มีลักษณะเป็นการกีดกั้นทางการศึกษา อาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของนักเรียน และไม่เป็น
ธรรมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

ผูร้้องท่ี ๒ เป็นผูป้กครองของนกัเรยีนได้ร้องเรียน (ค�าร้องที ่๓๓/๒๕๕๖) ว่านโยบายของส�านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) เกีย่วกับการก�าหนดหลกัเกณฑ์การรบัสมคัรนกัเรยีนเขตพืน้ทีบ่รกิารและนอกเขตพืน้ที่
บริการ ท�าให้นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการมีสิทธิสอบคัดเลือกได้ทั้งสองกลุ่ม ส่งผลให้นักเรียนที่อยู่นอกเขตพื้นที่
บริการไม่ได้รับความเป็นธรรม นอกจากนี้ นักเรียนที่เรียนอยู่ในเขตพื้นที่บริการตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงช้ันประถม
ศกึษาปีที ่๖ และนกัเรยีนทีม่ผีูป้กครองรบัราชการอยูใ่นเขตพืน้ทีบ่รกิารควรมสีทิธสิอบคดัเลอืกเช่นเดยีวกบันกัเรยีน
ในเขตพื้นที่บริการโดยไม่ต้องใช้หลักฐานทะเบียนราษฎร์

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตพิจิารณาค�าร้องแล้วเหน็ว่าเร่ืองทีผู่ร้้องกล่าวอ้างเป็นประเด็นเก่ียวกบัสทิธิ
เสรภีาพในการศกึษาทีไ่ด้รบัการรบัรองคุม้ครองไว้ในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ จึงเป็น
กรณีที่อยู่ในอ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคลพิจารณา โดยอาศัยอ�านาจตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

จาการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิพบว่านโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการรบันกัเรยีนสงักดัส�านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ทุกปีการศกึษา (ประมาณ ๓๐ ปีมาแล้วตัง้แต่กรมสามญัศกึษาเดมิ) จะมุง่เน้นให้นกัเรยีน
ได้เรียนใกล้บ้านเพื่อเดินทางสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง ดังนั้น จึงมีการก�าหนดเขตพื้นที่ของโรงเรียนตาม
กฎหมาย เพือ่ให้สทิธเิดก็ทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีไ่ด้เข้าศกึษาก่อนโดยก�าหนดสดัส่วนนกัเรยีนในเขตพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐ และนกัเรยีนทัว่ไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ซ่ึงกระบวนการคดัเลอืก การจบัสลากหรอืการสอบก็ได้ก�าหนดสดัส่วน
และวิธีการคัดเลือกซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค�าร้องท่ี ๕๗๓/๒๕๕๕ และ ๓๓/๒๕๕๖: กรณีกล่าวอ้างว่ามีการเลอืกปฏบิตัเิกีย่วกบัหลกัเกณฑ์
การรบัสมคัรนกัเรียนเข้าศกึษาต่อ 

๑๒

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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การก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพิเศษในการรับนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนแต่ละแห่งโดยนโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกโดยอาศัยอ�านาจตาม
มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ซึง่นโยบายและแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัการรับนกัเรยีนสงักัดส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐานเปิดโอกาสให้
รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษได้ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้

๑) นักเรียนที่สอบได้คะแนนเท่ากันในล�าดับสุดท้าย
๒) นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน
๓) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
๔) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
๕) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียนคู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย 
๖) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
๗) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ท�าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้พจิารณาค�าร้องและความเหน็ของคณะอนกุรรมการฯ แล้วเหน็ว่า การ

ก�าหนดหลักเกณฑ์การรับนักเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ก�าหนดให้รับนักเรียนใน
เขตพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติและไม่กระทบต่อสิทธิของเด็กที่เข้าศึกษา ซึ่งกำรก�ำหนด
รับนักเรียนโดยอำศัยเกณฑ์ทะเบียนรำษฎร์เป็นหลักน้ันเป็นกำรรับรองสิทธิ ไม่เป็นกำรจ�ำกัดสิทธิจึงไม่มีกำร
เลือกปฏิบัติแต่อย่ำงใด ทั้งนี้ ยังให้สิทธิสอบในโรงเรียนนอกเขตบริการได้อีกด้วย ส่วนการก�าหนดให้เด็กนอกเขต
บรกิารต้องสอบคดัเลอืกนัน้เป็นเง่ือนไขท่ีเดก็นอกเขตพืน้ทีต้่องปฏบิติัเช่นเดียวกนัจึงไม่เป็นการเลอืกปฏิบัติ อย่างไร
กต็าม ส�าหรบัเดก็ทีต่ดิตามผูป้กครองทีท่�างานอยูน่อกพืน้ทีบ่รกิารและได้เรยีนอยูใ่นสถานศกึษานอกเขตบริการอย่าง 
ต่อเนือ่ง ควรมข้ีอเสนอแนะเชงินโยบายต่อกระทรวงศกึษาธกิารเพือ่พจิารณาให้เดก็ได้รับสทิธเิข้าศกึษาตามสมควร
แก่กรณี (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๙๒๗-๙๒๘/๒๕๕๘) 

ค�าร้องที่ ๖๒๕/๒๕๕๓ และ ๖๓๑-๖๓๕/๒๕๕๓: กรณีถูกตัดสิทธิไม่ให้สอบคัดเลือกบุคคลเข้า
เรียนในคณะแพทยศาสตร์

๑๓

ผู้ร้องที่ ๑-๖ (ค�าร้องที่ ๖๒๕/๒๕๕๓ และ ๖๓๑-๖๓๕/๒๕๕๓) ร้องเรียนว่า ถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้าร่วมสอบ 
คัดเลือกบุคคลเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์เนื่องจากขาดเอกสารประกอบการสอบ เช่น ส่งรูปถ่ายไม่ครบตาม
จ�านวนที่ก�าหนดในประกาศสอบของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาค�าร้องแล้วได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคลพิจารณา โดยอาศัยอ�านาจตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ จึงเป็นกรณีที่อยู่ในอ�านาจของคณะกรรมการฯ ที่จะสามารถตรวจสอบได้ โดย 
อาศัยอ�านาจตามพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๓ ระเบยีบคณะกรรมการ 
สทิธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามรายงาน 
ผลการพิจารณา ที่ ๓๕๗-๓๖๒/๒๕๕๘ สรุปข้อเท็จจริงได้ ดังนี้

กลุม่สถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ชีแ้จงว่าได้พิจารณาใบสมคัรของผู้สมคัรสอบและแจ้งเตือน
ทางเวบ็ไซต์ ตัง้แต่วนัที ่๑๐ กนัยายน ๒๕๕๓ ให้ผูส้มคัรสอบทีส่่งเอกสารไม่ครบทางไปรษณย์ีด่วนพเิศษ ภายในวนัที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงมีผูส้มคัรท่ีส่งเอกสารไม่ครบได้ส่งเอกสารมาเพิม่ในช่วงเวลาดังกล่าวจ�านวน ๗๔ รายและมสีทิธิ
เข้าสอบ คงเหลือผู้สมัครที่ส่งเอกสารไม่ครบอยู่ ๑๔๘ รายถูกตัดสิทธิ ซึ่งกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
(กสพท.) ยนืยนัว่าได้พยายามผ่อนปรนให้ผูส้มคัรอย่างเตม็ความสามารถ เพือ่มุ่งสร้างแพทย์และทนัตแพทย์ทีด่สี�าหรบั
ประเทศชาติและประชาคมโลก อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ   ต้องมีเงื่อนไขเงื่อนเวลาก�ากับเพื่อ
ให้สามารถด�าเนินการขั้นตอนต่าง ๆ  ได้อย่างสมบูรณ์ ทางกลุ่มฯ ได้ยึดหลักความโปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบ
ได้ ส�าหรับผู้สมัครที่ปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามระเบียบ หรือขาดความพร้อมในการเข้าสอบในรอบนี้ ยังสามารถเข้ารับ
การคัดเลือกผ่านกลุ่มสถาบันฯ ได้อีกในปีการศึกษาต่อไป

เมือ่วนัที ่๒๗ ตลุาคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาตไิด้ยืน่ฟ้องประธานกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย (กสพท.) เป็นผู้ถูกฟ้องที่ ๑ และฟ้องกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เป็นผู้
ถูกฟ้องที่ ๒ ต่อศาลปกครองให้ยกเลิกประกาศของกลุ่มฯ รวมทั้งการกระท�าใด ๆ ที่มีผลเป็นการตัดสิทธิผู้ร้องมิให้
มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ และสั่งให้ประธานฯ และกลุ่มฯ จัดให้ผู้ร้องมีสิทธิสอบคัด
เลือกบุคคลเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ด้วย อีกทั้งขอให้ศาลปกครองสั่งบังคับทุเลา
ประกาศและการกระท�าของกลุ่มฯ ไว้เป็นชั่วคราวอีกด้วย

ศาลปกครองมีค�าสั่งคดีหมายเลขด�าที่ ๑๖๗๐, ๑๖๗๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยศาลปกครอง
กลางได้มีค�าสั่งทุเลาการบังคับตามค�าสั่งของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยที่แจ้งว่าผู้ร้องไม่มีสิทธิสอบ 
คัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตผ่านกลุ ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตามมาตรา ๖๖ ของพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๓

ศาลปกครองมีค�าพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงท่ี ๓๑๐-๓๑๑/๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยศาล
ปกครองมคี�าพพิากษายกฟ้อง เพราะเหตท่ีุว่าประกาศของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบบัที ่๑ เรือ่ง 
หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตร-
บัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ผ่านระบบรับตรง ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย มิได้จ�ากัดสิทธิผู้ร้อง
ในอันที่จะสมัครสอบคัดเลือกตามประกาศดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ร้องจะมีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกนั้นต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดในประกาศนั้นด้วย เมื่อผู้ร้องมิได้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธี
กำรและเงือ่นไขดังกล่ำว กำรทีผู่ร้้องถกูตดัสทิธเิข้ำสอบจงึมใิช่เป็นกำรเลอืกปฏิบตัโิดยไม่เป็นธรรม หรอืเป็นการ
จ�ากัดสิทธิในการได้รับการพัฒนาสติปัญญา หรือเป็นการจ�ากัดสิทธิเสรีภาพทางการศึกษาอบรมหรือการเรียน ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๒ แต่อย่างใด และ
ค�าสั่งทุเลาการบังคับตามค�าสั่งฯ เป็นอันสิ้นผลนับแต่มีค�าพิพากษา
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาค�าร้องและความเห็นของคณะอนุกรรมการแล้ว มีความเห็น
สอดคล้องกับความเห็นของคณะอนุกรรมการโดยเห็นว่า จากกรณีผู้ร้องได้ร้องเรียนว่าถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้าร่วมสอบ
คดัเลอืกบคุคลเข้าเรยีนในคณะแพทยศาสตร์ เนือ่งจากยืน่เอกสารประกอบการสอบไม่ครบ ซ่ึงเป็นเร่ืองทีเ่กีย่วเนือ่ง
กับเรือ่งร้องเรยีนทีค่ณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้ยืน่ฟ้องประธานกลุม่สถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
และกลุม่สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ซ่ึงคดอียูร่ะหว่างขัน้ตอนของการแสวงหาข้อเทจ็จริงของศาลปกครอง
สูงสุด ดังนั้น จึงควรยุติการตรวจสอบเพื่อรอผลคดีดังกล่าว ในการนี้ สมควรมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปยังกลุ่ม
สถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) และส�านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา (สกอ.) เพือ่พิจารณาด�าเนนิ
การตามอ�านาจหน้าที่ต่อไป

ผู้ร้องเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐทางภาคเหนือ มีความประสงค์จะ 
แต่งกายให้ถกูต้องตามหลกัศาสนาอสิลามเพือ่เข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร แต่ทางมหาวทิยาลัยไม่อนุญาต ผูร้้อง
จึงร้องเรียนมายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซ่ึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็น
ว่าเป็นประเด็นเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพในการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม จึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจ
สอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและความเสมอภาคของบุคคล ด�าเนินการตรวจสอบ 
ซึ่งปรากฏผลการพิจารณา ดังนี้ (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๒๙๘/๒๕๕๔)

คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและความเสมอภาคของ
บคุคล ด�าเนนิการตรวจสอบ พบว่า ผูร้้องมคีวามประสงค์จะแต่งกายให้ถูกหลกัศาสนาอิสลามเพือ่เข้ารบัพระราชทาน
ปรญิญาบตัร คอื สวมเสือ้เชิต้สขีาวแขนยาวรัดข้อมอื สวมกระโปรงคลมุเท้า ใส่ผ้าคลุมศรีษะและสวมครุยวทิยฐานะ
ทบั แต่มหาวทิยาลยัอนุญาตให้สวมฮญิาบสดี�า แต่ต้องใส่กระโปรงสัน้สวมถุงน่องสเีข้มเท่านัน้ ซึง่ไม่สอดคล้องกบัหลกั
ศาสนาอสิลาม มหาวทิยาลยัชีแ้จงว่า มหาวทิยาลัยมไิด้ก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏบิติัใดท่ีขัดต่อหลักศาสนาใด ๆ 
แนวปฏิบัติที่ก�าหนดในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรก็เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความศักดิ์สิทธ์ของพิธี 
และความมีวินัย สอดคล้องกับหลักศีลธรรมจรรยาที่บัณฑิตพึงปฏิบัติ ส�าหรับบัณฑิตหญิงที่นับถือศาสนาอิสลาม 
และประสงค์จะแต่งกายตามหลักศาสนาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรน้ัน มหาวิทยาลัยอนุญาตให้แต่งกายโดย
สวมเสือ้เช้ิตสีขาวแขนยาวรดัข้อมอื สวมกระโปรงสดี�ายาวตามหลกัศาสนา ผ้าคลมุศรีษะสดี�า (ไม่ปิดปังใบหน้า) และ
สวมชุดครุยวิทยฐานะทับ แต่ต้องยื่นค�าร้องต่อคณะที่สังกัดเพ่ือขออนุญาตมหาวิทยาลัย เพ่ือที่คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายพธิกีารจะได้ประสานการจดัพธิใีห้เรยีบร้อย โดยมหาวทิยาลยัอนญุาตให้บณัฑติแต่งกายตามหลกัศาสนาทกุครัง้

ต่อมา ผู้ร้องส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์พร้อมด้วยภาพถ่ายการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้ร้อง โดย
ได้รับอนุญาตให้แต่งกายตามหลักศาสนา คณะอนุกรรมการเห็นว่าผู้ร้องได้รับการแก้ไขปัญหาตามความประสงค์
แล้ว จึงเห็นควรยุติเรื่อง

ค�าร้องที ่๕๖๗/๒๕๕๓: กรณกีารแต่งกายตามหลกัศาสนาในการรบัพระราชทานปรญิญาบตัร 

๑๔

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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ค�าร้องที่ ๖๖/๒๕๕๕: กรณีอ้างว่านักเรียนถูกส่ังพักการเรียนโดยไม่เป็นธรรม

๑๕

ผู้ร้องได้ร้องเรียนว่าบุตรชายของผู้ร้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ถูกสั่งพักการเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ 
มกราคม ๒๕๕๕ ผู้ร้องเห็นว่าการสั่งพักการเรียนดังกล่าวไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมต่อบุตรผู้ร้อง จึงให้คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาเห็นว่าเป็นประเด็นเรื่องสิทธิเด็กและสิทธิและเสรีภาพในการ
ศึกษา จึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ความเสมอภาคของบุคคล ด�าเนินการตรวจสอบ (รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๘๖๕/๒๕๕๕) พบว่าบุตรชายของ 
ผู้ร้องได้รบัการพจิารณาให้ศกึษาต่อในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๔ เป็นกรณพิีเศษ เนือ่งจากไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมคัร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ด้านความประพฤติ โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ปกครองลงนามในหนังสือสัญญา ยินยอมย้าย
สถานศึกษา หากนักเรียนมีปัญหาความประพฤติและลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการพัฒนานักเรียนที่ต้องการ
ดูแลเป็นพิเศษว่าผู้ปกครองจะให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการดูแลด้านความรู้และความประพฤตินักเรียนให้มี
การพัฒนาที่ดีขึ้น หากไม่สามารถปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนได้ ผู้ปกครองยินดีน�านักเรียนไปเรียนสถานที่เหมาะ
สมต่อไป หากนกัเรยีนท�าผดิระเบยีบวนิยัทีท่างโรงเรียนก�าหนดไว้ไม่ว่าข้อหนึง่ข้อใด นกัเรียนต้องพ้นสภาพการเป็น
นักเรียนโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งบุตรชายของผู้ร้องมีปัญหาด้านความประพฤติ ก้าวร้าวครูอาจารย์ ไม่เชื่อฟัง
ค�าตักเตอืน รวมกลุม่กบัเพือ่นกลัน่แกล้งเพือ่นทีอ่่อนแอกว่า ก่อกวนเป็นอปุสรรคต่อการเรยีนการสอน เข้าห้องเรยีน
ช้า ไม่ตั้งใจเรียน ผลการเรียนต�่า เกรดเฉลี่ย ๐.๙๕ มาจากสาเหตุที่นักเรียนสนใจด้านเครื่องยนต์ เครื่องกล มากกว่า
เรียนวิชาการซึ่งโรงเรียนแจ้งผู้ปกครองทราบ 

ผูร้้องเหน็ว่าการทีบ่ตุรถกูกล่าวหาว่ากลัน่แกล้งเพ่ือน และมพีฤติกรรมก้าวร้าว จนได้ท�าทณัฑ์บนไว้ การกระท�า 
ดังกล่าวนั้นก็ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่ามีการกระท�าผิดจริงและเป็นเพียงการหยอกล้อ การถูกพักการเรียนย่อม 
ส่งผลต่อคะแนนเก็บ คะแนนท�ารายงาน ท�าให้นักเรียนต้องซ�้าชั้นเป็นการเสียเวลา ส่งผลต่อสภาวะจิตใจเด็ก

ต่อมา เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ผู้ร้องได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าได้ให้บุตรชายลาออกจากโรงเรียนเนื่องจาก
บตุรชายเกดิความเครยีดจากการทีโ่รงเรยีนจดัการเรียนการสอนแบบเป็นการเฉพาะตัว ท�าให้ไม่อยากไปเรียน และ
ให้สมัครเข้าเรียนระดับ ปวช. ของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งแล้ว

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้พิจารณาแล้วชี้แจงมายังคณะอนุกรรมการฯ ว่า 
• ประเด็นสัง่พกัการเรยีนบุตรชายผูร้้องนัน้ โรงเรยีนได้แก้ไขปัญหาโดยการจดัให้นกัเรยีนมาเรยีนกบัรองผูอ้�านวย

การฝ่ายวิชาการ และให้มาสอบปลายภาคตามที่โรงเรียนก�าหนด
• ประเด็นที่โรงเรียนให้นักเรียนลาออกนั้น ผู้ปกครองได้ทราบถึงปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน และได้ท�า

บนัทกึตกลง ต่อมา ได้ยืน่หนงัสอืลาออกจากโรงเรยีนแล้ว จงึไม่สามารถด�าเนนิการเป็นอย่างอืน่ได้ ทางคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทราบ

คณะอนกุรรมการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชนด้านเดก็ สตร ีผูส้งูอาย ุคนพกิาร และความเสมอภาคของ
บุคคล พิจารณาแล้วเห็นว่า ตาม พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๒๒ บัญญัติว่า

“การปฏบิตัต่ิอเดก็ไม่ว่ากรณใีด ให้ค�านงึถงึประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส�าคญัและไม่ให้ม ีกำรเลอืกปฏบิติัโดย
ไม่เป็นธรรม
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การกระท�าใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก หรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็กหรือไม่ ให้
พิจารณาตามแนวทางที่ก�าหนดในกฎกระทรวง”

ดังนั้น กำรที่โรงเรียนได้จัดท�ำบันทึกข้อตกลง และสัญญำไว้ก่อนกำรเข้ำศึกษำว่ำหำกนักเรียนไม่มีกำร
พัฒนำที่ดีขึ้น และไม่สำมำรถปฏิบัติตำมกฎระเบียบของโรงเรียน ผู้ปกครองยินดีน�ำนักเรียนไปเรียนในสถำนที ่
เหมำะสม และรบัรองว่ำผูป้กครองจะควบคมุให้นกัเรียนประพฤตอิยูใ่นระเบยีบวนิยัของโรงเรยีน ถ้าหากนกัเรยีน
ท�าผดิระเบยีบวนิยัทีท่างโรงเรียนก�าหนดไว้ไม่ว่าข้อหนึง่ข้อใด นกัเรยีนต้องพ้นสภาพการเป็นนกัเรยีนโดยไม่มีข้อแม้
ใด ๆ ทั้งสิ้นนั้น เป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก

นอกจากนี ้การทีโ่รงเรยีนได้ท�าสญัญาโดยมเีนือ้หาระบใุห้บตุรชายผูร้้องต้องพ้นสภาพนกัเรยีนด้วยเหตทุ�าผดิกฎ
ระเบียบของโรงเรียน เป็นการก�าหนดเงื่อนไขที่เกินกว่า “การลงโทษ” ที่ก�าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

ต่อมา เมื่อผู้ร้องแจ้งว่าบุตรชายได้ลาออกจากโรงเรียนไปแล้ว คณะอนุกรรมการฯ จึงยุติการตรวจสอบ และ
แจ้งความเห็นไปยังคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียน ก. เพื่อระมัดระวัง 
การด�าเนินการมิให้มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการศึกษาของเด็กซ่ึงได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

ผู้ร้องร้องเรียนว่าบุตรชายและบุตรสาวของผู้ร้อง ก�าลังเรียนอยู่ระดับชั้นประถมของโรงเรียนประถมสาธิต
มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง ถูกทางโรงเรียนเรียกเก็บเงินค่าเทอม คนละ ๒๗,๐๐๐ บาท หากไม่จ่ายทางโรงเรียน
ให้ลาออก หรือจะคัดช่ือออกจากโรงเรียน ซ่ึงผู้ร้องอ้างว่าไม่เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ ซึ่งบัญญัติให้เรียนฟรี ๑๒ ปี จึงขอให้ตรวจสอบ

คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาตเิหน็ว่าเป็นประเดน็เรือ่งสทิธใินการศกึษา อนัเป็นสิทธแิละเสรภีาพทีไ่ด้รบั
การรบัรองคุม้ครองไว้ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงเป็นกรณเีก่ียวข้องกับสิทธมินษุยชน 
อยูใ่นอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ จึงมอบหมายให้คณะอนกุรรมการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคลด�าเนินการตรวจสอบ และพิจารณาแล้วเห็นว่า โรงเรียนประถมสาธิต 
ดังกล่าว มีการบริหารจัดการเทียบเท่าคณะ อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับของ 
สภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดต้ังและการบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ บุคลากรของ
โรงเรียนเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย หรือระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องการจ้างหรือลูกจ้างประจ�า พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้วแต่กรณี รายได้ของโรงเรียนได้จากเงิน
อุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียม ค่าบ�ารุง ค่าตอบแทนและเงินรายได้จาก

ค�าร้องที ่๒๓๙/๒๕๕๓: การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการศกึษา
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การด�าเนนิงานของโรงเรยีน เงนิและทรพัย์สนิทีม่ผีูบ้ริจาค ดอกผลของเงินและรายได้ผลประโยชน์อืน่ ๆ  ของโรงเรียน 
โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เจตนารมณ์ในการจัดต้ังโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพครูและห้องปฏิบัติ

การทางการศึกษาของคณะครุศาสตร์และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งเป็นแหล่ง
ทดลอง ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาความรู้ต่าง ๆ ส่งเสริมการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และเพื่อบริการวิชาการ
แก่ชุมชน เป็นโรงเรียนทางเลือกท่ีมีการสอนตามหลักสูตรบูรณาการ แตกต่ำงจำกโรงเรียนท่ีสังกัดภำยใต้กำร
ก�ำกับดูแลของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยโรงเรียนสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนา 
ผูเ้รยีนได้ ตามมตขิองสภามหาวทิยาลยั และประกาศของกระทรวงศกึษาธกิารภายใต้การอนญุาตของคณะกรรมการ
การศึกษาของโรงเรียน ซึ่งผู้ปกครองรับทราบ โดยไม่ปรากฏว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงเห็นควรให้ยุติเรื่อง
(รายงานผลการพิจารณา ที่ ๑๐๗๙/๒๕๕๘)

ค�าร้องที่ ๒๗๐/๒๕๕๔ และ ๔๙/๒๕๕๖: กรณีนโยบายยุบ ควบรวมโรงเรียน

๑๗

ผูร้้องที ่๑ (สภาการศกึษาทางเลอืก) และ ผู้ร้องที ่๒ (เครอืข่ายครแูละผูบ้รหิารสถานศกึษาแห่งประเทศไทย) ได้
ยืน่ค�าร้องต่อคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิเหน็ว่านโยบายการยบุ ควบรวมโรงเรยีนขนาดเลก็ของกระทรวง
ศกึษาธิการ เป็นการละเมดิสทิธเิสรภีาพในการศกึษาของเดก็นกัเรยีน จงึขอให้คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับความเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล ดังนี้ (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๔๗๗-
๔๗๘/๒๕๕๗)

• นโยบายยบุ ควบรวม โรงเรยีนของผู้ถกูร้องเป็นนโยบายทีล่ะเมิดสิทธแิละเสรีภาพในการศกึษาของเด็กนกัเรียน 
รัฐต้องค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งส�าคัญอันดับแรก โดยเฉพาะการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ซ่ึงต้องเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เด็กทุกคนสามารถเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ รัฐต้องด�าเนินการให้ได้อย่าง 
ทั่วถึง เพื่อให้เด็กได้สิทธิในการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรมและสังคมของเด็ก ดังนั้น การจัดการ
ศกึษาเพือ่ให้เดก็ได้พฒันาในมติทิีร่อบด้าน เป็นเรือ่งทีร่ฐัจะต้องด�าเนนิการและลงทนุเพ่ือเดก็พฒันาสูเ่ป้าหมายชีวติ
ที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

• นโยบายยบุ ควบรวมโรงเรยีนขนาดเลก็ โดยอ้างเหตุผลด้านงบประมาณของรฐัไม่อาจจดังบประมาณ เพือ่เพิม่
ครมูาสอนให้เดก็ ๆ  ในโรงเรยีนขนาดเลก็ได้ในแต่ละวชิาแต่ละชัน้ เป็นข้ออ้างทีไ่ม่สมเหตสุมผลและแสดงถงึนโยบาย
รฐัท่ียงัไม่ค�านึงถงึประโยชน์สงูสดุของเด็กเป็นล�าดบัแรก และพืน้ฐานโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัทางการศกึษา ซึง่นโยบาย
ดงักล่าวเป็นความบกพร่องในการบริหารจดัการงบประมาณทีอ่าจแก้ไขได้ เนือ่งจากก่อนหน้านัน้รฐับาลได้สนบัสนนุ
ให้มีโรงเรียนขนาดเล็กมาโดยต่อเนื่อง และต้องมีแผนการด�าเนินงานจัดจ้างครูอยู่พร้อมแล้ว แต่ต่อมารัฐก็ไม่อาจ
จัดหางบประมาณให้เพียงพอในการบริหารการศึกษาส�าหรับโรงเรียนขนาดเล็กได้ จึงเป็นการบริหารจัดการท่ีขาด
ประสิทธิภาพ ควรปรับการบริหารงบประมาณใหม่แทนการใช้วิธีก�าหนดนโยบายยุบ ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก
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• นโยบายยุบ ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก อาศัยตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือ
เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งการด�าเนินการ 
ดงักล่าวส่งผลกระทบให้ความสขุของเดก็ลดน้อยลง เด็กเล็กต้องย้ายโรงเรียนและปรับพฤติกรรมการด�ารงชวีติ ต้อง
เดินทางไกลข้ึน ผู้ปกครองต้องมีค่าใช้จ่ายและภาระเพิ่มข้ึนจากการเดินทางส่งบุตรหลาน หรือจ้างรถยนต์ส่งบุตร
หลานไปโรงเรียน ผลของการใช้ระเบียบดังกล่าวไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๘ (๑) (๔) (๕) และ มาตรา ๘๐ (๑) (๓) และ (๔) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่ง
เป็นพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี เป็นการกระทบสิทธิเด็กในทางการศึกษา อันเป็นการลิดรอน
สิทธิเด็กเป็นการทั่วไป รวมทั้งบุคคลในครอบครัวเด็กด้วย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑) คณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ต้องจัดการศึกษา

ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ “บุคคลย่อมมีสิทธิ
เสมอกันในการรบัการศกึษาไม่น้อยกว่าสบิสองปีทีร่ฐัจะต้องจดัให้อย่างทัว่ถงึและมคีณุภาพ โดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย...” 
และให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ ๓ ข้อ ๒๘ ได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ โดยการกระท�าของหน่วยงานรัฐจะต้องค�านึงถึงประโยชน์สูงสุด
เป็นล�าดับแรก เด็กต้องได้รับการศึกษาบนพื้นฐานของโอกาสที่เท่าเทียมกันและมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
การศึกษาภาคบังคับที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องไม่มีเด็กที่เข้าไม่ถึงโอกาสการศึกษา

๒) กระทรวงศึกษาธิการควรปรับยุทธศาสตร์การบริหารงบประมาณในการบริหารการศึกษาส�าหรับโรงเรียน
ขนาดเล็ก โดยค�านึงถึงหลักการดังกล่าวในข้อ ๑) จึงควรปรับลดงบประมาณประจ�าปีที่ไม่จ�าเป็น และไม่คุ้มการ
ลงทุน นอกจากนี้ ให้เน้นเป้าหมายพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร วิธีการสอน รวมทั้งระดมบุคลากรที่
มีศักยภาพ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียน

๓) ควรพิจารณายกเลิกหรือปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ในส่วนที่เกี่ยวกับการรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๔) คณะรฐัมนตรี โดยกระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรให้ความส�าคัญ
กับนโยบายการกระจายอ�านาจการจัดการศึกษา ซึ่งก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๕) การจัดการศึกษาต้องมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่ตระหนังถึงการมีส่วนร่วมของบิดามารดา  
ผู้ปกครอง ชุมชม และภาคประชาสังคม ภายใต้แนวคิดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผ่านความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม วัฒนธรรมในท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม เพื่อเด็กได้พัฒนาในมิติที่รอบด้าน ทั้งนี้ ขอทราบผล
การด�าเนินการภายใน ๖๐ วันนับแต่ได้รับรายงานฉบับนี้
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ผูร้้องร้องเรียนเมือ่วนัที ่๒๘ มถินุายน ๒๕๕๓ ว่าผูอ้�านวยการโรงเรยีน บ. ไม่อนุญาตให้นกัเรยีนทีน่บัถอืศาสนา
อิสลามแต่งกายเครื่องแบบตามความเชื่อทางศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๒ ที่ก�าหนดเคร่ืองแบบส�าหรับนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม 
ไว้ว่า นักเรียนจะแต่งกายตามระเบียบดังกล่าวหรือจะแต่งกายตามแบบที่สถานศึกษาก�าหนดได้ตามความสมัครใจ  
ผู้ร้องจึงขอให้ตรวจสอบ

ความเหน็และมตขิองคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ เหน็ว่า (รายงานผลการพิจารณา ที ่๔๕๗/๒๕๕๖) 
การทีโ่รงเรยีน บ. ออกระเบยีบและแนวปฏบิติัในการแต่งเคร่ืองแบบนกัเรียนในระดับมธัยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลาย ว่าด้วยแนวปฏบัิตตินของนกัเรยีน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่เป็นระเบยีบทีอ่อกก่อนระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร ว่าด้วย
เครือ่งแบบนกัเรยีน พ.ศ. ๒๕๕๑ จงึเป็นเหตใุห้ไม่มข้ีอก�าหนดตามข้อ ๑๒ ท่ีได้ก�าหนดเร่ืองเคร่ืองแบบของนักเรียนที่
นบัถอืศาสนาอสิลาม ดงันัน้ จงึเหน็ควรให้ผูถ้กูร้องพจิารณาแก้ไขระเบยีบของโรงเรียนให้สอดคล้องกบัระเบยีบของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เห็นว่าการออกระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนานั้นจะต้อง
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๗ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ตาม
ลักษณะค�าร้องนี้อีก ควรให้กระทรวงศึกษาธิการติดตาม ก�ากับดูแลทั้งหมดหรือออกระเบียบของแต่ละสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผู้ร้องร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าบุตรสาวของตน
เรียนที่โรงเรียน ส. ได้สมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ และปีการศึกษา 
๒๕๕๖ ซึ่งบุตรสาวสอบไม่ผ่านทั้งสองครั้ง แต่ในการสอบเมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนดุริยางค์
ทหารบก อ้างว่าเป็นอาจารย์ของโรงเรียนได้เรียกผู้ร้องไปพบและแจ้งว่าบุตรสาวของผู้ร้องท�าคะแนนได้ดี น�้าหนัก 
ส่วนสูง ผิวพรรณ ผ่านเกณฑ์ท้ังหมด แต่เนื่องจากบุตรสาวมีปานบนใบหน้า ท�าให้ไม่ผ่านการคัดเลือก จากกรณ ี
ดังกล่าวผู้ร้องแจ้งว่าบุตรสาวมีอาการเครียด สภาพจิตใจย�่าแย่ จนต้องเข้ารักษาที่สถาบันจิตเวชศาสตร์ และเข้ารับ
การรักษาปานบนใบหน้า จึงขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับผิดชอบ

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตพิจิารณาแล้วเหน็ว่าเป็นประเด็นเกีย่วกบัสทิธแิละเสรภีาพทางการศกึษา 
จงึมอบหมายให้คณะอนกุรรมการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชนด้านเดก็ สตร ี และความเสมอภาคของบคุคล 
ด�าเนนิการตรวจสอบ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

ค�าร้องท่ี ๓๔๔/๒๕๕๓: กรณผีูอ้�านวยการโรงเรยีนของรฐัแห่งหนึง่ ไม่อนญุาตให้นกัเรยีนทีน่บัถอื
ศาสนาอิสลามแต่งกายเครือ่งแบบตามความเชือ่ทางศาสนา

๑๘

ค�าร้องที่ ๒๑๙/๒๕๕๖: กรณีผู้ร้องอ้างว่านักเรียนไม่ผ่านการคัดเลือกเพราะปานบนใบหน้า 

๑๙

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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แห่งชาต ิว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิกีารในการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึง่ด�าเนนิการตรวจสอบ
ข้อเท็จจรงิทัง้จากฝ่ายผู้ร้องและผู้ถกูร้อง

คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล มีมติเห็นว่า 
(รายงานผลการพิจารณา ท่ี ๑๙๔/๒๕๕๗) การที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าบุตรสาวไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเป็น
นักเรียนดุริยางค์ทหารบก เนื่องจากมีปานบนใบหน้านั้น จำกกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ำ กำรที่บุตรสำวของ
ผูร้้องไม่ผ่ำนกำรสอบคดัเลอืกนัน้เป็นผลจำกคะแนนสอบ ไม่เก่ียวข้องกับปำนบนใบหน้ำแต่อย่ำงใด จงึไม่ปรากฏ
ว่ามีการละเมดิสทิธมินษุยชนของบตุรสาวผูร้้อง แต่เพือ่ยตุข้ิอขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ คณะอนกุรรมการฯ ได้จดัให้ผูร้้องและ 
ผู้ถูกร้องเจรจาไกล่เกลี่ยกันจนได้ข้อยุติ โดยผู้บัญชาการดุริยางค์ทหารบก (ผบ.คย.ทบ.) ยินดีให้ความช่วยเหลือบุตร
สาวของผู้ร้อง ดังนี้

๑) ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น จ�านวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๒) ในการรักษาใบหน้าของลูกสาวผู้ร้องแต่ละครั้งต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากกันยายน ๒๕๕๖ -  

 ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ผบ.ดย.ทบ. รับว่าจะจ่ายค่ารักษาตามจริงไม่เกินครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท โดยต้องน�า 
 ใบเสร็จมาเบิก

๓) ผบ.ดย.ทบ. รับว่าจะช่วยเหลือเรื่องการประสานการเรียนดนตรีของบุตรสาวผู้ร้องและสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
 เรียนดนตรีสัปดาห์ละ ๑ วัน ๆ ละ ๒ ชั่วโมง ๖๐๐ บาทต่อวัน เพื่อพัฒนาความสามารถของบุตรสาวผู้ร้อง 
 จนถึงสิ้นปี ๒๕๕๖ 

ผูร้้องยนิดแีละท�าบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลกัฐาน ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเห็นควรให้ยุติเรื่อง

อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการฯ ได้ต้ังข้อสังเกตเกี่ยวกับระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยดุริยางค์ทหารบก พ.ศ. 
๒๕๕๓ ตามผนวกข้อ ๓ เกีย่วกบับญัชโีรคหรอืความผิดปกติหรือความพิการซ่ึงขดัต่อการเป็นนกัเรียนดุริยางค์ทหารบก 
ข้อย่อย ๓.๑.๑.๓ ซึ่งระบุว่า “แผลเป็นหรือปำนที่หน้ำมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑.๕ ตำรำงนิ้วขึ้นไป หรือมีควำมยำวมำก
จนดหูน้ำเกลียด” เป็นระเบียบทีอ่ำจท�ำให้เกิดกำรเลือกปฏบิติัทีไ่ม่เป็นธรรม จงึมคีวามเห็นเสนอไปยงักองทพับก 
เพื่อพิจารณาทบทวนระเบียบดังกล่าวให้เหมาะสม และสอดคล้องกับหลักการความเสมอภาคซึ่งรับรองไว้ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ ต่อไป

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาค�าร้องและความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ แล้วเห็นว่า การ
ที่บุตรสาวของผู้ร้องไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นผลจากคะแนนสอบข้อเขียน มิใช่เพราะเหตุที่มีปานบนใบหน้า  
บุตรสาวผู้ร้องจึงไม่ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาแต่อย่างใด ประกอบเพื่อยุติความขัดแย้ง ผู้ร้องและผู้ถูก
ร้องไดเ้จรจาไกล่เกลีย่กนัจนได้ข้อยุต ิและไดจ้ดัท�าบนัทกึข้อตกลงไวเ้ป็นหลักฐานแล้ว ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราช
บัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงไม่มีการกระท�าละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น

กรณีระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยดุริยางค์ทหารบก พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามผนวกข้อ ๓ เกี่ยวกับบัญชีโรคหรือความ
ผิดปกติ หรือความพิการซ่ึงขัดต่อการเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ข้อย่อย ๓.๑.๑.๓ ซ่ึงระบุว่า “แผลเป็นหรือ
ปานที่หน้ามีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑.๕ ตารางนิ้วขึ้นไป หรือมีความยาวมากจนดูหน้าเกลียด” คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติเห็นว่า อำจท�ำให้เกิดกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม จึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะไปยังกองทัพบก เพื่อ
พิจำรณำทบทวนระเบียบดังกล่ำว ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักความเสมอภาคซึ่งรับรองไว้ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ ต่อไป 
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ค�าร้องท่ี ๒๘๒/๒๕๕๕: กรณอ้ีางว่านักเรยีนกลุม่ทีเ่รยีกร้องสทิธ ิถกูเลอืกปฏบิตัจิากโรงเรยีน 

๒๐

ผูร้้องอยูใ่นกลุม่ผูป้กครองของนักเรยีนโรงเรยีน บ. ทีเ่รยีกร้องสทิธกิลบัเข้าศกึษาต่อโรงเรยีนเดมิจ�านวน ๓๖ คน 
หลังจากที่มีปัญหาภายในโรงเรียนเพราะเหตุนักเรียนกลุ่มดังกล่าวเรียกร้องสิทธิในการศึกษาต่อท่ีโรงเรียนเดิม ซึ่ง
ต่อมาโรงเรียนผู้ถูกร้องได้รับนักเรียนกลุ่มดังกล่าวเข้าศึกษาต่อ แต่เข้าศึกษาได้เพียง ๑ สัปดาห์ ถูกเลือกปฏิบัติ
จำกโรงเรียน เช่น หนังสือเรียนที่ได้รับและกระบวนกำรเรียนกำรสอนก็แตกต่ำงจำกนักเรียนภำคปกต ิ รวมทั้ง
ถูกกดดันและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมจากเพื่อนนักเรียนด้วยกัน ท�าให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวได้รับผลกระทบ
จนส่งผลต่อการศึกษา

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คน
พกิาร และความเสมอภาคของบุคคล ได้โทรศพัท์ประสานกบัผูอ้�านวยการโรงเรยีนผูถ้กูร้อง ซ่ึงผูอ้�านวยการโรงเรยีน
รับจะดูแลนักเรียนกลุ่มดังกล่าวอย่างใกล้ชิดต่อไป หลังจากนั้นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้ประสานกับ 
ผูร้้องรายหนึง่ทางโทรศพัท์ ซึง่เป็นผูป้กครองของนกัเรียนกลุ่มดังกล่าว ได้ทราบว่าได้รับการแก้ไขปัญหาทีร้่องเรียน
แล้ว คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้พจิารณาแล้วเหน็ว่าเมือ่ปัญหาร้องเรียนได้รับการแก้ไขแล้วจึงเหน็ควร 
ให้ยุติเรื่อง (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๔๕๔/๒๕๕๖)

ผูร้้อง ขณะร้องเรยีนเป็นนกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัแห่งหนึง่ ซ่ึงศกึษาอยูช้ั่นปีท่ี ๒ ไม่สามารถ
ใช้ผ้าคลุมฮิญาบในขณะฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยในได้ เพราะขัดต่อระเบียบว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษาของ
คณะพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ซึ่งค�าร้องเป็นประเด็นเกี่ยวกับสิทธิสตรี ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเสรีภาพ
ในการปฏิบัติตามหลักศาสนาและเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพในการศึกษาของเยาวชน 

คณะอนกุรรมการตรวจสอบการละเมิดสทิธเิด็ก สตรี และความเสมอภาคของบคุคลพิจารณาแล้วเหน็ว่า คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยดังกล่าวนั้น รับว่ากฎระเบียบดังกล่าวยังไม่เข้าถึงหลักการของศาสนาอิสลามและ
วัฒนธรรมของชาวมุสลิมเท่าท่ีควร ซึ่งการใช้ผ้าคลุมฮิญาบที่มีลักษณะยาว จะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ใน
หอผูป่้วยใน ทางมหาวทิยาลยัจงึยอมให้นกัศกึษาสามารถใส่ผ้าคลมุฮญิาบในรปูแบบกระชบัรดักมุสามารถท�างานได้
สะดวกและเหมาะแก่การปฏิบัติหน้าที่ โดยมีประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ออกโดยมหาวิทยาลัย เรื่อง เครื่องแบบ
นกัศึกษาทีนั่บถอืศาสนาอสิลาม พ.ศ. ๒๕๕๒ เพือ่อนญุาตให้นกัศกึษาหญงิมสุลมิคลมุฮญิาบและใช้ปลอกแขนสขีาว
ยาวเลยข้อศอกไม่เกิน ๒ นิ้วในขณะปฏิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วยใน (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๑๙๑/๒๕๕๖)

ค�าร้องที่ ๓๙๔/๒๕๕๑: กรณีเกี่ยวเนื่องกับเสรีภาพในการปฏิบัติตามหลักศาสนาและเกี่ยวข้อง
กับสิทธิเสรีภาพในการศึกษา

๒๑

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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ค�าร้องที ่๔๗๘/๒๕๕๔: หลักความระมัดระวงั (Duty of Care) ในกรณีบรกิารสาธารณะ และ
การเยยีวยาความเสียหาย

๒๒

ผูร้้องท้ังสามเป็นผูป้กครองของนกัเรยีนท่ีบาดเจบ็และเสยีชวีติจากเหตุไฟไหม้บ้านพกัคร ูได้ร้องเรียนส�านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความช่วยเหลือกรณีบุตรเสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้บ้านพักครู
โรงเรียนในจังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แต่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีมติไม่
จ่ายเงินชดเชยความเสียหายจากกรณีดังกล่าวให้กับครอบครัวผู้ร้องทั้งสาม 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาและมอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และความเสมอภาคของบุคคล ด�าเนินการตรวจสอบ (รายงานผลการ
พิจารณา ที่ ๖๓๒/๒๕๕๘) ได้รับการชี้แจงจากส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ดังนี้

ข้อ ๑ ส�านักงานพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดตาก เขต ๑ ได้ชี้แจงว่า ส�านักงานฯ ได้ช่วยเหลือและ 
    อ�านวยความสะดวกเบื้องต้น ดูแล และเยี่ยมนักเรียนที่บาดเจ็บ ร่วมงานศพนักเรียนที่เสียชีวิต ประสาน 
     ส่วนงานราชการและหน่วยงานต่าง ๆ   ทั้งภาครัฐและเอกชน น�าเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ปกครองรายละ 
    หนึ่งแสนเศษ 

ข้อ ๒ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเทจ็จรงิความรับผดิทางละเมดิ ตามพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมิด 
    ของเจ้าหน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ ผลการสอบข้อเทจ็จรงิไม่ปรากฏว่าเหตไุฟไหม้เกดิจากความจงใจ หรอืประมาท 
    เลนิเล่อของเจ้าหน้าท่ี และได้รายงานให้กระทรวงการคลงัพจิารณา กระทรวงการคลงัโดยกรมบญัชกีลาง  
    แจ้งว่าให้รอผลค�าพิพากษาของศาลจังหวัดตากที่ผู้ปกครองนักเรียนฟ้องคดีให้ส�านักงานพื้นที่การศึกษา 
    ประถมศกึษาจงัหวดัตาก เขต ๑ ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และกระทรวงศกึษาธิการ  
   ชดใช้ค่าเสียหาย

ข้อ ๓ ผู้ปกครองของนักเรียนที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บท�าหนังสือยื่นขอเงินชดเชย แต่ส�านักงานการศึกษา 
    ขั้นพื้นฐานแจ้งว่าไม่สามารถจ่ายค่าชดเชยได้เพราะเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มิได้เกิดขึ้นเพราะความประมาท 
    เลินเล่อของเจ้าหน้าที่โรงเรียน จึงไม่มีผู้ที่ต้องรับผิดทางละเมิด

คณะอนกุรรมการฯ พจิารณาแล้วเหน็ว่า การศกึษาเป็นเรือ่งทีร่ฐัต้องจดัท�าบรกิารสาธารณะ การทีบ่คุคลเข้าไป
ภายในพื้นที่ที่เป็นแหล่งบริการสาธารณะ เป็นความรับผิดชอบของรัฐ ซ่ึงรวมถึงความปลอดภัยของชีวิตร่างกาย 
ทรัพย์สินในพื้นที่ที่เกิดเหตุ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ระมัดระวัง (Duty of Care) ดังนั้น พื้นที่บริเวณ
โรงเรียนก็เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูแลสอดส่องให้ความปลอดภัยต่อเด็กนักเรียน เนื่องจากการให้การศึกษาไม่ใช่
เพียงการเรยีนการสอนเท่านัน้ หมายรวมถงึการดแูลความปลอดภยัให้เดก็ด้วย เมือ่ข้อเทจ็จรงิปรากฏว่าโรงเรยีนจัด
อาหารและทีพ่กัให้เดก็ในระยะทีศ่กึษาอยู ่เช่นนีเ้ป็นการยอมรบัว่าโรงเรยีนมหีน้าทีต่ามหลกั “Duty of Care” แล้ว 
นอกจากนี้ ยังอาจพิจารณาว่าบุคลากรของโรงเรียนก็มีลักษณะเป็นผู้ปกครอง ตามนิยามมาตรา ๔ ให้ความหมาย
ไว้ “ผู้ซึ่งรับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูหรือซึ่งเด็กนั้นอาศัยอยู่ด้วย” และเมื่อเป็นผู้ปกครองของเด็กย่อมมีหน้าที่ตามนัย
มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครอง
ดูแลไม่ให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ
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ในกรณีนี้แม้บุคลากรของโรงเรียนจะไม่ต้องรับผิดต่อส่วนตัว แต่เนื่องจากการจัดการศึกษาเป็นการบริการ
สาธารณะอันเป็นหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการยังคงต้องรับผิดชดใช้เยียวยาค่าเสียหายตามหลัก Duty 
of Care โดยไม่ต้องพิสูจน์ว่าเจ้าหน้าที่กระท�าผิดหรือไม่

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมขี้อเสนอแนะเชิงนโยบำย ดังนี้
ข้อ ๑ กระทรวงศึกษาธกิารและกระทรวงการคลงัควรร่วมกนัหาวิธกีารเยียวยาผูเ้สยีหายในกรณนีี ้โดยด�าเนินการ 

     จดัสรรเงนิงบประมาณหรอืเงนินอกงบประมาณ เพ่ือชดใช้เยยีวยาความเสียหายให้กับผู้เสียชวีติและบาดเจ็บ 
   จากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้ นอกจากนี้ ควรด�าเนินการจัดเตรียมงบประมาณไว้รองรับกรณีท่ีเกิด 
   อุบัติเหตุหรือความรุนแรงท�าให้เด็กได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างรวดเร็ว 
    โดยไม่ต้องพิสูจน์ว่าเป็นความผิดที่ต้องมีผู้ใดรับผิดชอบหรือไม่

ข้อ ๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขควรร่วมกันพิจารณา 
   ด�าเนินการช่วยเหลือนักเรียนท่ีได้รับบาดเจ็บและครอบครัวให้ได้รับการสงเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติ 
     คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ (๗) มาตรา ๓๓ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงการ 
     พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยวิธีการสงเคราะห์เด็ก พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐ เช่น ช่วยเหลือ 
   เดก็ให้ได้รบัการฟ้ืนฟรู่างกายและจติใจ รวมทัง้ตดิตามโรคเครยีดและให้ค�าปรกึษาแนะน�า ภายใต้มาตรฐาน 
     สงูสดุเท่าท่ีมกีารให้บรกิารด้านสาธารณสขุ นอกจากนี ้กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 
   ควรพิจารณาเงินช่วยเหลือครอบครัวของเด็กที่ได ้รับบาดเจ็บให้ได ้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มเติม 
    ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยการบริการกองทุน การพิจารณาอนุมัติ 
    การจ่ายเงิน และรายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๓ กระทรวงศึกษาธิการควรก�าหนดวิธีการเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยเฉพาะในมาตรา ๓๒ ประกอบกบักฎกระทรวงก�าหนด
มาตรฐานขัน้ต�า่ในการอปุการะเลีย้งด ูอบรมสัง่สอน และพฒันาเดก็ทีอ่ยูใ่นความปกครองดแูล พ.ศ. ๒๕๔๙ และควร
ก�าหนดนโยบายให้สถานศึกษามีการเปิดท�าประกันภัยให้แก่เด็กนักเรียนหรือนักศึกษา

ค�าร้องที่ ๑๓๑/๒๕๕๗: กรณีเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียน 

๒๓

กรณกีล่าวหาเด็กถูกล่วงละเมดิทางเพศ ผูร้้องร้องเรยีน ว่าก�าลงัศกึษาอยูช่ัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ โรงเรยีนเทศบาล
ประจ�าอ�าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง โดยผู้ร้องกล่าวอ้างว่า ได้มีบุคคลพยายามข่มขืนกระท�าช�าเราผู้ร้องที่โรงเรียน 
ซึง่ขณะน้ันผู้อ�านวยการโรงเรยีนได้ทราบเรือ่งทีเ่กดิขึน้ แต่กลบัไม่ด�าเนนิการแก้ไขปัญหา ผูร้้องและผูป้กครองได้เข้า
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแต่คดีไม่คืบหน้า จึงขอให้ตรวจสอบ

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตพิจิารณาค�าร้องแล้วเหน็ว่า เป็นประเด็นเกีย่วกบัสิทธแิละเสรีภาพในชวีติ
และร่างกายอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิเด็ก อันเป็นสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ จึงเป็นกรณีที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ตามพระราชบัญญัติคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ และมาตรา ๑๕

จากการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิพบว่าพนกังานสอบสวน สถานตี�ารวจภธูรเมอืงตรัง ได้ส่งส�านวนการสอบสวนและ
ส่งตัวผู้ต้องหา ๒ คนไปยังอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังได้พิพากษาลงโทษผู้ต้องหาไปแล้วหนึ่งราย ส่วนผู้ต้องหาที่ ๒ ยังไม่ได้รับ
ผลคดีจากส�านักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง

คณะอนกุรรมการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชนด้านเดก็ สตร ีและความเสมอภาคของบคุคล พจิารณาแล้ว
ปรากฏว่ากรณีที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย โดยมีบุคคลพยายามข่มขืนกระท�า
ช�าเราทีโ่รงเรยีน ซึง่ขณะน้ันผูอ้�านวยการโรงเรยีนได้ทราบเรือ่งแต่กลบัไม่ด�าเนนิการแก้ไขปัญหา ผู้ร้องและผูป้กครอง
ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนกังานสอบสวนแต่คดีไม่คบืหน้า ซ่ึงจากการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิพบว่า กรณตีามค�าร้อง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัตรงัได้พพิากษาลงโทษผูต้้องหาไปแล้ว ดงันัน้ เมือ่ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดั
ตรงัได้มคี�าพิพากษาแล้ว คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตจิงึไม่อาจใช้อ�านาจในการตรวจสอบและเสนอมาตรการ
การแก้ไขตามค�าร้องได้ จึงเห็นควรยุติเรื่อง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาค�าร้องและความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ แล้ว เห็นควรยุติ
เรือ่ง เน่ืองจากศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัตรงัได้พพิากษาแล้ว คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตจิงึไม่อาจ
ใช้อ�านาจในการตรวจสอบและเสนอมาตรการการแก้ไขได้ ตามนัยมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

อย่างไรกต็าม เพือ่ประโยชน์แก่การคุม้ครองสทิธมินษุยชน เหน็ควรส่งเรือ่งไปให้กระทรวงศึกษาธกิารเพือ่พจิารณา
ให้ก�าชับหน่วยงานในสังกัดมีมาตรการดูแลผู้เสียหายและแนวทางป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นกรณีนี้อีก (รายงาน
ผลการพิจารณา ที่ ๗๙๑/๒๕๕๘)

ค�าร้องที ่๙๓/๒๕๕๕: กรณขีอเปลีย่นค�าน�าหน้านามให้ตรงกบัสภาพเพศ

๒๔

ผูร้้องร้องเรยีนต่อคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ ว่ามารดาของผูร้้องให้ก�าเนดิผูร้้องโดยสภาพเพศก�ากวม 
กล่าวคือ มีทั้งอวัยวะเพศหญิงและชายในร่างกาย บิดาแจ้งเกิดระบุว่าผู้ร้องเป็นเพศชาย ผู้ร้องจึงใช้ชีวิตเพศชายแต่
ใจเป็นหญิงจนกระทัง่อาย ุ๑๙ ปี ผูร้้องได้ผ่าตดั อวยัวะเพศชายออก โดยความยนิยอมของบดิาและมารดา ประกอบ
กับแพทย์โรงพยาบาล ศ. ได้วินิจฉัยว่าผู้ร้องมีลักษณะจิตใจ การแสดงออก และความรู้สึกเป็นผู้หญิงชัดเจน ผู้ร้อง
จึงได้ปรึกษาเรื่องเปลี่ยนค�าน�าหน้านาม ณ ที่ว่าการอ�าเภอแห่งหนึ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่า ไม่สามารถด�าเนินการให้ได้

ค�าร้องนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่าอยู่ในอ�านาจพิจารณา จึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข ด�าเนินการตรวจสอบตามรายงานผล
การพิจารณา ที่ ๑๔๒/๒๕๕๗ พบข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการฯ ได้ส่งหนังสือถึงอธิบดีกรม
การปกครอง แจ้งว่า กรณีของผู้ร้อง อยู่ในเกณฑ์ที่จะด�าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เพื่อให้ถูกต้อง

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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ตามความจริงได้ ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๔ (๒) แต่ทางกรมการปกครอง 
ได้มีหนังสือแจ้งกลับมาว่า ได้พิจารณาใบรับรองแพทย์และหลักฐานอื่นของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงระบุว่าม ี
สภาพเพศก�ากวมมาตั้งแต่เกิด ซึ่งได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการวินิจฉัยและทดสอบกายภาพ สภาพ
จิตใจ มลีกัษณะการแสดงออกทางร่างกายแบบหญงิ สภาพจิตใจเป็นหญงิชดัเจน และได้รับการผ่าตัดรักษาโรคตาม
ลักษณะแสดงออกทางร่างกายและจิตใจเป็นหญิงตามก�าเนิดแล้ว ผู้ร้องย่อมสามารถแก้ไขรายการค�าน�าหน้านาม
ตนเองในเอกสารการทะเบียนราษฎร์ให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏได้ โดยยื่นค�าร้องต่อที่ส�านักทะเบียน
อ�าเภอหรือส�านักทะเบียนท้องถิ่นที่ผู้ร้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบัน 

มตขิองคณะอนกุรรมการด้านสทิธขิองผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร บคุคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสขุ พจิารณา
จากค�าร้องและเอกสารหลักฐานเห็นว่ากรณีของผู้ร้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะด�าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลทะเบียน
ประวัติราษฎร เพื่อให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๔ 
(๒) ซึ่งเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลในการให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ จึงแจ้งไปยังผู้ร้องให้ด�าเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอเปลี่ยน 
ค�าน�าหน้านามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาค�าร้องและรายงานของคณะอนุกรรมการฯ แล้วเห็นว่า  
ผู้ร้องมีสภาพเพศก�ากวมมาต้ังแต่ก�าเนิด แต่ได้รับการรักษาผ่าตัดให้เป็นเพศหญิงแล้ว และกรมการปกครอง 
เหน็ว่าผูร้้องอยูใ่นหลกัเกณฑ์ทีจ่ะเปลีย่นค�าน�าหน้านามได้ให้ตรงกบัสภาพเพศทีแ่ท้จริงขอตนเองได้ เพ่ือให้สามารถ
ใช้ชีวิตความเป็นอยู่ทั้งร่างกายและจิตใจตามความจริงได้ตามปกติ ซึ่งผู้ร้องได้ด�าเนินการยื่นขอแก้ไขค�าน�าหน้านาม
ให้ตรงกับความเป็นจริงเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรยุติเรื่อง

ค�าร้องที่ ๔๙/๒๕๕๘: กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับสถานะทางบุคคลของกลุ่มชาติพันธุ์

๒๕

ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่านาย ว. ถือบัตรประจ�าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียน และมีชาติพันธุ์ม้ง นาย ว. มีบุตร ๕ คน ที่เกิดในประเทศไทยมีบัตรประจ�าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนเช่นกัน นาย ว. ต้องการให้บุตรมีสัญชาติไทยจึงขอให้ช่วยเหลือ

คณะอนกุรรมการด้านสทิธเิดก็ สตร ีคนพกิาร และความเสมอภาคของบคุคล และคณะอนกุรรมการด้านสถานะ
บุคคลและสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ และแรงงานข้ามชาติ ซึ่งพิจารณาค�าร้องแล้วเห็นว่า นาย ว. ยังไม่ได้ยื่นค�าร้อง 
เกี่ยวกับงานทะเบียนต่อหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายแต่อย่างใด ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่ยังไม่มีการละเมิด
สิทธิมนุษยชน คณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นควรให้ยุติเรื่อง 

อย่างไรกต็าม เพือ่ประโยชน์แก่การคุ้มครองสทิธมินษุยชน หากมข้ีอมลูว่านาย ว. หรอืบพุการเีป็นชาวไทยภูเขา
ด้ังเดิมติดแผ่นดิน เห็นควรให้นาย ว. ด�าเนินการขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนราษฎร์ตามระเบียบส�านัก
ทะเบียนกลาง ว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎร์ให้แก่บุคคลพื้นที่สูง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
โดยหากนาย ว. ได้รับการพิจารณาให้ลงรายการสัญชาติดังกล่าว บุตรของนาย ว. ทั้ง ๕ คน ก็สามารถขอเพิ่มชื่อ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

62



ค�าร้องที ่๕๙๒/๒๕๕๖: กรณสิีทธใินการได้รบับรกิารสาธารณสขุและสวสัดกิารจากรฐั 

๒๖

ผู้ร้องร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าได้ไปคลอดบุตรที่โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง หลัง
จากนัน้ปรากฏว่าบุตรของผูร้้องมคีวามผดิปกติทางร่างกายหลายประการและกลายเป็นผูพ้กิาร โรงพยาบาลจ่ายค่า
ช่วยเหลือเบื้องต้น เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อมา ผู้ร้องยื่นค�าร้องขอรับเงินกรณีบุตรกลายเป็นผู้พิการต่อส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม แต่ยังไม่มีการพิจารณา จึงขอให้ตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด�าเนินการตรวจสอบ คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าผู้ร้องไม่ได้ยื่นค�าร้องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้น
ภายในก�าหนด ๑ ปี ตามที่ข้อบังคับส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการจ่ายเงนิช่วยเหลอืเบ้ืองต้น กรณีผูร้บับรกิารได้รบัความเสยีหายจากการรกัษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ ก�าหนดไว้ 
จึงท�าให้ไม่มสีทิธไิด้รบัเงนิช่วยเหลอืเบือ้งต้น เหน็ว่า การก�าหนดให้ยืน่ค�าร้องเพือ่ขอรบัเงนิช่วยเหลอืภายใน ๑ ปีนัน้ 
ไม่ใช่อายคุวาม แต่เป็นระยะเวลาการใช้สทิธ ิหากมเีหตขุยายเวลาได้ เทยีบเคยีงค�าพพิากษาฎกีา ที ่๓๖๒๒/๒๕๔๘ ซึง่ 
ข้อบังคับดังกล่าวเป็นกฎหมายท่ีให้สิทธิแก่บุคคล ในการยื่นค�าขอรับเงินช่วยเหลือเนื่องจากได้รับผลกระทบ 
จากการรักษาพยาบาล แต่การก�าหนดระยะเวลายื่นค�าขอภายใน ๑ ปีนั้น บุคคลที่ได้รับผลกระทบอาจยังไม่ทราบ 
ถึงผลกระทบ เช่น กรณีผู ้ร้องคลอดบุตรและยังไม่พบอาการผิดปกติในทันที แต่อาจพบอาการผิดปกติในป ี
ต่อมา ท�าให้ผู้เสียหายไม่อาจทราบได้ว่าสิทธิในการยื่นค�าร้องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือนับตั้งแต่เมื่อใด นอกจากนี้ 
หากหน่วยผู้ให้บริการไม่ได้ยื่นค�าร้องแทนผู้ได้รับผลกระทบ และไม่ได้แจ้งให้ผู้ได้รับผลกระทบทราบถึงสิทธิ 
ในการยื่นค�าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้นั้น ดังนั้น เพ่ือให้ผู ้ได้รับผลกระทบเข้าถึงสิทธิดังกล่าว 
จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับการก�าหนดระยะ
เวลายื่นค�าขอภายใน ๑ ปี โดยก�าหนดข้อยกเว้นหากมีเหตุสุดวิสัย ความจ�าเป็นโดยเทียบเคียงกับค�าพิพากษาฎีกา
ดังกล่าวข้างต้น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ให้ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยน�าเอาค�าพิพากษา 
ฎีกา ที่ ๓๖๒๒/๒๕๔๘ ประกอบการพิจารณาตีความเกี่ยวกับระยะเวลาในการยื่นค�าร้อง ควรก�าหนดข้อยกเว้น 
เรื่องระยะเวลา ๑ ปี ไว้ด้วย เช่น มีเหตุสุดวิสัย มีเหตุสมควร หรือมีเหตุอื่นจ�าเป็นที่ไม่อาจยื่นค�าร้องภายในก�าหนด
เวลา (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๒๗๗/๒๕๕๘)

ในทะเบยีนบ้านตามระเบยีบส�านกัทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๕๐๓ ข้อ ๑๐๓ หรอืหาก
พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นชาวไทยภูเขาดั้งเดิมติดแผ่นดินที่มีบุพการีเกิดในราชอาณาจักรไทย ต้องพิจารณาตามกฎหมาย 
ในการก�าหนดสถานะต่อไป ทัง้นี ้เมือ่นาย ว. ได้ด�าเนนิการยืน่ค�าร้องต่อหน่วยงานท่ีมอี�านาจหน้าท่ีแล้ว หำกพบว่ำ 
หน่วยงำนปฏิเสธไม่ด�ำเนินกำรหรือกระบวนกำรพิจำรณำล่ำช้ำ หรือปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตำมที่กฎหมำยก�ำหนด 
อันเป็นกำรกระท�ำหรือละเลยกำรกระท�ำอันเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน นาย ว. สามารถยื่นค�าร้องต่อ 
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตดิ�าเนนิการตรวจสอบใหม่ได้ อาศยัเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสทิธิ
มนุษยชนแห่งชาติมีมติให้ยุติเรื่อง (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๙๕๒/๒๕๕๘)

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

63



ค�าร้องที่ ๔๕๗/๒๕๕๗: กรณีประเด็นการคุ้มครองพยาน 

๒๗

ผู้ร้องร้องเรียนให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือประสานขอความคุ้มครองพยาน เนื่องจากผู้ร้อง
เป็นสามีของนางสาว จ. (นามสมมุติ) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓ ได้มีชายฉกรรจ์ภายในหมู่บ้านเข้ามาร่วมกัน
ข่มขืนภริยาผู้ร้อง หลังเกิดเหตุผู้ร้องและภริยาได้เข้าแจ้งความด�าเนินคดีกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวท่ีสถานีต�ารวจภูธร 
คอนสาร จงัหวดัชยัภมู ิแล้วยืน่ฟ้องคดต่ีอศาล ศาลชัน้ต้นพิพากษายกฟ้องจ�าเลย ศาลอทุธรณ์พิพากษายนื ปัจจุบัน
คดอียูร่ะหว่างพจิารณาของศาลฎกีา หลงัจากนัน้กลุม่บคุคลดังกล่าวได้ยืน่ฟ้องผู้ร้องและภรยิาต่อศาลจงัหวัดภเูขยีว 
ในข้อหาเบิกความเท็จ ตามคดีหมายเลขด�าที่ อ. ๑๒๔๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผู้ร้องเกรงว่าจะไม่
ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย เนื่องจากกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีอิทธิพล

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแจ้งให้อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เพ่ือ
พิจารณาด�าเนินการตามอ�านาจหน้าท่ี ตามนัยมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แจ้งผลการพิจารณาค�าร้องขอคุ้มครองความปลอดภัย ว่าผู้ร้องถูกด�าเนินคดีใน
ข้อหาเบกิความเทจ็ในการพจิารณาคดต่ีอศาล จากคดทีีเ่คยเป็นพยานและผูเ้สยีหายในกรณนีางสาว จ. (นามสมมตุ)ิ 
ภริยาผู้ร้องถูกข่มขืนโดนชายฉกรรจ์ภายในหมู่บ้าน จังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงศาลจังหวัดชัยภูมิพิพากษาจ�าคุกนางสาว จ. 
(นามสมมุติ) ภริยาผู้ร้อง ๒ ปี ๖ เดือน ส่วนผู้ร้องยังคงหลบหนีหมายจับของศาลจังหวัดชัยภูมิ จากข้อหาเดียวกัน
กบัภริยาผูร้้อง สถานะผูร้้องจงึไม่ใช่พยานในคดอีาญา ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองพยานในคดอีาญา 
พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงมีค�าสั่งไม่อนุมัติให้ใช้มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยานรายนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้มี
หนังสือแจ้งผู้ร้องให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖

คณะอนุกรรมการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนและกลั่นกรองรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
พจิารณาแล้วเหน็ว่า ตามทีผู่ร้้องประสงค์ให้คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติประสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
เพือ่คุ้มครองผูร้้องในฐานะพยานนัน้ กรมคุม้ครองสทิธิและเสรภีาพได้พจิารณาและแจ้งผลการพจิารณาว่ากรณขีอง
ผู้ร้องไม่เข้าหลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับความคุ้มครองพยานในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา 
พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงมีค�าสั่งไม่อนุมัติให้ใช้มาตรการคุ้มครองพยานรายนี้ ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งสิทธิให้ผู้ร้องอุทธรณ ์
ค�าสั่งได้ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงเห็นควรยุติเรื่อง

คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาตไิด้พจิารณาค�าร้องประกอบความเหน็ของคณะอนกุรรมการฯ แล้ว มมีติ 
ให้ยุติเรื่อง

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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ค�าร้องที ่๔๗๔/๒๕๕๖: กรณบีตุรสาวถกูเพือ่นชายล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรยีน

๒๘

ผูร้้องร้องเรยีนต่อคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิเมือ่ ๑๗ กนัยายน ๒๕๕๖ ว่าบตุรสาวผูร้้อง ชือ่ นางสาว 
เอ (นามสมมตุ)ิ อาย ุ๑๗ ปี ก�าลงัศึกษาในชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๔ ทีโ่รงเรยีน ส. ซึง่เป็นโรงเรยีนประจ�าของรฐัแห่งหนึง่ 
ในเขตปริมณฑล เป็นผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน แต่สามารถฟังได้บ้าง หรือพูดได้บ้าง เมื่อมีเครื่องช่วยฟัง 
สามารถสื่อสารเป็นค�าสั้น ๆ และมีโรคประจ�าตัว คือ โรคหัวใจร่ัว ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของ
โรงเรียน และครูประจ�าชั้น กรณีบุตรสาวถูกเพื่อนชายล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียนและได้แจ้งความด�าเนิน
คดีแล้ว แต่คดีความไม่คืบหน้า 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพและร่างกาย อัน
เกีย่วเนือ่งกบัสทิธเิดก็ สทิธสิตร ีและคนพกิาร จงึมอบหมายให้คณะอนกุรรมการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชน 
ด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล ด�าเนินการตรวจสอบ โดยอาศัยอ�านาจตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ (ซึ่งบังคับใช้ในขณะนั้น) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หมวด ๓ ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๔๕  สรุปผลการตรวจสอบ ดังนี้

ผูร้้องอ้างว่า นางสาวเอ เป็นเดก็พเิศษ บกพร่องทางการได้ยนิ มีโรคหวัใจร่ัวเป็นโรคประจ�าตวั มอีาการเส้นเลอืด
แดงรัว่ตรงรอยต่อ แพทย์รกัษาโดยการใส่คอยเทยีม ถกูเพือ่นนกัเรยีนชาย ชือ่ นาย ก. (นามสมมตุ)ิ อายุ ๑๘ ปี ข่มขนื
กระท�าช�าเราในห้องน�า้ชายของโรงเรยีน หลงัเกดิเหตุการณ์ดังกล่าวทางโรงเรียนไม่เคยแจ้งให้ผู้ร้องทราบเกีย่วกับการ
สอบสวนพฤติกรรมเด็กนักเรียน แต่ผู้ร้องทราบเรื่องจากการสังเกตจากอาการของนางสาวเอ บุตรสาว ซึ่งมีอาการ
ซึมเศร้า ไม่ยอมพูด เก็บตัว ไม่รับประทานอาหาร นางสาวเอได้บอกกับล่ามว่าในช่วงที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ เคยถูกเพื่อนผู้ชายหลายคนใช้จานตีหัว และแทงด้วยปากกา แต่กรณีถูกข่มขืนในห้องน�้า นางสาวเอยืนยัน
ว่านาย ก. ใช้ก�าลังบังคับกระชากเข้าไปในห้องน�้า และไม่มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับนาย ก. มาก่อน ผู้อ�านวยการ
โรงเรียนชี้แจงว่าขณะเกิดเหตุติดราชการภายนอก จึงไม่ได้ติดต่อผู้ปกครองเข้ามาที่โรงเรียนทันที และในช่วงเวลา
เรียนจะไม่มีครูเดินตรวจห้องน�้าซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุ เพราะครูต้องสอนในห้องเรียน ผู้ร้องได้แจ้งความด�าเนินคดี
กับนาย ก. และศาลได้พิพากษาถึงที่สุดลงโทษนาย ก. ตามค�าพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี 
และใบส�าคัญแสดงว่าคดีถึงที่สุด คดีหมายเลขแดงที่ ๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

ต่อมา หลังเกิดเหตุครูประจ�าชั้นที่โรงเรียนยังกล่าวหา นางสาวเอ “ว่าเป็นโรคขาดผู้ชายไม่ได้ ต้องน�าไปบ�าบัด 
มฮีอร์โมนผดิปกตเิพราะเป็นผูพ้กิาร” เป็นเหตุให้ผู้ร้องแจ้งความร้องทกุข์ในข้อหาหมิน่ประมาท แต่เนือ่งจากพยาน
หลักฐานไม่เพียงพอ พนักงานอัยการศาลแขวงนนทบุรีสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา กรณีนางสาวเอ ถูกครูประจ�าชั้นท�าร้าย
ร่างกายโดยใช้ไม้ขนไก่ต ีกระชากผมและตทีีห่ลงับตุรสาวของผูร้้อง เป็นเหตใุห้เกดิอาการชกันัน้ ผูร้้องเหน็ว่าแม้ไม่มี
เลอืดตกยางออก แต่ส่งผลให้เกดิภาวะทางจิตใจและเป็นอนัตรายอย่างยิง่ต่อคอยเทยีมทีห่วัใจ อาจถงึขัน้เสยีชีวติได้

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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ปัจจุบนัผู้ร้องได้ย้ายนางสาวเอ ไปเรยีนอกีโรงเรยีนหนึง่ในจงัหวดัใกล้เคยีง ซึง่ได้ให้การดแูลเอาใจใส่อย่างด ีและ
บุตรสาวผู้ร้องมีโอกาสไปแข่งขันความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และได้รับรางวัล สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนดังกล่าว

จากที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการฯ พบว่าโรงเรียนดังกล่าวมีสภาพแวดล้อมที่มีมุมอับ
หลายที่ โดยเฉพาะบริเวณหน้าห้องน�้าชายท่ีเป็นสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งอยู่ใกล้ร้ัวด้านหลังโรงเรียน ภายในโรงเรียนไม่
ปรากฏว่ามีกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ใช้ป้องกันเหตุอันตราย รั้วของโรงเรียนมีลักษณะต�่าเกินไปสามารถปีนข้ามได้

คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคลได้พิจารณา
ค�าร้องและรับฟังข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่ายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า

๑. กรณีนางสาวเอ ถูกนาย ก. นักเรียนโรงเรียนเดียวกันข่มขืนกระท�าช�าเรา ผู้ร้องได้แจ้งความร้องทุกข์ และ
ศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดันนทบรุไีด้มคี�าพพิากษาถึงทีสุ่ดลงโทษนาย ก. ผู้กระท�าความผิดฐานข่มขนืกระท�า
ช�าเราแล้ว

๒. กรณีนางสาวเอ ถูกครูประจ�าชั้นท�าร้ายร่างกายนั้น ผู้ร้องได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานี
ต�ารวจภูธรบางบัวทอง และพนักงานอัยการสั่งฟ้องครูผู้ก่อเหตุ ฐานท�าร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายต่อ
ศาลแขวงจังหวัดนนทบุรี ตามค�าฟ้องคดีหมายเลขด�าที่ ๔๘๙๔/๒๕๕๗

๓. กรณีครูประจ�าชั้นของนางสาวเอ ต่อว่าผู้ร้องและใส่ร้ายว่านางสาวเอ “เป็นโรคหิวผู้ชายต้องน�าไปบ�าบัด มี
ฮอร์โมนผดิปกตเิพราะเป็นพกิาร” ผูร้้องได้แจ้งความร้องทกุข์ แต่พนกังานอยัการสัง่ไม่ฟ้องเนือ่งจากพยานหลกัฐานไม่
เพยีงพอ คณะอนกุรรมการฯ พจิารณาแล้วเห็นว่า แม้ค�าส่ังพนกังานอยัการเป็นทีสุ่ด แต่ข้อเทจ็จริงยงัไม่ยติุ โรงเรียน 
ส. ยังมีอ�านาจสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและด�าเนินการต่อไป ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อเท็จจริงจะปรากฏเป็นประการใด แต่
สถานศึกษาจะต้องตระหนกัถงึการอบรม ฝึกทกัษะ ปรบัทัศนคตใิห้กบับคุลากรในสถานศกึษาทกุคนให้ปฏบัิติต่อเดก็
พิการอย่างถูกต้อง เหมาะสม เคารพและค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๔. กรณีสถานท่ีและสภาพแวดล้อมท่ีอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา พิจารณาแล้วว่าโรงเรียน 
ส. มีมุมอับหลายที่ ไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) โรงเรียนในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการรักษา
ความปลอดภัยภายในโรงเรยีน เมือ่เกดิการละเมดิทางเพศหรอืท�าร้ายร่างกายในโรงเรยีน ผูบ้รหิารตลอดจนบคุลากร
ที่เก่ียวข้องก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบได้ ตามหลักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care)  
กล่าวคอื การทีจ่ะต้องปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรอบคอบ ดูแลไม่ให้เกดิความเสียหายแก่นกัเรียน บคุลากร และโรงเรียน 
อีกทั้งต้องดูแลโรงเรียนหรือบุคลากรไม่ให้ด�าเนินการโดยสร้างความเสียหายแก่สังคมด้วย

นอกจากนี้ กรณีท่ีโรงเรียนล็อคกุญแจประตูหอนอนเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันเด็กนักเรียนหนีออก
นอกอาคาร ถงึแม้ว่ามคีรเูวรเฝ้าตวัอาคารกต็าม คณะอนกุรรมการฯ เหน็ว่าน่าจะเกดิอนัตรายข้ึนได้หากมกีรณไีฟไหม้ 
หรือมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ ทั้งยังอาจเป็นการจ�ากัดสิทธิเสรีภาพในการเคลื่อนไหวของนักเรียนเกินสมควรอีกด้วย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาค�าร้องและความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ แล้วมีความเห็น
ว่า กรณีตามค�าร้องเป็นประเด็นเดียวกับเรื่องท่ีฟ้องเป็นคดีต่อศาลแล้ว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงไม่
อาจใช้อ�านาจตรวจสอบและเสนอมาตรการการแก้ไขได้ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ จึงเห็นควรยุติเรื่อง และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อโรงเรียน ส. ส�านักบริหารการศึกษา
พิเศษ และกระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบหมายให้ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติติดตามผลการ
ด�าเนินการต่อไป ดังนี้

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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๑) โรงเรยีน ส. หรอืต้นสงักดัปัจจบุนัสมควรพิจารณาด�าเนนิการในส่วนทีผู้่ร้องกล่าวอ้างว่าครูประจ�าชัน้กระท�า
ละเมิดทางวาจาต่อนางสาวเอ บุตรสาวผู้ร้อง ตามอ�านาจหน้าที่ หรืออ�านวยความยุติธรรมให้แก่ทุกฝ่าย

๒) โรงเรียน ส. สมควรปรับปรุงสภาพแวดล้อม และอาคารสถานที่ของโรงเรียนให้มีความปลอดภัย เช่น ติดตั้ง
กล้องวงจรปิด (CCTV) การปรับปรุงห้องน�้า และบริเวณจุดเสี่ยงอื่น ๆ รวมถึงการบริหารจัดการเชิงระบบเพื่อสร้าง
มาตรการป้องกันเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยภายในโรงเรียน เป็นต้น

๓) โรงเรยีน ส. สมควรพจิารณามาตรการอืน่ในการป้องกนัไม่ให้เดก็หลบหน ีและมแีผนป้องกนัความเสยีหายใน
ชีวิตและร่างกายกรณีเกิดเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉินอื่น รวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แทนการล็อคกุญแจ
ประตูของอาคารนอน

๔) ส�านักบรหิารการศกึษาพเิศษและกระทรวงศกึษาธกิารให้ความส�าคญักับการฝึกอบรมให้ความรู้  ปรบัทศันคติ
ให้กับคร ูอาจารย์ บุคลากรทางการศกึษา และแจ้งเจ้าหน้าทีท่กุคนรวมถึงพ่อแม่ผูป้กครองให้ปฏบัิตต่ิอเดก็พกิารอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม โดยค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมเป็นส�าคัญ (รายงาน
ผลการพิจารณา ที่ ๔๙๔/๒๕๕๗)

ค�าร้องที่ ๗๔/๒๕๕๕: กรณีเกี่ยวข้องกับสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม 

๒๙

ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าผู้ร้องกับนายเอ (นามสมมุติ) ได้ทะเลาะวิวาทกัน
บริเวณลานจอดรถของโรงแรม อ. เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นเหตุให้ผู้ร้องและนายเอ ได้รับบาดเจ็บ ต่อมา
พนักงานสอบสวน สถานีต�ารวจนครบาลลุมพินี ได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ร้องว่าพยายามฆ่าผู้อื่น โดยไม่มีการแจ้งข้อ
กล่าวหานายเอ คูก่รณ ีผูร้้องเห็นว่าไม่ได้รบัความเป็นธรรม จงึขอให้ตรวจสอบ กรณนีีข้้อเทจ็จรงิค�าร้องเป็นประเดน็
เกี่ยวกับสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม อันอยู่ในอ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตาม 
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึง่ (๑) ซ่ึงมีผลบงัคบัอยูข่ณะตรวจสอบ 
และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรมด�าเนินการตรวจสอบพบว่ามีประเด็นที่ต้องพิจารณา คือ 
พนักงานสอบสวน สถานตี�ารวจนครบาลลมุพนิ ีกระท�าหรอืละเลยการกระท�าอนัเป็นการละเมดิสทิธมินษุยชน กรณี
สืบสวนคดีที่ผู้ร้องตกเป็นผู้ต้องหาด้วยความเป็นธรรมหรือไม่

 คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าในการสอบสวนคดีอาญา พนักงานสอบสวนต้องรวบรวมพยานหลัก
ฐานที่เกี่ยวกับคดี เพื่อเป็นการพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา การแจ้งข้อกล่าวหาพนักงาน
สอบสวนสามารถใช้ดลุพนิจิท่ีอยูภ่ายใต้ข้อเท็จจรงิและพยานหลกัฐานตามสมควร เมือ่ข้อเท็จจรงิปรากฏว่าเมือ่วนัที่ 
๖ มกราคม ๒๕๕๔ ต�ารวจไปถึงที่เกิดเหตุพบผู้ร้องยืนรอมอบตัว ส่วนนายเอถูกน�าตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต�ารวจ 
โดยพนกังานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผูร้้องว่าท�าร้ายร่างกายผู้อืน่ โดยท่ีผู้ร้องให้ข้อเท็จจริงว่านายเอ ท�าร้ายผูร้้อง
ก่อนผู้ร้องจึงท�าเพื่อป้องกันตัว พิจารณาแล้วค�าให้การของผู้ร้องต่อพนักงานสอบสวนไม่ปฏิเสธว่าผู้ร้องมิได้ท�าร้าย
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ร่างกายนายเอ ดังนั้น การที่พนักงานสอบสวนอาศัยข้อเท็จจริงค�าให้การนี้ ประกอบกับพยานหลักฐานขณะนั้น คือ
อาวุธมีด และขวาน แล้วแจ้งข้อหาท�าร้ายร่างกายผู้อื่น รวมถึงแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมว่าพยายามฆ่าผู้อื่น ภายหลัง
ได้รบัเอกสารการชันสตูรบาดแผลของนายเอ คูก่รณ ีซึง่ปรากฏว่ารนุแรงอาจถงึแก่ชวีติได้ จงึถอืว่าเป็นการใช้ดลุพนิจิ
ในการแจ้งข้อกล่าวหาภายใต้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามสมควรแล้ว

ส�าหรับกรณทีีผู่ร้้องร้องเรยีนว่าพนกังานสอบสวนด�าเนนิคดแีต่ผูร้้องฝ่ายเดยีว โดยมไิด้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นายเอ คู่
กรณีด้วยนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังท่ีพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ร้องแล้ว ได้สอบปากค�า
นายเอ คู่กรณี ที่โรงพยาบาล และสอบปากค�าพยานแวดล้อมที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุ จ�านวน ๒ คน สรุปว่าผู้ร้องเป็น
ผู้ท�าร้ายร่างกายนายเอ ฝ่ายเดียว พยานแวดล้อมเห็นผู้ร้องท�าร้ายนายเอ ฝ่ายเดียว ประกอบกับพนักงานสอบสวน
ได้พิจารณาแผลตามร่างกายผูร้้องพบว่าได้รบับาดเจบ็บรเิวณหน้าผากเพียงเลก็น้อยและบรเิวณข้อศอกพบรอยถลอก 
ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด จึงมิได้แจ้งข้อกล่าวหานายเอ พิจารณาแล้วเห็นว่าพนักงานสอบสวนใช้ดุลพินิจในการ 
ไม่แจ้งข้อกล่าวหานายเอ เป็นไปตามพยานหลกัฐานทีป่รากฏ มไิด้เป็นการกระท�า หรือละเลยการกระท�าอนัเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือปฏิบัติไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องอย่างใด ทั้งนี้ หากผู้ร้องมีพยานหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าผู้ร้อง
ป้องกันตัวจากการท�าร้ายของนายเอก็สามารถยกข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่อสู้ในชั้นศาลได้

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนั้น ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติได้มีค�าสั่งที่ ๔๑๔/๒๕๕๖  
ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ก�าหนดการอ�านวยความยุติธรรมในคดีอาญา การท�าส�านวนสอบสวน และ
มาตรการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน โดยก�าหนดให้พนักงานรับแจ้ง
เหตุและลงหลักฐานรับค�าร้องทุกข์หรือค�ากล่าวโทษและรีบด�าเนินการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ซ่ึงจากการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจรงิปรากฏว่าพนกังานสอบสวน สถานตี�ารวจนครบาลลมุพนิไีด้รบัร้องทุกข์ตัง้แต่ วนัที ่๖ มกราคม ๒๕๕๔ แต่ 
สรปุส�านวนการสอบสวนส่งผู้บังคับบัญชา วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ๒ ปี ๙ เดือน โดยสถานี
ต�ารวจนครบาลลุมพินีชี้แจงว่า เนื่องจากคดีมีพนักงานสอบสวนรับผิดชอบหลายคน และจากการตรวจสอบพบว่า
ร้อยต�ารวจเอก บ. ได้ท�าส�านวน เป็นเวลา ๑ ปี ๗ เดือน ยังไม่เสร็จแล้วย้ายไปสถานีต�ารวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ และ
ทางสถานตี�ารวจนครบาลลมุพนิไีด้มหีนงัสอืไปยงัสถานตี�ารวจนครบาลทุง่มหาเมฆเพือ่พจิารณาข้อบกพร่องดงักล่าว 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเห็นว่า การตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จ
สิ้นแล้ว จึงเห็นควรยุติการตรวจสอบและเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่า กรณีตามค�าร้องพนักงาน
สอบสวนได้ด�าเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายก�าหนดแล้ว อีกทั้งสถานีต�ารวจนครบาลลุมพินีได้มีหนังสือแจ้ง
ให้สถานีต�ารวจนครบาลทุ่งมหาเมฆพิจารณาเรื่องท�าการสอบสวนล่าช้าไปตามอ�านาจหน้าที่แล้ว จึงมีมติให้ยุติเรื่อง 
(รายงานผลการพิจารณา ที่ ๓๗๕/๒๕๕๗)

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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ค�าร้องที ่๓๖๒/๒๕๕๖: กรณกีารแถลงข่าวอนักระทบต่อสทิธส่ิวนบคุคล 

๓๐

ผู้ร้องร้องเรียนว่า อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกับพวกได้ร่วมกันแถลงข่าว กรณีสอบสวนคดีพิเศษออกหมาย
เรียกผู้ร้องซึ่งเป็นลูกศิษย์ของนาย ว. เพื่อให้ปากค�ากรณีนาย ว. ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงประชาชน ซึ่งในการแถลง
ข่าวกรมสอบสวนคดพีเิศษแจ้งต่อส่ือมวลชนว่าผูร้้องเคยมปีระวตัถิกูออกหมายจบัคดียกัยอกทรพัย์ และอาจมีความ
ผิดเก่ียวกับทรัพย์ในข้อหาอื่นๆ อีกทั้งเคยถูกจับกุมในคดีชุมนุมทางการเมือง ต่อมา สื่อมวลชนได้น�าข้อมูลไปลง
หนังสือพิมพ์หลายฉบับ ท�าให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายเส่ือมเสียชื่อเสียง ซ่ึงเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล จึงขอ
ให้ตรวจสอบกรณีดังกล่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาค�าร้องและความเห็นของคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้าน
กฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแล้ว เห็นว่า เนื่องจากผู้ร้องไม่จัดส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง
มาให้พิจารณาภายในก�าหนดเวลา และไม่ได้แจ้งเหตุขัดข้องในการจัดส่งเอกสารพยานหลักฐาน จึงต้องพิจารณา
ค�าร้องตามเอกสารและข้อมลูทีร่วบรวมได้ ซึง่ประเดน็ทีผู่ร้้องกล่าวอ้างว่าอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษและพวกแถลง
ข่าวเกี่ยวกับประวัติส่วนบุคคลท�าให้ผู้ร้องเสียชื่อเสียง จากการตรวจสอบพยานหลักฐานพบว่าข้อความที่ปรากฏใน
หนังสือพิมพ์เป็นการรายงานข่าวของผู้สื่อข่าวไม่ปรากฏว่าได้ข้อมูลผู้ร้องมาจากที่ใด ประกอบกับในวันแถลง กรม
สอบสวนคดีพเิศษช้ีแจงว่าไม่ได้พาดพงิถึงผูร้้อง รวมถงึมไิด้มกีารพดูเปิดเผยรายละเอยีดเกีย่วกบัพยานหลกัฐานแห่ง 
คดทีีจ่ะมผีลให้เสยีรปูคด ี ท้ังน้ี ยงัไม่ปรากฏข้อเทจ็จริงตามทีผู่ร้้องร้องเรยีนมา อกีทัง้ผูร้้องได้ใช้สทิธิในการร้องทกุข์
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนและฟ้องคดีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ และหนังสือพิมพ์ทุกฉบับซึ่งคดีอยู่ในระหว่าง
การพจิารณาและการด�าเนนิการของพนกังานอยัการจงัหวดันนทบรุ ีรวมทัง้ผูร้้องยงัได้ร้องเรยีนไปยงักองบงัคับการ
ปราบปรามด้วย กรณีร้องเรียนจึงอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้ว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมีมติให้
ยุติเรื่อง (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๕๐๖/๒๕๕๗)
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ค�าร้องที่ ๕๔๔/๒๕๕๔ เรื่อง สิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของเด็ก

๓๑

ผูร้้องกบัพวกรวม ๖ คน ได้ร้องเรยีนต่อคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ เมือ่วนัท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
ว่า ผูอ้�านวยการโรงเรยีนมธัยมศกึษาแห่งหนึง่ใน จ.สรุาษฎร์ธาน ี(ในขณะนัน้) มพีฤติกรรมใช้ความรนุแรงกบันกัเรียน
และบริหารงานไม่โปรง่ใส จึงขอใหต้รวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตพิิจารณาค�าร้องแล้วเหน็ว่าเปน็
ประเดน็เก่ียวกับสทิธแิละเสรภีาพในชวีติและร่างกายอนัเกีย่วเนือ่งกบัสทิธเิดก็ ซึง่เป็นสทิธทิีไ่ด้รบัความคุม้ครองไว้ใน
รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ จึงเป็นกรณทีีอ่ยูใ่นอ�านาจของคณะกรรมการสิทธมินษุยชน 
แห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ และมาตรา ๑๕

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ากระทรวงศึกษาธิการ โดยส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ได้มอบหมายให้ผู้อ�านวยการส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายและคณะ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหา และต้ังคณะกรรมการสอบสวน ซ่ึงข้อกล่าวหาของผู้ร้องไม่เป็นความจริงที่ว่าคณะกรรมการ
ไม่ตรวจสอบข้อมูลจากผู้ร้องและคณะ นอกจากนี้ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ ได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการ ๒ ชุดในการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการทั้ง ๒ ชุดมีความเห็นว่าผู้ถูกร้องไม่ได้มีพฤติกรรมส่อไปใน
ทางทุจริต ส่วนประเด็นการกล่าวหาว่าผู้ถูกร้องมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น การใช้ถ้อยค�าหยาบคาย การใช้ความ
รุนแรงกับนักเรียน เป็นต้น คณะกรรมการเห็นว่าไม่มีหลักฐานว่าผู้ร้องมีพฤติกรรมตามที่กล่าวหา คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาประเด็นค�าร้องแล้ว เห็นว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พทุธศกัราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ว่าด้วยเรื่องสิทธิ
เสรีภาพในชีวิตและร่างกายอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิเด็กนั้น รัฐธรรมนูญได้รับรองคุ้มครองว่า บุคคลย่อมมีสิทธิและ
เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะ
กระท�ามิได้ แต่การลงโทษตามค�าพิพากษาหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีโหดร้าย หรือ
ไร้มนษุยธรรม และบุคคลย่อมเสมอกนัในทางกฎหมายและได้รบัความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทยีมกนั ชายหญงิ
มีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ
พกิาร สภาพทางกายภาพหรอืสขุภาพ สถานะบุคคล ฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม ความเชือ่ทางศาสนา การศกึษา
อบรม หรอืความคดิเหน็ทางการเมืองอนัไม่ขัดต่อบทบญัญตัริฐัธรรมนญูจะกระท�ามไิด้ ตามมาตรา ๓๐ ประกอบกบั
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับรองและคุ้มครองไว้ว่าห้ามมิให้ผู้ใดกระท�าอันเป็นการทารุณกรรม
ต่อร่างกายหรือจิตใจเด็ก รวมถึงบังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนที่ไม่สมควร ท�าให้เด็ก
มีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระท�าผิด

 จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีตามค�าร้องเป็นประเด็นการบริหารภายในของหน่วยงานในสังกัด
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ซ่ึงส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๑๑ ได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกบัส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ได้ด�าเนนิการมอบหมายให้ผูอ้�านวย
การส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายและคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกชั้นหนึ่ง เพื่อเกิดความ 
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้ง ๒ ชุด ต่างมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า กรณ ี
ร้องเรยีนดงักล่าวไม่มมีลูตามทีผู่ร้้องกล่าวอ้าง ทัง้นี ้ผูร้้องสามารถใช้สทิธดิ�าเนนิการตามขัน้ตอนท่ีกฎหมายก�าหนดได้ 
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ดังนั้น เป็นกรณีที่หน่วยงำนซึ่งมีอ�ำนำจหน้ำที่โดยตรงได้ด�ำเนินกำรตำมอ�ำนำจหน้ำที่แล้ว จึงเห็นควรให้ยุติเรื่อง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาค�าร้องและความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ แล้วมีมติให้ยุติ

เรือ่ง เนือ่งจำกหน่วยงำนทีม่อี�ำนำจหน้ำทีโ่ดยตรงได้ด�ำเนนิกำรตรวจสอบและให้ควำมเป็นธรรมกับทกุฝ่ำยตำม
ข้อร้องเรียนทุกประเด็นแล้ว ทั้งนี้ ผู้ร้องสำมำรถใช้สิทธิด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่กฎหมำยก�ำหนดได้

ค�าร้องที ่๒๖๑/๒๕๕๕: กรณอ้ีางว่าถกูละเมิดสทิธใินกระบวนการยตุธิรรม

๓๒

ผู้ร้องถูกจับกุมและถูกฟ้องร้องว่ามีความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ และพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืน อันประกอบด้วย ความผิดฐานเสพยาเสพติดประเภท ๑ ความผิดฐานมียาเสพติดประเภท ๑ ไว้ในครอบครอง
เพื่อจ�าหน่าย และความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ในวันที่ถูกจับกุม นางสาวเอ  
(นามสมมุติ) พร้อมเพื่อนได้นัดหมายมาพบผู้ร้องที่บ้านพัก ผู้ร้องได้น�ายาไอซ์มาร่วมเสพกันทุกคน จากนั้นเวลา 
ประมาณ ๐๓.๐๐ น. นางสาวเอขอตวักลบัและขอซือ้ยาไอซ์ แต่ผูร้้องปฏเิสธไม่ขายให้และออกมาส่งนางสาวเอ ขณะนัน้ 
เจ้าหน้าที่ต�ารวจได้เข้าท�าการจับกุมและตรวจค้นบ้านพัก และตรวจยึดทรัพย์สินผู้ร้องหลายรายการ ต่อมา 
มีเจ้าหน้าที่ต�ารวจน�าบันทึกการตรวจยึดทรัพย์สิน โดยสาระส�าคัญตอนท้าย มีข้อความว่า “จากการสอบถามผู้ร้อง 
ให้การรับสารภาพว่าเป็นทรัพย์สนิท่ีได้จากการจ�าหน่ายยาเสพติด (ยาไอซ์และยาอ)ี จรงิ” ผูร้้องไม่ยอมลงลายมอืชือ่ 
เจ้าหน้าที่ต�ารวจจึงเขียนด้วยลายมือว่า ผู้ต้องหาไม่ยอมลงลายมือชื่อ 

หลังจากผู้ร้องถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจ�ากลางอุดรธานี ประมาณ ๑ เดือน ศาลให้ประกันตัวออกมา ผู้ร้องได้
มาตรวจสอบทรัพย์สินท่ีโรงงานปรากฏว่าทรัพย์สินหายไปหลายรายการ และมีทรัพย์สินที่ไม่มีการลงบันทึกการ
ตรวจยึดสูญหายไปด้วย ผู้ร้องไปแจ้งความต่อสถานีต�ารวจภูธรหนองหานเพื่อเป็นหลักฐาน ต่อมา ผู้ร้องมอบหมาย
ให้ทนายความรวบรวมพยานหลักฐานต่อสู้คดี จึงได้พบว่าบันทึกการตรวจยึดทรัพย์สินที่ผู้ร้องไม่ยอมลงลายมือชื่อ 
มีผู้ปลอมลายมือชื่อของผู้ร้อง โดยขีดฆ่า ค�าว่า “ผู้ต้องหาไม่ยอมลงลายมือชื่อออก” มีต�ารวจยศดาบต�ารวจเซ็น
ชื่อก�ากบัไว้ ผูร้้องจงึไปแจ้งความต่อพนกังานสอบสวน สถานตี�ารวจภธูรหนองหาน ปรากฏว่าพนกังานสอบสวนลง
เป็นเพียงบันทึกประจ�าวันระบุว่า “ผู้แจ้งจะไปสืบหาและตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ต�ารวจคนใดเป็นคนปลอมแปลง 
ลายมือชื่อ เมื่อสืบหาได้แล้วจะมาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนอีกครั้ง” ทั้งที่ผู้ร้องต้องการด�าเนินคดีกับ
ผู้ที่ปลอมลายมือชื่อผู้ร้องในบันทึกฯ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาค�าร้องเรียนแล้วเห็นว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของ
บุคคลที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในการด�าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิที่จะให้คดีของ
ตนได้รับพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม อันเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย จึงเป็นค�าร้องท่ีอยู ่ในอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตาม

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ และพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ ซึ่งมีประเด็นดังต่อไปนี้ (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๒๖๒/๒๕๕๖)

ประเด็นที ่๑ เจ้าหน้าทีไ่ด้กระท�าหรอืละเลยการกระท�าอนัเป็นการละเมดิสทิธิมนษุยชน กรณปีลอมแปลงลายมอื
ชื่อผู้ร้องในบันทึกตรวจยึดในช้ันจับกุม และไม่บันทึกรายการทรัพย์สินท่ีตรวจยึดไว้เป็นเหตุให้ทรัพย์สินสูญหาย 
ซึ่งประเด็นนี้เป็นเพียงข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องฝ่ายเดียว ประกอบกับคดีนี้ผู้ร้องได้ร้องทุกข์กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ชุด
จับกุมต่อพนักงานสอบสวน สถานีต�ารวจภูธรหนองหาน โดยพนักงานสอบสวนได้รับค�าร้องทุกข์และได้ส่งเรื่องให้
ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิภาค ๔ จงัหวดัขอนแก่น พจิารณาแล้ว เหน็ว่าไม่มกีารกระท�าหรอืละเลย 
การกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และผู้ร้องมีช่องทางต่อสู้คดีที่ร้องทุกข์ไว้แล้ว

ประเด็นที่ ๒ พนักงานสอบสวน สถานีต�ารวจภูธรหนองหาน จังหวัดอุดรธานี กระท�าหรือละเลยการกระท�า
อนัเป็นการละเมิดสทิธมินษุยชน กรณไีม่รบัค�าร้องทกุข์กล่าวโทษในคดปีลอมแปลงลายมอืชือ่ในบนัทกึการตรวจยดึ
ทรัพย์สินชั้นจับกุมหรือไม่ ซึ่งในประเด็นนี้จากการตรวจสอบพบว่าพนักงานสอบสวน สถานีต�ารวจภูธรหนองหาน
ได้รับค�าร้องทุกข์ของผู้ร้องไว้และได้ส่งเรื่องให้ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๔ 
จังหวัดขอนแก่นพิจารณาแล้ว จึงยังฟังไม่ได้ว่าพนักงานสอบสวน สถานีต�ารวจภูธรหนองหาน ไม่รับค�าร้องทุกข์
ของผู้ร้องตามที่กล่าวอ้าง จึงยังไม่มีการกระท�าหรือการละเลยการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น

ประเด็นที่ ๓ กรณีท่ีผู้ร้องขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินท่ีไม่ได้บันทึกไว้ในบันทึกการตรวจยึดทรัพย์สิน และ 
ช่วยเหลือให้ได้รับทรัพย์สินที่ถูกยึดคืนจากส�านักงานคณะกรรมการป้องกันละปราบปรามยาเสพติด อยู่ในอ�านาจ
หน้าที่ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะด�าเนินการได้หรือไม่ ซึ่งในประเด็นนี้ ไม่ปรากฏว่ามีพยานหลัก
ฐานที่เชื่อได้ว่าเจ้าหน้าท่ีชุดจับกุมเป็นผู้น�าทรัพย์สินของผู้ร้องไปโดยไม่ได้บันทึกไว้ในบันทึกการตรวจยึดทรัพย์สิน 
ประกอบกับเห็นว่าการท่ีส�านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ท�าการยึดทรัพย์สินของ
ผู้ร้องไว้ เป็นการยึดโดยอาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติมาตรการปราบปรามผู้กระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๓๔ การขอคืนทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดดังกล่าวมีบทบัญญัติของกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการ
ไว้เป็นการเฉพาะ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงไม่อาจใช้อ�านาจในการด�าเนินการให้ความช่วยเหลือแก ่
ผูร้้องให้ได้รับทรพัย์สนิทีถู่กยดึได้ ซึง่ในกรณนีีห้ากผูร้้องเหน็ว่าการยดึทรพัย์สนิดงักล่าวไม่ถกูต้องกส็ามารถฟ้องร้อง
ด�าเนินคดีได้ ประกอบกับในกรณีนี้ได้พยายามติดต่อผู้ร้องเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ทางหมายเลขโทรศัพท์  
ที่ผู้ร้องแจ้งไว้หลายครั้ง แต่ไม่สามารถติดต่อผู้ร้องได้ 

คณะอนกุรรมการฯ พจิารณาทัง้สามประเดน็ข้างต้นแล้วไม่พบการกระท�าหรือการละเลยการกระท�าอนัเป็นการ
ละเมดิสทิธมินษุยชนแต่อย่างใด ท้ังนี ้สมควรแจ้งให้ผู้ร้องทราบด้วยว่าหากผู้ร้องเหน็ว่าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้
กระท�าหรือละเลยการกระท�า อันเป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย ก็สามารถใช้สิทธิในการน�าเรื่องฟ้องร้องเป็น
คดีต่อศาลได้ตามกระบวนการยุติธรรม
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ค�าร้องที่ ๔๙/๒๕๕๘: กรณีการปฏิบัติอันมีลักษณะล่วงละเมิดทางเพศ โดยภาคเอกชน

๓๓

ผู้ร้องร้องเรียนเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ว่าผู้ร้องไปชมคอนเสิร์ต ณ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ๑๐ - 
๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเป็นผู้จัดคอนเสิร์ต ในวันที่มีการแสดงบริษัทได้ก�าหนดมาตรการ 
ในการตรวจค้นอาวุธและกล้องบันทึกภาพก่อนการเข้าชมคอนเสิร์ต ซ่ึงลักษณะการตรวจค้นน้ัน มีการก�าหนดให ้
เจ้าหน้าที่ผู้ชายตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระ เจ้าหน้าที่ผู้หญิงตรวจค้นร่างกาย ซึ่งการตรวจค้นดังกล่าวมีการใช้มือ
สัมผัสบริเวณหน้าอก อวัยวะเพศ และต้นขา โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าว่าจะตรวจอะไรบ้าง เป็นลักษณะล่วงละเมิด
ทางเพศ จึงขอให้ตรวจสอบ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาค�าร้องแล้วเห็นว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพใน
ชีวิตและร่างกาย อันเป็นสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๕๗ (ทีบั่งคบัใช้อยูข่ณะเกดิเหต)ุ จึงเป็นกรณทีีอ่ยูใ่นอ�านาจของคณะกรรมการฯ ทีจ่ะสามารถตรวจสอบได้  
โดยอาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ และมาตรา ๑๕

คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล และคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วปรากฏว่ากรณีกล่าวอ้างว่าถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
ร่างกายจากมาตรการตรวจค้นอาวุธและกล้องบันทึกภาพก่อนการเข้าชมคอนเสิร์ตนั้น บริษัทผู้จัดการแสดงไม่มี
เจตนาละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้เข้าชมคอนเสิร์ต การตรวจค้นกระท�าเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้เข้าชมคอนเสิร์ต
ให้ได้รับความปลอดภัยและไม่ให้กระท�าผิดกฎหมาย แต่วิธีกำรตรวจค้นโดยใช้มือสัมผัสร่ำงกำย อำจสุ่มเสี่ยงต่อ
กำรละเมดิสิทธมินษุยชน อย่างไรก็ตาม หลงัจากมกีรณร้ีองเรยีน ทางบรษิทัฯ ได้มีการปรบัปรงุวธิกีารตรวจค้นอาวธุ
และกล้องบันทึกภาพใหม่ ลดการใช้มือสัมผัสโดยการสวมถุงมือและมีการใช้เครื่องตรวจโลหะสแกนร่างกาย ดังนั้น 
จึงเป็นกรณทีีผู่ถ้กูร้องได้ด�าเนนิการแก้ไขปรบัปรงุแล้ว จงึมมีตใิห้ยตุเิรือ่ง (รายงานผลการพจิารณา ที ่๙๕๒/๒๕๕๘)

จากสภาพปัญหาและข้อเทจ็จรงิดงักล่าวข้างต้น จะได้น�าไปวิเคราะห์ตามประเดน็ต่าง ๆ   ทีเ่กีย่วข้องในบทที ่๔ 
ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีข้อพิจารณาว่า ผู้ร้องที่เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมในมิติต่าง ๆ  มักอ้างว่า “ถูกเลือก
ปฏิบัติ” จึงน�าไปสู่การวิเคราะห์ต่อไปในบทที่ ๔ ว่า กรณีข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นการ “เลือกปฏิบัติ” ตามกรอบของ
กฎหมายสิทธิมนุษยชนหรือไม่ อย่างไร 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน 
๒๕๕๖ แล้วมีความเห็นว่า พิจารณาท้ังสามประเด็นข้างต้นแล้วไม่พบการกระท�าหรือการละเลยการกระท�า 
อันเป็นการละเมดิสทิธมินษุยชนแต่อย่างใด ทัง้นี ้สมควรแจ้งให้ผูร้้องทราบด้วยว่าหากผูร้้องเหน็ว่าหน่วยงานของรฐั 
ดังกล่าวได้กระท�าหรือละเลยการกระท�า เป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย ก็สามารถใช้สิทธิในการน�าเรื่อง 
ฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลได้ตามกระบวนการยุติธรรม 
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ในหัวข้อนี้ จะได้ชี้ให้เห็นสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติในประเด็นต่าง ๆ  จากการ
รบัฟังความคิดเห็น /จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ / การประชมุกลุ่มย่อย (Focus Group) ซึง่อาจสรปุประเดน็ปัญหาได้ ดงันี้ 

        

จากการสัมภาษณ์พบปัญหาการคุกคามทางเพศซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติ ดังนี้ 
• ผูใ้ห้ข้อมลูกล่าวว่าในทีท่�างานมปัีญหาทีผู่บ้งัคับบญัชาเสนอจะให้การเล่ือนต�าแหน่ง การสนบัสนนุความก้าวหน้า

ในงาน เพ่ือแลกกบัการมคีวามสมัพนัธ์เป็นพเิศษหรอืการล่วงละเมดิทางเพศกับพนกังานหญิง การทีพ่นกังานหญิงนัน้ได้รบั
ผลประโยชน์หรอืความก้าวหน้าในการท�างานด้วยเหตแุห่งเพศกอ็าจพิจารณาได้ว่าเป็นการเลือกปฏบิติัต่อพนกังานเพศอืน่ 

• ผู้ให้ข้อมูลเป็นลูกจ้างหญิง ถูกเพื่อนร่วมงานในระดับอาวุโส (Senior) แต่มิได้มีอ�านาจบังคับบัญชาโดยตรง 
ชักชวนให้เป็นเพื่อนร่วมเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการท�างาน ชักชวนไปเที่ยว เมื่อปฏิเสธก็มีการไป 
ใส่ความกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นในทางที่ท�าให้เธอเสื่อมเสียชื่อเสียง

• จากการสมัภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมลูทีเ่ป็นลกูจ้างภาคเอกชนพบว่า ในกจิการภาคเอกชนหลายแห่งไม่มแีนวปฏิบตัเิกีย่ว
กับการคุกคามทางเพศในที่ท�างาน ไม่ปรากฏว่ามีข้อบังคับการท�างานในเร่ืองดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ลูกจ้างในกิจการ
ภาคเอกชนบางแห่งซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติให้ข้อมูลว่า บริษัทของตนมีแนวนโยบายเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศที่ชัดเจน 
(Harassment Policy) โดยมีการก�าหนดวิธีการร้องเรียนส�าหรับลูกจ้าง ตลอดจนมีกระบวนการพิจารณาทางวินัยและ
การไกล่เกลี่ยภายในองค์กรด้วย 

๒.๒ ข้อเท็จจรงิและสภาพปัญหาการเลอืกปฏบิตัจิากการรบัฟังความคดิเหน็ /การสมัภาษณ์ 
/การจัดประชุมกลุม่ย่อย 

๑ ปัญหาการถูกคุกคามทางเพศในที่ท�างาน 
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ผูใ้ห้ข้อมลูแสดงความเหน็ว่า “การสมคัรงานออนไลน์ของผูใ้ห้บรกิารจดัหางาน โดยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ 
มีการระบุให้กรอกข้อมูลส่วนตัวบางอย่างท่ีอาจท�าให้ถูกเลือกปฏิบัติในการตัดสินใจจ้างงาน โดยผู้สมัครไม่สามารถเว้น
ว่างไว้ได้ หากเว้นว่างไว้ระบบจะก�าหนดให้ต้องกรอกจึงจะผ่านไปด�าเนินการขั้นตอนต่อไปได้” 

“การสมัครงานโดยการกรอกใบสมัครที่เป็นเอกสาร มีการระบุให้กรอกข้อมูลส่วนตัวบางอย่าง ที่อาจท�าให้ถูก
เลือกปฏิบัติในการตัดสินใจจ้างงาน โดยผู้สมัครไม่สามารถเว้นว่างไว้ได้ หากเว้นว่างไว้ก็จะถูกเจ้าหน้าที่ที่ตรวจรับใบ
สมัครบอกให้กรอกให้ครบ” 

“ข้อมลูท่ีต้องให้ระบุในใบสมคัรงานท่ีผูใ้ห้ข้อมลูเหน็ว่าอาจท�าให้ตนถกูเลือกปฏบิติั เช่น ศาสนา ความเชือ่ สญัชาติ
ของบิดามารดา สถานภาพการสมรส รายได้ รายได้ของครอบครัว” 

“ใบสมัครงานก�าหนดให้ต้องระบุ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ จะส่งผลให้เกิดการคัดเลือกโดยมีอคติเกี่ยวกับศาสนา 
เชื้อชาติ แทนที่จะค�านึงถึงความสามารถที่เกี่ยวกับงานนั้น” 

 “การกรอกเอกสารของหน่วยราชการที่ให้ระบุศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่” 
 “การรับสมัครงานโดยระบุเจาะจงสถาบันการศึกษา เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ หากไม่ระบุในใบสมัครแต่ใช้

เหตุดังกล่าวมาเป็นปัจจัยในการคัดเลือกและตัดสินใจจ้าง จะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่” 
การประกาศรับสมัครงานบางกรณีมีการก�าหนดคุณสมบัติเฉพาะ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการ

เลือกปฏิบัติ เช่น สถาบันการศึกษา เพศ อายุ สภาพภายนอกของร่างกาย น�้าหนัก ส่วนสูง 
กรณีน�าเหตุต่าง ๆ ข้างต้นซึ่งเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ โดยไม่ประกาศในการรับสมัครแต่ใช้เหตุเหล่านี้เป็นเกณฑ์

ในการพิจารณารับเข้าท�างาน 

ในประเด็นการบังคบัให้ต้องไปตรวจสอบลายพมิพ์นิว้มอืเพือ่ตรวจประวติัอาชญากรรมก่อนเข้าท�างาน ผูใ้ห้ข้อมูล
ตั้งค�าถามว่า ประวัติอาชญากรรมมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างไรส�าหรับการเข้าท�างาน การที่บุคคลเคยต้องโทษและ
ได้พ้นโทษแล้ว ไม่สามารถมีโอกาสกลับตัวเป็นคนดีและประกอบอาชีพสุจริตได้ อาจเป็นการผลักดันให้ต้องไปประกอบ
อาชีพไม่สุจริตอีก 

ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า “บริษัท xxx ก�าหนดห้ามผู้มีประวัติท�าผิดอาญาเข้าท�างาน โดยไม่ค�านึงว่าความผิดที่เคยท�า
นั้นเกี่ยวข้องกับต�าแหน่งงานที่สมัครหรือไม่” 

ผู้ให้ข้อมูลยกประเด็นว่า “…สังคมยังคงมีแนวคิดว่า คนมีประวัติอาชญากรรมเป็นคนไม่ดี แต่ในปัจจุบัน ประวัติ
อาชญากรรมอาจเกิดกับคนที่ไม่ได้มีความชั่วร้ายเหมือนอย่างพวกอาชญากร เช่น ผู้กระท�าความผิดตาม พ.ร.บ. 
คอมพิวเตอร์ ซึง่ท�าแค่โพสต์ข้อมลูด่ากนัหรอืแชร์ข้อมลูทีห่มิน่ประมาทคนอืน่ กม็คีวามผดิตดิคกุได้แล้ว เพยีงแค่นีก็้กลาย
เป็นคนมีประวัติติดตัวเสียอนาคตไปหมด ...”

๓ ปัญหาการก�าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ “ประวัติอาชญากรรม” 

๒ การก�าหนดให้ระบุข้อมูลบางอย่างในใบสมัครงานซึ่งเก่ียวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติและการ
ก�าหนดคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) หรือคุณสมบัติอันเป็นท่ีต้องการพิเศษ (Preference) 
ในการประกาศรับสมัครงาน
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ผู้ให้ข้อมูลถูกล้อเลียนเกี่ยวกับสภาพร่างกายจากเพ่ือนร่วมงาน โดยการล้อเลียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิต 
การรับประทานอาหาร เปรียบเทียบร่างกาย (รูปร่างอ้วน) กับสัตว์ชนิดต่าง ๆ ส่งตัวการ์ตูนสติ๊กเกอร์รูปสัตว์อ้วนมา 
ล้อเลียน ท�าให้รู้สึกล�าบากใจในการท�างาน 

ผู้ให้ข้อมูลเป็นคนสัญชาติไทย ท�างานอยู่ในองค์กรที่มีผู้ร่วมงานเป็นชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ จากค�าพูดและ
พฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานท�าให้รู้สึกถูกดูหมิ่น ด้วยเหตุว่าเป็นคนไทย ในลักษณะภาพเหมารวม (Stereotype) ว่า 
ผู้หญิงไทยมักจะต้องการมีความสัมพันธ์กับชายต่างชาติ 

 

การให้นมบุตรจากอกแม่ในสถานที่ท�างานมีปัญหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้
• สถานที่ท�างานบางแห่งมีการจัดให้แม่ผู้ให้นมบุตรจากอกต้องออกจากบริเวณส�าหรับบุคคลทั่วไป เพื่อไปให้นม

บุตรจากอก ในบริเวณพื้นที่ซึ่งจัดไว้ให้เฉพาะ ซึ่งในบางกรณี สถานที่เฉพาะเช่นนั้นอาจไม่มีสุขอนามัยที่เหมาะสม เช่น 
ห้องน�้า เพียงเพราะผู้ดูแลสถานที่นั้นต้องการให้แม่ผู้ให้นมบุตรจากอกไปอยู่ที่ห่างไกลจากผู้คนทั่วไป 

• สถานที่ท�างานบางแห่งมีนโยบายห้ามการให้นมบุตรในที่ท�างาน ท�าให้เกิดความยุ่งยากล�าบากแก่ลูกจ้างหญิงที่
เป็นแม่และอยู่ระหว่างการให้นมบุตร 

• สถานที่ท�างานบางแห่งไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในประเด็นนี้ แต่ไม่มีการจัดเตรียมสถานที่เหมาะสม ลูกจ้างหญิงที่
เป็นแม่ผูใ้ห้นมบตุรและพาบตุรมาทีท่�างานด้วย จ�าต้องเกบ็นมใส่ขวดแช่ตู้เยน็ปะปนกบัอาหารอืน่ของเพ่ือนร่วมงานในที่
ท�างาน ผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานรู้สึกว่าการจัดการนมดังกล่าวสร้างสภาวะแวดล้อมในการท�างานที่ไม่เหมาะสม 

๕ ปัญหาการให้นมบุตรในที่ท�างาน 

๔ ปัญหาการใช้ถ้อยค�า การสื่อสาร ที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
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• การใช้ถ้อยค�าเรียกบุคคลหลากหลายทางเพศในลักษณะที่ท�าให้เกิดความเกลียดชัง กระตุ้นให้สาธารณชน 
แบ่งแยก ดหูมิน่ เช่น “ตุด๊ แต๋ว ทอม” โดยเฉพาะทีป่รากฏในการใช้ถ้อยค�าของส่ือมวลชน และประชาชนทีส่ื่อสารข้อมูล
ออนไลน์ซึ่งเผยแพร่ในวงกว้าง 

• ปัญหาการเข้าห้องน�้า ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนว่า บุคคลหลากหลายทางเพศจะเข้าใช้ห้องน�้าตามเพศก�าเนิด
หรือเพศที่แสดงออกในปัจจุบัน 

• ปัญหาการเลือกปฏิบัติจากการใช้บริการบางอย่าง มีการกีดกันไม่ให้บริการแก่กลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศ 
• ปัญหาการใช้ค�าน�าหน้าบุคคลข้ามเพศ โดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ระบุค�าน�าหน้าตามเพศก�าเนิด ท�าให้

บคุคลหลากหลายทางเพศรูส้กึว่าถูกประจาน เหยยีดหยามและตีตรา เช่น ในการติดต่อหน่วยราชการมกีารประกาศเรียก
ชื่อบุคคลหลากหลายทางเพศซึ่งแสดงออกเป็นหญิงว่า “นาย” 

• ปัญหาการใช้ถ้อยค�าเพื่อให้เกิดการดูหมิ่นเกลียดชัง (Hate Speech) ในส่ือสังคมออนไลน์ พบว่ามีกรณีการ
สื่อสารข้อความที่อยู่บนพื้นฐานเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น เพศ ศาสนา ความเชื่อ เชื้อชาติ สัญชาติ เป็นต้น 

ผูใ้ห้ข้อมลูรายหน่ึงให้ความเหน็ว่า “กฎหมายเกณฑ์ทหารท�าให้เกดิความไม่เท่าเทยีมกนัและเลอืกปฏบิตัต่ิอผูห้ญงิ 
เป็นการมองว่าผู้หญิงมีความด้อยกว่าผู้ชาย ทั้งที่ผู้หญิงสามารถเป็นทหารอาชีพได้ สามารถเป็นนักศึกษาวิชาทหารได้ 
ปัจจุบันมีกฎหมายให้สิทธิเท่าเทียมกันต่อผู้หญิงหลายฉบับ แต่กฎหมายเกณฑ์ทหารยังไม่ก�าหนดหน้าที่ของหญิงให้ 
เท่าเทียมกับชาย นอกจากนี้ การเกณฑ์ทหารหญิงก็ไม่จ�าต้องให้ฝึกเหมือนกับผู้ชายทุกประการ โดยอาจให้ท�าหน้าที ่
อ่ืน ๆ  ในกองทพัทีเ่หมาะสมกบัสภาพร่างกายของทหารหญงิกไ็ด้ แต่การก�าหนดหลกัตดัสิทธผิูห้ญงิตัง้แต่แรกนัน้เป็นการ 
ไม่เท่าเทียมกัน”

ผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่งให้ความเห็นว่า “กฎหมายการเกณฑ์ทหารไม่ค�านึงถึงความเชื่อทางศาสนาหรือความเช่ือต่อ
ชีวิต บางคนไม่เห็นด้วยกับการใช้ก�าลังและความรุนแรง ท�าไมไม่มีการให้ทางเลือกอื่นในการบริการสังคมหรือท�างานใน
ภาครัฐที่ไม่ใช้ก�าลังแทนการเกณฑ์ทหาร”

ผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่งให้ความเห็นว่า “กฎหมายเกณฑ์ทหารเลือกปฏิบัติเพราะยกเว้นให้กับคนต่างชาติที่เปลี่ยนมา
เป็นคนไทย เมือ่เป็นคนไทยแล้วกค็วรมหีน้าทีเ่ช่นเดยีวกบัคนไทยอืน่ๆ ในปัจจบุนัมคีนต่างด้าวเข้ามาเป็นคนไทยโดยการ
แต่งงานและประกอบอาชีพในประเทศไทยมากมายและจะมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเปิดอาเซียน บุคคลเหล่านี้จึงเป็นผู้ได้รับ
สิทธิพิเศษ ไม่ต้องมีหน้าที่เกณฑ์ทหาร” 

• พระรปูหนึง่ซึง่เป็นนกัศกึษาปรญิญาโทสาขาพระพทุธศาสนาให้ความเห็นว่า “กฎหมายเกณฑ์ทหารเลือกปฏบัิติ
ต่อพระสงฆ์ เนื่องจากยกเว้นให้เฉพาะพระที่สอบได้เปรียญหรือนักธรรม แต่ปัจจุบันนอกจากการศึกษาด้านเปรียญหรือ
นักธรรมแล้ว พระสงฆ์ยังสามารถเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ทางด้านพระพุทธศาสนา แต่กฎหมายไม่ยกเว้น
ให้พระสงฆ์ที่ศึกษาทางสายนี้” 

๖ จากผลการรับฟังความคิดเห็น / จัดประชุมกลุ่มย่อย / และสัมภาษณ์ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ
บุคคลหลากหลายทางเพศ สรุปสภาพปัญหาได้ ดังนี้

๗ ประเด็นเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารมีผู้ให้ข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นที่สรุปได้ ดังนี้ 
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• ผู้นิยมตุ๊กตาลูกเทพบางราย ที่เคยอัพสเตตัส ขึ้นรูปโพรไฟล์น้องตุ๊กตาหรือตัวเองคู่กับตุ๊กตา ให้ข้อมูลว่า “เริ่มมี
อาการไม่กล้าโพสต์ เพราะอายที่จะถูกเพื่อนในเครือข่ายมองว่า “ไร้สต”ิ หรือกระทั่ง “บ้า” 

นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลว่า “มีคนสร้างเพจส�าหรับการ “ต่อต้าน” ตุ๊กตาลูกเทพขึ้นมาโดยเฉพาะ มีภาพล้อเลียน 
เสียดสี ด่าทอ แสดงความไม่พอใจต่อฝ่ายนิยมตุ๊กตาลูกเทพ”

• ผู้ให้ข้อมูลที่เคยน�าตุ๊กตาลูกเทพไปในที่สาธารณะด้วย รู้สึกไม่สบายใจ และเกิดความอับอายจากการถูกคนใน
สังคมใช้กิริยาอาการหรือค�าพูดในลักษณะดูหมิ่นเหยียดหยามหรือเกลียดชัง บางรายกล่าวว่ารู้สึกอายและเลิกการน�า
ตุ๊กตาติดตัวไปในที่สาธารณะ 

• ผู้ให้ข้อมูลเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งให้ข้อมูลว่า อาจารย์ผู้สอนได้ประกาศว่า “ถ้า
นักศึกษาคนไหนน�าตุ๊กตาลูกเทพมาเรียน จะไม่อนุญาตให้เข้าชั้นเรียน โปรดท�าตัวให้เหมาะสมกับผู้มีการศึกษา” 

• ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มหนึ่งซึ่งมีงานอดิเรกในสะสมตุ๊กตา ให้ข้อมูลซึ่งสรุปได้ว่า “ถูกเหมารวมว่าตุ๊กตาสะสมเป็นตุ๊กตา
ลูกเทพและได้รับการปฏิบัติจากบุคคลต่าง ๆ ในที่สาธารณะในลักษณะของการดูถูก การใช้ถ้อยค�าดูถูก การปฏิเสธการ
บรกิาร นอกจากนี ้ในการส่ือสารข้อมลูระหว่างกลุ่มผูส้ะสมตุก๊ตาทีเ่คยโพสต์อย่างเปิดเผยกต้็องปรบัเปลีย่นลดการโพสต์
ในหน้าสาธารณะลงเหลือเพียงในกลุ่มปิด เพราะเกิดการดูถูกจากบุคคลอื่นในสังคมออนไลน์” 

• เนื้อหาค�าพูด ถ้อยค�า หรือการสื่อสารเกี่ยวกับตุ๊กตาลูกเทพที่ก่อให้เกิดวามเกลียดชัง มีหลากหลาย เช่น  
“การอุ้มตุ๊กตาลูกเทพเป็นสิ่งดี เพราะท�าให้แยกได้ระหว่างคนดีกับคนบ้า” “พวกชอบตุ๊กตาลูกเทพเป็นคนไร้สติ งมงาย 
เบาปัญญา ไร้การศึกษา” 

นอกจากในระดับการสื่อสารของบุคคลท่ัวไปแล้ว ผู้ให้ข้อมูลยังกล่าวว่า ได้รับการปฏิเสธบริการบางอย่าง เช่น 
ร้านอาหาร สถานที่พักบางแห่ง ประกาศนโยบายไม่ให้บริการกับลูกค้าที่น�าตุ๊กตาลูกเทพเข้ามา ในประกาศเหล่านั้น  
บางประกาศมีถ้อยค�าแสดงความเกลียดชังหรือดูถูก เช่น เรียกว่า “ตุ๊กตาผี” หรือใช้ค�าในท�านองประชดประชัน เช่น  
“ไม่สนับสนุนความงมงายไร้สติ” “ไม่สนับสนุนตัวอย่างไม่ดีแก่เยาวชน” เป็นต้น

• ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า “การสื่อสารที่แสดงความดูหมิ่น เกลียดชัง ผู้ชอบตุ๊กตาลูกเทพ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และเป็นการเลือกปฏิบัติต่อคนที่มีความชื่นชอบ รสนิยม ความเชื่อ ท่ีแตกต่างกัน” “การส่ือสารแสดงความเกลียดชัง
เป็นการตีตราถึงความงมงาย และแบ่งแยกคนในสังคมตามความเชื่อที่แตกต่างกัน” ผู้ให้ข้อมูลบางรายกล่าวว่า “ถึงแม้
ความชื่นชอบตุ๊กตาลูกเทพ ไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาพุทธ หรืออาจไม่อยู่ในศาสนาใด แต่ก็เป็นสิทธิในความเชื่ออย่าง
หนึ่ง” 

• ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า “การทีธ่นาคารแห่งหนึง่ให้อตัราดอกเบีย้เงนิฝากส�าหรบับญัชท่ีีเปิดทางระบบอเิลก็ทรอนกิส์
สูงกว่าบัญชีที่เปิดตามระบบปกติ ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติส�าหรับบุคคลที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง” 

๙ ประเด็นปัญหาอื่น ๆ 

๘ จากการจดัประชมุกลุม่ย่อย (Focus Group) เร่ือง “ปรากฏการณ์ตุ๊กตาลกูเทพกับการสือ่สารทีใ่ห้เกิด
ความเกลียดชัง” นั้น ผู้วิจัยพบว่า มีข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องสรุปได้ ดังนี้  
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• ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้ซื้อบ้านโดยยื่นกู้กับธนาคาร xx ซ่ึงทางธนาคารได้ยื่นข้อเสนอเพ่ิมเติมในส่วน
ของการท�าประกันชีวิตเพื่อได้สิทธิในส่วนลดดอกเบี้ยบ้านในปีแรก ซึ่งข้าพเจ้าตกลงท�าประกันชีวิตดังกล่าว โดยทาง
ธนาคารเป็นผู้เลือกบริษัทประกันชีวิตเอง ท้ังนี้ ในตอนแรกข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลโดยระบุที่อาศัยตามบัตรประชาชน คือ 
จังหวัดระยอง และต่อมาได้รับการแจ้งกลับจากทางธนาคารว่า ทางบริษัทประกัน xx นั้นมีข้อก�าหนดว่า จังหวัดที่จัด
เป็นจังหวัดในกลุม่เสีย่ง ซงึรวมถงึจงัหวดัระยอง ผูท้�าประกนัจะต้องตรวจโรคส�าคญั (เช่น เอดส์) ก่อนการพจิารณาอนมัุติ 
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจึงต้องเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ใหม่ โดยระบุเป็นที่อยู่ในกรุงเทพฯ แทน ท�าให้ข้าพเจ้าไม่ต้องไปตรวจเอดส์ ใน
กรณีนี้ข้าพเจ้าถือว่าบริษัทประกันดังกล่าวเลือกปฏิบัติต่อข้าพเจ้า รวมถึงบุคคลอื่น ๆ ที่ทางบริษัทประกันระบุว่าอาศัย
อยู่ในจังหวัดกลุ่มเสี่ยง โดยไม่ได้ค�านึงถึง life style ของแต่บุคคล แต่เหมารวมว่าทุกคนที่อยู่ในบางพื้นที่ว่ามีโอกาสเป็น
เอดส์มากกว่าในบางพื้นที่” 

• ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า การที่ลูกจ้างที่ไม่ใช้โปรแกรมประยุกต์ไลน์ (LINE Application) ในการสื่อสาร ไม่เข้ากลุ่ม 
กับนายจ้าง ท�าให้ถูกเลือกปฏิบัติในเรื่องความก้าวหน้า ได้รับการปฏิบัติอันเป็นที่พึงพอใจน้อยกว่าลูกจ้างอื่นที่เข้ากลุ่ม 

• ผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่มกล่าวว่า “องค์กรภาครัฐแห่งหนึ่ง ผู้บริหารจบการศึกษามาจากโรงเรียนมัธยม 
แห่งหนึง่ ซึง่ในการแต่งตัง้ต�าแหน่งบรหิาร กรรมการชุดต่าง ๆ   มกัเกีย่วข้องสัมพันธ์กบัผู้จบการศกึษาจากโรงเรยีนมัธยม
แห่งนั้น เป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้จบจากโรงเรียนมัธยมอื่น ๆ ที่มีวิทยฐานะเช่นเดียวกัน” 

• ผู้ให้ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม กล่าวว่า “ชายและหญิงเท่าเทียมกัน ท�าไมตามห้างยังต้องมีที่จอดรถส�าหรับ 
ผู้หญิง” ผู้ให้ข้อมูลอีกท่านหนึ่งเห็นแย้งว่า “เป็นการช่วยให้ผู้หญิงปลอดภัยเพราะอยู่ในที่ใกล้ ไม่ห่างไกลและมีพนักงาน
รักษาความปลอดภัยดูแลเป็นพิเศษ” 

• ผู้ให้ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ให้ข้อมูลว่า “ร้านนวดบางแห่งไม่ให้บริการแก่คนไทย ให้บริการเฉพาะ 
นักท่องเที่ยวจีน /เกาหลี เท่านั้น” 

• ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า “โปรโมชั่นสิทธิพิเศษของร้านอาหารที่ให้สิทธิเฉพาะผู้หญิงเป็นการเลือกปฏิบัติทางเพศ” 
• ผู้ให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นว่า “การกระท�าบางอย่างมีลักษณะเหมือนกันแต่มีกฎหมายลงโทษแตกต่างกัน 

เช่น การหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยเนื้อหาเช่นเดียวกัน หากกระท�าผ่านระบบคอมพิวเตอร์จะได้รับโทษหนักกว่าและยอม
ความไม่ได้” 

• ผูใ้ห้ข้อมลูกล่าวว่า “เจ้าหน้าทีส่�านกังานเขตบางแห่ง ไม่ถามผูม้าขอท�าบตัรประชาชน และไม่แจ้งสทิธว่ิา สามารถ
ระบศุาสนาหรือไม่กไ็ด้ ท�าให้ประชาชนไม่ทราบสทิธขิองตน” ผูใ้ห้ข้อมลูอกีคนหนึง่กล่าวว่า “ประสงค์จะระบุศาสนา หรอื
ลัทธิบางอย่าง ลงไปบนบัตร ซึ่งไม่ใช่ศาสนากระแสหลัก แต่เจ้าหน้าที่ไม่ให้ระบุ” 

• มัคคุเทศก์ชาวไทย ผู้ให้ข้อมูล เห็นว่าคนจีนมาแย่งงานและฝ่าฝืนกฎหมาย มีข้อค�าถามถึงความชอบด้วย
กฎหมายในการที่มัคคุเทศก์สัญชาติจีนเหล่านั้นสามารถได้รับใบอนุญาตได้อย่างใด มีสถาบันการศึกษาหลายแห่งของ
ไทยที่ออกประกาศนียบัตรให้คนต่างชาติเหล่านั้น (ผู้วิจัย: ส�าหรับประเด็นเก่ียวกับปัญหากฎหมายของมัคคุเทศก์ 
ดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขตของการวิจัยนี้ แต่ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชี้ให้เห็นถึงทัศนคติและความรู้สึกท่ีไม่พอใจต่อ 
ชาวต่างชาติ กรณีนี้อาจน�าไปสู่ปัญหาความเกลียดคนต่างชาติ (Xenophobia) ซ่ึงจะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารแสดง 
ความเกลียดชัง (Hate Speech) )

• ผู้ให้ข้อมูลตั้งค�าถามว่า การที่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนมีโครงการพัฒนาคุณธรรม โดยให้ปฏิบัติธรรมตาม
วดัของศาสนาพทุธ เป็นการเลอืกปฏบัิตกิบับุคลากรทีน่บัถอืศาสนาอ่ืน หรือไม่มศีาสนาหรอืไม่ นอกจากนี ้เหตุใดจงึเลอืก
ไปที่วัดนั้น ไปวัดอื่นได้หรือไม่ 

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

79



• ผูใ้ห้ข้อมลูตัง้ค�าถามว่า สถานศกึษามโีครงการปฏบิติัธรรม โดยให้ไปปฏบิติัธรรมตามวัดของศาสนาพุทธ เป็นการ
เลือกปฏิบัติกับนักเรียนนักศึกษาที่นับถือศาสนาอื่น หรือไม่มีศาสนาหรือไม่ 

• ผู้ให้ข้อมูลตั้งค�าถามว่า องค์กรที่จัดตั้งเป็นมูลนิธิ เปิดรับรักษาผู้ป่วยเช่นเดียวกับโรงพยาบาล บางองค์กรถูก
ด�าเนินคดีเนื่องจากเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ชอบ แต่บางองค์กรท�าไมไม่ถูกด�าเนินคดี เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ 

• การใช้ค�าน�าหน้านามที่บ่งระบุอาชีพ เป็นการเลือกปฏิบัติ หรือไม่ การใช้ค�าน�าหน้านามของอาชีพบางอย่าง 
เป็นการเลือกปฏิบัติต่อการใช้ค�าน�าหน้านามอาชีพอื่น ๆ เช่น ค�าน�าหน้านามของข้าราชการทหาร ต�ารวจ สามารถระบุ
ในเอกสารราชการได้ หากเปรียบเทียบกับข้าราชการพลเรือน หรืออาชีพอื่น ๆ ไม่สามารถระบุในเอกสารราชการได้  
เช่น นายแพทย์ แพทย์หญิง ทนายความ

• ผูใ้ห้ข้อมูลตัง้ค�าถามว่า “การก�าหนดค�าน�าหน้านามทีเ่กีย่วเนือ่งกบัเพศ เป็นการแบ่งแยกบคุคลด้วยเหตแุห่งเพศ 
มีความจ�าเป็นใดที่ต้องระบุค�าน�าหน้านามบุคคล” ผู้ให้ข้อมูลตั้งค�าถามว่า ภาครัฐสามารถก�าหนดให้ใช้ค�าว่า “คุณ” ให้
เท่าเทียมทุกคนได้หรือไม่ 

จากสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น จะได้น�าไปวิเคราะห์ในกรอบของกฎหมายสิทธิมนุษยชนตาม
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในบทที่ ๔ ต่อไป 
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กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติ



ในบทน้ีจะได้ชี้ให้เห็นหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติ
เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์ส�าหรับบทที่ ๔ ในประเด็นต่าง ๆ ต่อไป 

ส�าหรบัหลักกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องนี ้ จะเริม่จากการชีใ้ห้เห็นถงึหลักกฎหมายสิทธมินษุยชนระหว่างประเทศอนัปรากฏ 
ในตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่าง ๆ โดยจะเน้นเฉพาะหลักที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมกันและ 
การห้ามเลือกปฏิบัติ จากนั้นจะได้ชี้ให้เห็นหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคจากความตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในระดับภูมิภาค เมื่อพิจารณาหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้ว จะได้ชี้ให้เห็นหลักกฎหมายต่างประเทศและ
กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจะท�าการศึกษาค�าพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง โดยคัดเลือกมาเฉพาะ
ที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติ 

หลักกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ กฎหมายไทย และแนวค�าพิพากษาดังกล่าวมานี้ จะได้น�า
มาเป็นกรอบส�าหรับการวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับความเท่าเทียมและการห้ามเลือกปฏิบัติในบทที่ ๔ ต่อไป 

ในหวัข้อนีจ้ะได้ศกึษาถงึกฎหมายสทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศภายใต้กรอบของสหประชาชาติ ซ่ึงประกอบด้วย 
สนธิสัญญาหลัก ๙ ฉบับ ซึ่งจะชี้ให้เห็นเฉพาะในส่วนของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือก
ปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil 
and Political Rights - ICCPR) 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ประกอบด้วยวรรคอารัมภบท และ
บทบัญญัติ ๕๓ ข้อ ส�าหรับหลักความเท่าเทียมกันสะท้อนให้เห็นตั้งแต่ใน วรรคอารัมภบท “พิจารณาว่า ตามหลัก
การที่ได้ประกาศไว้ในกฎบัตรสหประชาชาตินั้น การยอมรับในศักดิ์ศรีแต่ก�าเนิดและสิทธิที่เท่าเทียมกันและไม่อาจ
เพิกถอนได้ (Equal and inalienable rights) ของสมาชิกทั้งปวงของมวลมนุษยชาตินั้นเป็นรากฐานของเสรีภาพ 
ความยุติธรรม และสันติธรรมในโลก” ซึ่งมีหลักเกี่ยวกับความเท่าเทียมและการห้ามเลือกปฏิบัติมีดังต่อไปนี้ 

กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความ
เสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติ

๓.๑ กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับหลักความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติ

๑

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

82



ข้อ ๓ 
รฐัภาคแีห่งกตกิานีร้บัทีจ่ะประกนัสทิธอินัเท่าเทียมกนัของบรุุษและสตรี ในการท่ีจะอปุโภคสิทธพิลเมอืงและ 

สิทธิทางการเมืองทั้งปวงที่ได้ระบุไว้ในกติกานี้
Article 3 
The States Parties to the present Covenant undertake to ensure the equal right of men 

and women to the enjoyment of all civil and political rights set forth in the present Covenant.

ข้อ ๑๔
ข้อ ๑. ย่อย บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันในการพิจารณาของศาลและคณะตุลาการ ในการพิจารณาคดีอาญา

ซึ่งตนต้องหาว่ากระท�าผิด หรือการพิจารณาคดีเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของตน บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการ 
พิจารณาอย่างเปิดเผยและเป็นธรรม โดยคณะตุลาการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย มีอ�านาจ มีความเป็นอิสระ และ
เป็นกลาง ส่ือมวลชนและสาธารณชนอาจถูกห้ามเข้าฟังการพิจารณาคดีทั้งหมดหรือบางส่วนก็ด้วยเหตุผลทาง 
ศีลธรรม ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความมั่นคงของชาติในสังคมประชาธิปไตยหรือเพื่อความจ�าเป็น
เก่ียวกับส่วนได้เสียในเร่ืองชีวิตส่วนตัวของคู่กรณี หรือในสภาพการณ์พิเศษซึ่งศาลเห็นว่าจ�าเป็นอย่างยิ่ง เม่ือการ
พิจารณาโดยเปิดเผยนั้นอาจเป็นการเสื่อมเสียต่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม แต่ค�าพิพากษาในคดีอาญา หรือ 
ค�าพิพากษาหรือค�าวินิจฉัยข้อพิพาทในคดีอื่นต้องเปิดเผย เว้นแต่จ�าเป็นเพื่อประโยชน์ของเด็กและเยาวชน หรือ
เป็นกระบวนพิจารณาเกี่ยวด้วยข้อพิพาทของคู่สมรสในเรื่องการเป็นผู้ปกครองเด็ก

Article 14
1. All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of  

any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall 
be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal  
established by law. The press and the public may be excluded from all or part of a trial for 
reasons of morals, public order (order public) or national security in a democratic society, or 
when the interest of the private lives of the parties so requires, or to the extent strictly necessary 
in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests 
of justice; but any judgment rendered in a criminal case or in a suit at law shall be made public 
except where the interest of juvenile persons otherwise requires or the proceedings concern 
matrimonial disputes or the guardianship of children.

ข้อ ๒๖
บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันตามกฎหมาย และมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันตามกฎหมาย โดย

ปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ ในกรณีนี้ กฎหมายจะต้องห้ามการเลือกปฏิบัติใด ๆ และต้องประกันการคุ้มครอง
บคุคลทกุคนอย่างเสมอภาคและเป็นผลจรงิจงัจากการเลือกปฏบิติัด้วยเหตุผลใด เช่น เชือ้ชาต ิผวิ เพศ ภาษา ศาสนา 
ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน ก�าเนิด หรือสถานะอื่น ๆ
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Article 26
All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to 

the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and 
guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground 
such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, 
property, birth or other status.

หมายเหตุ: ไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๓๙

๒
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR)
 
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมประกอบด้วย วรรคอารัมภบท และ 

บทบัญญัติ ๓๑ ข้อ แบ่งเป็น ๕ ส่วน วรรคอารัมภบท มีสาระคล้ายคลึงกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง หลักส�าคัญของกติการะหว่างประเทศฉบับนี้ ได้แก่ การกล่าวถึงสิทธิในการก�าหนด
เจตจ�านงของตนเอง (Right of Self - Determination) กล่าวถึงพันธกรณีของรัฐภาคีที่จะด�าเนินมาตรการต่าง ๆ 
ตั้งแต่การเคารพ คุ้มครอง ส่งเสริม ความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรี โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้
ยังกล่าวถึงสาระของสิทธิ ได้แก่ สิทธิในการท�างานและมีเงื่อนไขการท�างานที่เหมาะสมเป็นธรรม สิทธิที่จะก่อตั้ง
สหภาพแรงงาน และสิทธิที่จะหยุดงาน สิทธิที่จะได้รับสวัสดิการและการประกันด้านสังคม การคุ้มครองและช่วย
เหลือครอบครัว สิทธิที่จะมีมาตรฐานชีวิตที่ดีพอเพียง สิทธิที่จะมีสุขภาวะด้านกายและใจที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ สิทธิ
ในการศึกษา สิทธิในวัฒนธรรม และประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ส�าหรับหลักการเกี่ยวกับความ
เท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติปรากฏโดยเฉพาะ ดังนี้ 

ข้อ ๒
ข้อ ๒ ย่อย รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะประกันว่าสิทธิทั้งหลายที่ระบุไว้ในกติกานี้ปราศจากการเลือกปฏิบัติ

ใด ๆ เรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด ชาติหรือสังคมดั้งเดิม 
ทรัพย์สินก�าเนิด หรือสถานะอื่น

Article 2
2. The States Parties to the present Covenant undertake to guarantee that the rights  

enunciated in the present Covenant will be exercised without discrimination of any kind as to 
race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, 
birth or other status
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๓
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination 

of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW)

วัตถุประสงค์หลักของอนุสัญญาฉบับนี้ คือ การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ รวมทั้งการประกันว่า 
สตรีและบรุษุมสีทิธทิีจ่ะได้รบัการปฏบิตัแิละดแูลจากรฐัอย่างเสมอภาคกนั โดยมีการจ�ากดัความของค�าว่าการเลือก 
ปฏิบัติต่อสตรี (Discrimination Against Women) หลักส�าคัญของอนุสัญญานี้ เช่น 

 กล่าวถึงความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรีในด้านการเมืองและการด�ารงชีวิต (Public Life) ทั้งใน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ เช่น สิทธิในการเลือกตั้ง การสนับสนุนให้ด�ารงต�าแหน่งที่ส�าคัญ ความเท่าเทียม
กันในกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และการศึกษา 

 กล่าวถึงการที่สตรีจะได้รับการดูแลทางเศรษฐกิจโดยได้รับความเท่าเทียมกันในด้านสิทธิและโอกาสท่ีจะ 
ได้รับการจ้างงานและสิทธิด้านแรงงาน รวมถึงการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีในสถานที่ท�างาน ความเท่าเทียมกัน
ในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพโดยเฉพาะสตรีมีครรภ์และหลังคลอดบุตร การที่รัฐภาคีจะประกันความเป็นอิสระ
ของสตรีด้านการเงินและความมั่นคงด้านสังคมและการให้ความส�าคัญแก่สตรีในชนบท ทั้งในด้านแรงงานและ
ความเป็นอยู่ 

 กล่าวถึงความเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรีในด้านกฎหมายโดยเฉพาะในด้านกฎหมายแพ่งและกฎหมาย
ครอบครัว ซึ่งเป็นการประกันความเท่าเทียมกันในชีวิตส่วนบุคคล

ส�าหรับหลักการเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติปรากฏโดยเฉพาะ ดังนี้
ข้อ ๑ 
เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญานี้ ค�าว่า “การเลือกปฏิบัติต่อสตรี” จะหมายถึงการแบ่งแยก การกีดกัน

หรือการจ�ากัดใด ๆ เพราะเหตุแห่งเพศซึ่งมีผลหรือความมุ่งประสงค์ที่จะท�าลายหรือท�าให้เสื่อมเสียการยอมรับการ
ได้อุปโภคหรือการใช้สิทธิโดยสตรีโดยไม่เลือกสถานภาพด้านการสมรสบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคของบุรุษและ
สตรีของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พลเมืองหรือด้านอื่น ๆ

ข้อ ๓
รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะประกันสิทธิอันเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรีในการจะอุปโภคสิทธิทางเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรมทั้งปวง ดังที่ระบุไว้ในกติกานี้
Article 3 
The States Parties to the present Covenant undertake to ensure the equal right of men 

and women to the enjoyment of all economic, social and cultural rights set forth in the present 
Covenant.

หมายเหตุ: ไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๒
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Article I
For the purposes of the present Convention, the term “discrimination against women” 

shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the 
effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, 
irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights 
and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.

ข้อ ๒
รัฐภาคีทั้งหลายขอประณามการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ตกลงที่จะติดตามนโยบายเกี่ยวกับการ

ขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรโีดยวธีิทีเ่หมาะสมทกุประการและโดยไม่ชกัช้า และเพือ่ให้บรรลุจดุมุง่หมายนี ้ตกลงทีจ่ะ
(ก) บรรจุหลักการของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งชาติของตนหรือในบทบัญญัต ิ

แห่งกฎหมายที่เหมาะสมอื่น ๆ ถ้าหากว่ายังไม่รวมเข้าไว้ในรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติเหล่านั้น และประกันที่จะ
ให้มีการปฏิบัติตามหลักการนี้ โดยทางกฎหมายและวิธีการที่เหมาะสมอื่น ๆ

(ข) ก�าหนดมาตรการด้านนิติบัญญัติและอื่น ๆ ที่เหมาะสม รวมทั้งข้อบังคับเมื่อเห็นเหมาะสม ซึ่งห้ามการ
เลือกปฏิบัติทั้งมวลต่อสตรี

(ค)  จัดให้มีการคุ้มครองทางกฎหมายซึ่งสิทธิของสตรีบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันกับบุรุษ และรับประกันใน
การคุ้มครองสตรีอย่างมีประสิทธิภาพต่อการเลือกปฏิบัติใด ๆ  โดยผ่านศาลยุติธรรมแห่งชาติที่มีอ�านาจและสถาบัน 
รัฐบาลอื่น ๆ

(ง) งดเว้นจากการเข้าไปพัวพันในการกระท�าหรือการปฏิบัติใด ๆ เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อสตรี และ 
รับประกันว่าเจ้าหน้าที่และสถาบันของรัฐจะปฏิบัติโดยสอดคล้องกับข้อผูกพันนี้

(จ) ใช้มาตรการทีเ่หมาะสมทกุอย่าง เพือ่ขจัดการเลือกปฏบิติัต่อสตรีโดยบคุคล องค์การหรือวสิาหกิจใด
(ฉ) ใช้มาตรการท่ีเหมาะสมทุกอย่าง รวมทั้งการออกกฎหมาย เพื่อเปลี่ยนแปลง หรือล้มเลิกกฎหมาย  

ข้อบังคับ ประเพณีและแนวปฏิบัติที่ยังมีอยู่ซึ่งก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
(ช) เพิกถอนบทบัญญัติทางอาญาภายในทั้งปวงซึ่งก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี 

Article 2
States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by 

all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women 
and, to this end, undertake:

(a) To embody the principle of the equality of men and women in their national constitu-
tions or other appropriate legislation if not yet incorporated therein and to ensure, through law 
and other appropriate means, the practical realization of this principle;

(b) To adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where  
appropriate, prohibiting all discrimination against women;
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(c) To establish legal protection of the rights of women on an equal basis with men and  
to ensure through competent national tribunals and other public institutions the effective  
protection of women against any act of discrimination;

(d) To refrain from engaging in any act or practice of discrimination against women and  
to ensure that public authorities and institutions shall act in conformity with this obligation;

(e) To take all appropriate measures to eliminate discrimination against women by any  
person, organization or enterprise;

(f) To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, 
regulations, customs and practices which constitute discrimination against women;

(g) To repeal all national penal provisions which constitute discrimination against women.

ข้อ ๔
๑. การที่รัฐภาคีออกมาตรการพิเศษชั่วคราว ซึ่งมุ่งที่จะเร่งรัดให้มีความเสมอภาคที่แท้จริงระหว่างบุรุษและ

สตรี จะไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติตามที่ได้นิยามความหมายไว้ในอนุสัญญาฉบับปัจจุบัน แต่จะโดยประการใด
ก็ตามไม่ต้องมีการคงมาตรฐานอันไม่เสมอภาค หรือแบ่งแยกไว้ในฐานะเป็นผลที่ตามมา มาตรการเหล่านี้จะสิ้นสุด
เมื่อได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของความเสมอภาคของโอกาสและการปฏิบัติ

๒. การที่รัฐภาคีออกมาตรการพิเศษ รวมทั้งมาตรการที่มีอยู่แล้วในอนุสัญญาฉบับปัจจุบัน ซึ่งมุ่งที่จะปกป้อง
ความเป็นเพศมารดาไว้จะไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ

Article 4
1. Adoption by States Parties of temporary special measures aimed at accelerating de  

facto equality between men and women shall not be considered discrimination as defined in the 
present Convention, but shall in no way entail as a consequence the maintenance of unequal 
or separate standards; these measures shall be discontinued when the objectives of equality of 
opportunity and treatment have been achieved.

2. Adoption by States Parties of special measures, including those measures contained in 
the present Convention, aimed at protecting maternity shall not be considered discriminatory.

ข้อ ๗
รัฐภาคีจะใช้มาตรการท่ีเหมาะสมทุกประการ เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในด้านที่เกี่ยวกับการเมือง

และทั่ว ๆ ไปของประเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะให้ประกันแก่สตรีภายใต้เงื่อนไขแห่งความเสมอภาคกับบุรุษซึ่ง
สิทธิ

(ก) ท่ีจะออกเสียงในการเลือกตั้งและลงประชามติทั้งปวง และมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งเข้าไปในองค์กรที่มี
การเลือกตั้งอย่างเปิดเผยทั้งมวล

(ข) ทีจ่ะเข้าร่วมในการวางนโยบายของรฐับาลและด�าเนนิการตามนโยบายนัน้ และในการรบัต�าแหน่งราชการ 
และปฏิบัติหน้าที่ราชการในทุก ๆ ระดับของรัฐบาล
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(ค) ที่จะเข้าร่วมในองค์การและสมาคมที่ไม่ได้เป็นของรัฐบาลที่ท�าหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ทั่ว ๆ ไป 
และที่เกี่ยวกับการเมืองของประเทศ

Article 7
States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against  

women in the political and public life of the country and, in particular, shall ensure to women, 
on equal terms with men, the right:

(a) To vote in all elections and public referenda and to be eligible for election to all  
publicly elected bodies;

(b)  To participate in the formulation of government policy and the implementation thereof 
and to hold public office and perform all public functions at all levels of government;

(c)  To participate in non-governmental organizations and associations concerned with the 
public and political life of the country.

ข้อ ๘
รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่างเพ่ือให้ประกันแก่สตรี ภายใต้เง่ือนไขแห่งความเสมอภาคกันกับ

บรุษุและโดยไม่มกีารเลอืกปฏบิตัใิด ๆ ซึง่โอกาสทีจ่ะเป็นผู้แทนรัฐบาลของตนในระดับระหว่างประเทศ และเข้าร่วม 
ในงานขององค์การระหว่างประเทศ

Article 8
States Parties shall take all appropriate measures to ensure to women, on equal terms 

with men and without any discrimination, the opportunity to represent their Governments at the 
international level and to participate in the work of international organizations.

ข้อ ๑๐
รฐัภาคจีะใช้มาตรการท่ีเหมาะสมทกุอย่างเพือ่ขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตร ี เพือ่ทีจ่ะให้ประกนัแก่สตรทีัง้หลาย 

ซึง่สทิธอินัเสมอภาคกนักบับรุษุในด้านการศกึษา และโดยเฉพาะอย่างยิง่เพ่ือประกันบนพ้ืนฐานแห่งความเสมอภาค 
ของบุรุษและสตรี

(ก) เงื่อนไขเดียวกันส�าหรับอาชีพและการแนะแนวอาชีพ ส�าหรับการมีโอกาสเข้าศึกษา และส�าหรับการได้
รับวุฒิบัตรในสถาบันการศึกษาทุกประเภท ทั้งในเขตชนบทและเขตเมือง ความเสมอภาคนี้จะได้รับการประกันใน
การศึกษาก่อนเข้าโรงเรียน การศึกษาทั่ว ๆ  ไป การศึกษาเทคนิค การศึกษาอาชีพ และการศึกษาเทคนิคชั้นสูง รวม
ทั้งการฝึกฝนด้านอาชีพทุกแบบ

(ข) โอกาสที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรเดียวกัน การสอบชนิดเดียวกัน คณาจารย์สอนที่มีคุณสมบัติได้มาตรฐาน
เดียวกัน พร้อมทั้งมีอาณาบริเวณของโรงเรียนและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพชนิดเดียวกัน

(ค) การขจัดแนวความคิดแบบเก่าเกี่ยวกับบทบาทของบุรุษและสตรีในทุก ๆ ระดับ และทุกรูปแบบของ 
การศึกษา โดยการกระตุ้นให้มีสหศึกษาและแบบอื่นของการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายนี้ และโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง โดยการทบทวนต�าราและโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และการดัดแปลงวิธีการสอน
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(ง) โอกาสเท่ากันที่จะได้ประโยชน์จากทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือทางการศึกษาอื่น ๆ
(จ) โอกาสเท่ากันท่ีจะได้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เก่ียวกับการศึกษาต่อเนื่อง รวมทั้งโครงการศึกษาผู้ใหญ่ 

และโครงการรณรงค์ให้รู้หนังสือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการที่มุ่งจะลดช่องว่างในการศึกษาที่มีอยู่ระหว่างบุรุษ
และสตรี ภายในระยะเวลาที่เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

(ฉ) การลดอัตราการออกจากโรงเรียนของนักศึกษาหญิง และการจัดโครงการต่าง ๆ ส�าหรับเด็กหญิงและ
สตรีที่ออกจากโรงเรียนก่อนเวลาอันสมควร

(ช) โอกาสเท่ากันที่จะเข้าร่วมอย่างแข็งขันในกีฬาและพลศึกษา
(ซ) โอกาสได้เข้าศึกษาข้อสนเทศทางการศึกษาเฉพาะอย่าง เพ่ือช่วยให้หลักประกันด้านสุขภาพและการ

อยู่ดีของครอบครัว รวมทั้งข้อสนเทศและค�าแนะน�าเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว

Article 10
States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women 

in order to ensure to them equal rights with men in the field of education and in particular to 
ensure, on a basis of equality of men and women:

(a) The same conditions for career and vocational guidance, for access to studies and for 
the achievement of diplomas in educational establishments of all categories in rural as well as 
in urban areas; this equality shall be ensured in pre-school, general, technical, professional and 
higher technical education, as well as in all types of vocational training;

(b) Access to the same curricula, the same examinations, teaching staff with qualifications 
of the same standard and school premises and equipment of the same quality;

(c) The elimination of any stereotyped concept of the roles of men and women at all 
levels and in all forms of education by encouraging coeducation and other types of education 
which will help to achieve this aim and, in particular, by the revision of textbooks and school 
programmers and the adaptation of teaching methods;

(d) The same opportunities to benefit from scholarships and other study grants;
(e) The same opportunities for access to programmers of continuing education, including 

adult and functional literacy programmers, particularly those aimed at reducing, at the earliest 
possible time, any gap in education existing between men and women;

(f) The reduction of female student drop-out rates and the organization of programmers for 
girls and women who have left school prematurely;

(g) The same Opportunities to participate actively in sports and physical education;
(h) Access to specific educational information to help to ensure the health and well-being 

of families, including information and advice on family planning.
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ข้อ ๑๑
๑. รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในด้านการจ้างงานเพื่อที่จะ

ประกันสิทธิอย่างเดียวกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
(ก) สิทธิที่จะท�างานในฐานะเป็นสิทธิอันจะพึงแบ่งแยกมิได้ของมนุษย์ทั้งปวง
(ข) สิทธิในโอกาสที่จะได้รับการจ้างงานชนิดเดียวกัน รวมทั้งการใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเดียวกัน

ในเรื่องของการจ้างงาน
(ค) สิทธิในการเลือกอาชีพและการท�างานได้อย่างเสรี สิทธิในการได้เลื่อนต�าแหน่ง ความปลอดภัยใน

การท�างาน และผลประโยชน์ รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริการทั้งปวง และสิทธิที่จะได้รับการฝึก และการฝึกซ�้า
ด้านอาชีพ รวมทั้งภาวการณ์เป็นผู้ฝึกงาน การฝึก และการฝึกซ�้าด้านอาชีพในระดับสูง

(ง) สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนเท่าเทียมกัน รวมทั้งผลประโยชน์และสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติที่ 
เสมอภาคกนัเกีย่วกบังานทีม่คีณุค่าเท่าเทยีมกนั รวมท้ังความเสมอภาคของการปฏบิติัในการวดัผลคณุภาพของงาน 
  (จ) สิทธิท่ีจะได้รับประกันสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการเกษียณอายุ การตกงาน การป่วย 
การทพุพลภาพและวยัชรา และการหมดสมรรถนะท่ีจะท�างานอืน่ ๆ รวมถึงสิทธใินการได้รับเงินค่าจ้างขณะพักงาน

(ฉ) สิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพการท�างานต่าง ๆ รวมทั้งการให้
ความคุ้มครองในการท�าหน้าที่ด้านการมีบุตรสืบพันธุ์

๒. เพื่อที่จะป้องกันการเลือกปฏิบัติต่อสตรีด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากการแต่งงานหรือความเป็นเพศมารดา 
และเพื่อประกันสิทธิอันแท้จริงของสตรีในการที่จะท�างาน รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสม

(ก) เพ่ือห้ามภายใต้การบังคับใช้ของข้อห้ามต่าง ๆ ไม่ให้มีการปลดเพราะเหตุแห่งการต้ังครรภ์ หรือ
เพราะการลาคลอดบุตร และการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของสถานภาพในการแต่งงาน

(ข) เพื่อริเริ่มให้มีการลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้าง หรือได้ผลประโยชน์ทางสังคมที่เปรียบเทียบได้โดย
ไม่สูญเสียการงานเดิม อาวุโสในการท�างานหรือเงินช่วยเหลือทางสังคม

(ค) เพ่ือกระตุ้นให้มีบริการสังคมอันเป็นตัวสนับสนุนที่จ�าเป็น เพื่อที่จะช่วยให้บิดามารดาสามารถ
รวบรวมข้อผูกพันทางครอบครัวเข้ากับความรับผิดชอบในการงานและการเข้าร่วมในกิจการสาธารณะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง โดยการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งและพัฒนาขอบข่ายของสวัสดิการด้านการเลี้ยงดูเด็ก

(ง) ให้มีการคุ้มครองเป็นพิเศษแก่สตรีท่ีอยู่ระหว่างต้ังครรภ์ ในการท�างานทุกรูปแบบที่มีแนวโน้มว่าจะ
เป็นอันตรายต่อสตรีเหล่านั้น

๓. บทบัญญัติของกฎหมายด้านการคุ้มครองที่เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่มีอยู่ในข้อนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็น
คร้ังคราวในแง่ของความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจะได้รับการแก้ไข ยกเลิก หรือขยาย เท่าที่
จ�าเป็น

Article 11
1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against 

women in the field of employment in order to ensure, on a basis of equality of men and women, 
the same rights, in particular:

(a) The right to work as an inalienable right of all human beings;
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(b) The right to the same employment opportunities, including the application of the 
same criteria for selection in matters of employment;

(c) The right to free choice of profession and employment, the right to promotion, job 
security and all benefits and conditions of service and the right to receive vocational training  
and retraining, including apprenticeships, advanced vocational training and recurrent training;

(d) The right to equal remuneration, including benefits, and to equal treatment in  
respect of work of equal value, as well as equality of treatment in the evaluation of the quality 
of work;

(e) The right to social security, particularly in cases of retirement, unemployment,  
sickness, invalidity and old age and other incapacity to work, as well as the right to paid leave;

(f) The right to protection of health and to safety in working conditions, including the 
safeguarding of the function of reproduction.

2. In order to prevent discrimination against women on the grounds of marriage or mater-
nity and to ensure their effective right to work, States Parties shall take appropriate measures:

(a) To prohibit, subject to the imposition of sanctions, dismissal on the grounds of  
pregnancy or of maternity leave and discrimination in dismissals on the basis of marital status;

(b) To introduce maternity leave with pay or with comparable social benefits without 
loss of former employment, seniority or social allowances;

(c) To encourage the provision of the necessary supporting social services to enable 
parents to combine family obligations with work responsibilities and participation in public life, 
in particular through promoting the establishment and development of a network of childcare 
facilities;

(d) To provide special protection to women during pregnancy in types of work proved 
to be harmful to them.

3. Protective legislation relating to matters covered in this article shall be reviewed  
periodically in the light of scientific and technological knowledge and shall be revised, repealed 
or extended as necessary.

ข้อ ๑๒
๑. รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในด้านการรักษาสุขภาพ เพื่อ

ประกนัการมโีอกาสได้รบัการบรกิารในการรกัษาสุขภาพ รวมท้ังบริการท่ีเกีย่วกบัการวางแผนครอบครัว บนพืน้ฐาน 
ของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี

๒. ทั้ง ๆ ท่ีมีบทบัญญัติในวรรค ๑ ของข้อนี้ รัฐภาคีจะประกันให้สตรีได้รับบริการที่เหมาะสมเกี่ยวกับการ 
ตัง้ครรภ์ การคลอดบตุรและระยะหลงัคลอดบตุร โดยการให้บรกิารแบบให้เปล่าเม่ือจ�าเป็น รวมทัง้การให้โภชนาการ 
ที่เพียงพอระหว่างการตั้งครรภ์และระยะการให้นม
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Article 12
1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against 

women in the field of health care in order to ensure, on a basis of equality of men and women, 
access to health care services, including those related to family planning.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph I of this article, States Parties shall ensure 
to women appropriate services in connection with pregnancy, confinement and the post-natal 
period, granting free services where necessary, as well as adequate nutrition during pregnancy 
and lactation.

ข้อ ๑๓
รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในด้านอื่น ๆ ของการเป็นอยู ่

ทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อที่จะให้ได้สิทธิอย่างเดียวกันบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคระหว่างบุรุษและสตรี  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

(ก) สิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์ด้านครอบครัว
(ข) สิทธิที่จะได้กู้ยืมจากธนาคาร การจ�านอง และสินเชื่อด้านการเงินในรูปอื่น ๆ
(ค) สิทธิที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมนันทนาการ การกีฬา และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมทุกอย่าง

Article 13
States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women 

in other areas of economic and social life in order to ensure, on a basis of equality of men and 
women, the same rights, in particular:

(a) The right to family benefits;
(b) The right to bank loans, mortgages and other forms of financial credit;
(c) The right to participate in recreational activities, sports and all aspects of cultural life.

หมายเหตุ: ไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๒๘
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๔
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - CRC)

อนสุญัญาว่าด้วยเดก็ประกอบด้วยบทบญัญติั ๕๔ ข้อ โดยเนือ้หาทีเ่กีย่วกบัสิทธขิองเด็กโดยตรงนัน้มุง่เน้นหลกั
พื้นฐาน ที่ส�าคัญคือ
  การห้ามเลือกปฏิบัติต่อเด็กและการให้ความส�าคัญแก่เด็กทุกคนเท่าเทียมกันโดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่าง

ของเด็ก ในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ชาติพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สิน ความ
ทุพพลภาพ การเกิด หรือสถานะอื่น ๆ ของเด็ก หรือบิดามารดา หรือผู้ปกครองทางกฎหมาย ทั้งน้ี เพื่อให้เด็กมี
โอกาสที่เท่าเทียมกัน
  การกระท�าหรือการด�าเนินการทั้งหลายต้องค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นอันดับแรก
  สิทธิในการมีชีวิต การอยู่รอด และการพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม
  สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก และการให้ความส�าคัญกับความคิดเหล่านั้น

ส�าหรับหลักการเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติปรากฏโดยเฉพาะ ดังนี้
ข้อ ๒
๑. รัฐภาคีจะเคารพและประกันสิทธิตามที่ก�าหนดไว้ในอนุสัญญานี้ แก่เด็กแต่ละคนที่อยู่ในเขตอ�านาจ

ของตน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าชนิดใด ๆ โดยไม่ค�านึงถึงเชื้อชาติ สีผิว เพศภาษา ศาสนา ความ
คิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น ต้นก�าเนิดทางชาติ ชาติพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ การเกิด หรือ
สถานะอื่น ๆ ของเด็ก หรือบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

๒. รัฐภาคีจะด�าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมทั้งปวง เพื่อที่จะประกันว่าเด็กได้รับการคุ้มครองจากการเลือก
ปฏิบัติ หรือการลงโทษในทุกรูปแบบบนพื้นฐานของสถานภาพ กิจกรรมความคิดเห็นที่แสดงออก หรือความเชื่อ
ของบิดา มารดา ผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือสมาชิกในครอบครัวของเด็ก

Article 2 
1. States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to 

each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child’s 
or his or her parent’s or legal guardian’s race, colour, sex, language, religion, political or other 
opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status. 

2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that the child is protected 
against all forms of discrimination or punishment on the basis of the status, activities, expressed 
opinions, or beliefs of the child’s parents, legal guardians, or family members.

หมายเหตุ: ไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๕
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๕
อนุสัญญาว่าด้วยการขจดัการเลอืกปฏิบตัทิางเชือ้ชาตใินทกุรปูแบบ (Convention on the Elimination 

of All Forms of Racial Discrimination - CERD)

อนุสัญญานี้ ก�าหนดหลักการเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติว่า “การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ” หมายถึงการจ�าแนก
การกีดกัน การจ�ากัดหรือการเลือกโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของเชื้อชาติ สีผิว เชื้อสาย หรือชาติก�าเนิด หรือเผ่าพันธุ์
ก�าเนดิซ่ึงมเีจตนาหรอืมผีลให้เกดิการระงบัหรอืกดีกนัการเคารพสทิธมินษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานของบคุคลใน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และในด้านอื่น ๆ  ของการด�ารงชีวิตในสังคม รวมทั้งการระงับหรือกีดกัน
การใช้สิทธิเหล่านั้นอย่างเสมอภาคของบุคคล

ส�าหรับหลักการเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติปรากฏโดยเฉพาะ ดังนี้
ข้อ ๑
๑. ในอนุสัญญานี้ ค�าว่า “การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ”จะหมายถึง การจ�าแนก การกีดกัน การจ�ากัด หรือ

การเลือก โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว เชื้อสาย หรือชาติก�าเนิดหรือเผ่าพันธุ์ก�าเนิด ซึ่งมีเจตนาหรือมีผล
ให้เกิดการระงับหรือกีดกั้นการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และในด้านอื่น ๆ  ของการด�ารงชีวิตในสังคม รวมทั้งการระงับหรือกีดกั้นการใช้สิทธิเหล่านั้นอย่าง
เสมอภาคของบุคคล

Article 1 
1. In this Convention, the term racial discrimination shall mean any distinction, exclusion, 

restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the 
purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal 
footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or 
any other field of public life.

ข้อ ๒
๑. รัฐภาคีประณามการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ และจะจัดให้มีนโยบายที่จะขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ

ในทุกรูปแบบ และส่งเสริมความเข้าใจระหว่างชนทุกเชื้อชาติโดยวิธีการที่เหมาะสมและไม่รีรอ และเพื่อการนี้
(ก) รฐัภาคแีต่ละรฐัจะไม่กระท�าการใด ๆ  ทีจ่ะเป็นการเลอืกปฏบิตัต่ิอบคุคล กลุม่บคุคล หรอืสถาบนั และจะ 

ประกันว่าเจ้าหน้าทีข่องรฐัทุกคน และสถาบันของรฐัทกุแห่ง ทัง้ระดบัชาตแิละระดบัท้องถิน่ จะปฏบิตัติามพันธกรณนีี้
(ข) รัฐภาคีจะไม่อุปถัมภ์ ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติโดยบุคคลหรือองค์กรใด
(ค) รัฐภาคีแต่ละรัฐจะด�าเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อทบทวนนโยบายของรัฐบาล ทั้งในกรอบแห่ง

ชาตแิละระดบัท้องถิ่น และแก้ไข เพกิถอนหรอืยกเลกิกฎหมายหรอืกฎระเบยีบใด ๆ  ทีม่ีผลก่อให้เกดิหรอืแพรข่ยาย
การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติไม่ว่าในที่ใดก็ตาม

(ง) รัฐภาคแีต่ละรัฐจะห้ามและยกเลิกการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติโดยบุคคล กลุ่ม หรือ องค์กร โดยวธิีการ
อันเหมาะสม ซึ่งรวมทั้งการออกกฎหมายที่ใช้ตามความจ�าเป็นของสถานการณ์
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(จ) รัฐภาคีแต่ละรัฐจะสนับสนุนการด�าเนินงานขององค์กรที่มุ่งประสานหลายเชื้อชาติเข้าด้วยกันและ
ด�าเนินการเคลื่อนไหว และการกระท�าใด ๆ ในอันที่จะขจัดอุปสรรคขวางกั้นทางเชื้อชาติตามความเหมาะสม 
และจะไม่สนับสนุนการกระท�าใด ๆ อันมีแนวโน้มที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการแบ่งแยกทางเชื้อชาติ

๒. เมื่อสถานการณ์เหมาะสม และโดยค�านึงถึงด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและอื่น ๆ รัฐภาคีจะจัดให้มี
มาตรการพเิศษและเป็นรปูธรรมเพือ่ประกนัให้มกีารพัฒนาอย่างพอเพียง และให้การคุม้ครองแก่กลุ่มชน หรอืบคุคล
บางเชื้อชาติ โดยมีเจตนารมณ์ที่จะประกันให้บุคคลเหล่านั้นมีสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานอย่างสมบูรณ์ 
และอย่างเสมอภาค ทั้งนี้ มาตรการเหล่านี้จะต้องไม่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกสิทธิที่ไม่เท่าเทียมกันส�าหรับกลุ่มชนต่าง
เชื้อชาติอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นแล้ว

Article 2 
1. States Parties condemn racial discrimination and undertake to pursue by all appropriate 

means and without delay a policy of eliminating racial discrimination in all its forms and promoting 
understanding among all races, and, to this end: 

(a) Each State Party undertakes to engage in no act or practice of racial discrimination 
against persons, groups of persons or institutions and to ensure that all public authorities and 
public institutions, national and local, shall act in conformity with this obligation; 

(b) Each State Party undertakes not to sponsor, defend or support racial discrimination by 
any persons or organizations; 

(c) Each State Party shall take effective measures to review governmental, national and 
local policies, and to amend, rescind or nullify any laws and regulations which have the effect of 
creating or perpetuating racial discrimination wherever it exists;

(d) Each State Party shall prohibit and bring to an end, by all appropriate means, including 
legislation as required by circumstances, racial discrimination by any persons, group or organization; 

(e) Each State Party undertakes to encourage, where appropriate, integrationist multi- 
racial organizations and movements and other means of eliminating barriers between races, and 
to discourage anything which tends to strengthen racial division. 

2. States Parties shall, when the circumstances so warrant, take, in the social, economic, 
cultural and other fields, special and concrete measures to ensure the adequate development 
and protection of certain racial groups or individuals belonging to them, for the purpose of  
guaranteeing them the full and equal enjoyment of human rights and fundamental freedoms. 
These measures shall in no case entail as a consequence the maintenance of unequal or separate 
rights for different racial groups after the objectives for which they were taken have been achieved.

ข้อ ๕
เพือ่ให้สอดคล้องตามพนัธกรณพีืน้ฐานท่ีได้จัดวางไว้ตามข้อ ๒ ของอนสัุญญานี ้รัฐภาคจีะห้ามและขจัดการเลอืก

ปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ และจะประกันสิทธิของทุกคนให้มีความเสมอภาคกันตามกฎหมาย โดยไม่จ�าแนก
ตามเชื้อชาติ สีผิว หรือชาติหรือเผ่าพันธุ์ก�าเนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้สิทธิดังต่อไปนี้
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(ก) สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติต่ออย่างเท่าเทียมกันภายใต้ศาลและองค์กรอื่น ๆ  ทั้งปวง ในกระบวนการยุติธรรม
(ข) สิทธิที่บุคคลจะได้รับสวัสดิภาพและการคุ้มครองโดยรัฐให้รอดพ้นจากความรุนแรงหรือการท�าร้ายร่างกาย 

ไม่ว่าจะโดยการกระท�าของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือโดยกลุ่มบุคคลหรือสถาบันใดก็ตาม
(ค) สิทธิทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิที่จะเข้าร่วมในการเลือกตั้งการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและการ

สมัครรับเลือกตั้ง โดยอยู่บนพื้นฐานของการใช้สิทธิอย่างทั่วถึงและเสมอภาคกัน การเข้าร่วมในรัฐบาล และเข้าร่วม
ในการด�าเนินกิจกรรมสาธารณะในทุกระดับ และความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการสาธารณะ

(ง) สิทธิพลเมืองอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
(๑) สิทธิในการมีเสรีภาพในการโยกย้ายและในการพ�านักอาศัยภายในเขตแดนของรัฐ
(๒) สิทธิในการเดินทางออกจากประเทศหนึ่งประเทศใด รวมทั้งประเทศของตนเองและในอันที่จะกลับคืน

มายังประเทศตน
(๓) สิทธิในการครองสัญชาติ
(๔) สิทธิในการสมรสและการเลือกคู่สมรส
(๕) สิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน ทั้งโดยส่วนตัวและโดยร่วมกับบุคคลอื่น
(๖) สิทธิในการรับมรดก
(๗) สิทธิในการมีเสรีภาพทางความนึกคิด ความส�านึก และศาสนา
(๘) สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก
(๙) สิทธิในการชุมนุมอย่างสงบและการรวมกลุ่ม

(ฉ) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
(๑) สิทธิในการมีงานท�า ในการเลือกงานอย่างเสรี ในการมีสภาพในการท�างานที่เหมาะสม น่าพอใจ ในการ

ได้รับการคุ้มครองจากสภาพการตกงาน ในการได้รับค่าจ้างที่เท่าเทียมกันกับงานที่ท�าในระดับเดียวกัน ในการได้รับ
ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและน่าพอใจ

(๒) สิทธิในการจัดตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน
(๓) สิทธิในการมีที่อยู่อาศัย
(๔) สิทธิในการได้รบับรกิารสาธารณสขุ การดแูลทางการแพทย์ การประกนัสงัคม และการบรกิารทางสงัคม
(๕) สิทธิในการได้รับการศึกษาและการฝึกอบรม
(๖) สิทธิในการเข้าร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียมกัน

(ช) สิทธิในการเข้าถึงสถานที่ หรือบริการใด ๆ ที่มีไว้ส�าหรับสาธารณชน เช่น การเดินทางขนส่ง โรงแรม ร้าน
อาหาร ร้านกาแฟ โรงละคร และสวนสาธารณะ

Article 5 
In compliance with the fundamental obligations laid down in article 2 of this Convention, 

States Parties undertake to prohibit and to eliminate racial discrimination in all its forms and to 
guarantee the right of everyone, without distinction as to race, colour, or national or ethnic origin, 
to equality before the law, notably in the enjoyment of the following rights: 
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(a) The right to equal treatment before the tribunals and all other organs administering justice; 
(b) The right to security of person and protection by the State against violence or bodily harm, 

whether inflicted by government officials or by any individual, group or institution; 
(c) Political rights, in particular the rights to participate in elections to vote and to stand for 

election on the basis of universal and equal suffrage, to take part in the Government as well as 
in the conduct of public affairs at any level and to have equal access to public service; 

(d) Other civil rights, in particular: 
(i) The right to freedom of movement and residence within the border of the State; 
(ii) The right to leave any country, including one’s own, and to return to one’s country; 
(iii) The right to nationality; 
(iv) The right to marriage and choice of spouse; 
(v) The right to own property alone as well as in association with others; 
(vi) The right to inherit;
(vii) The right to freedom of thought, conscience and religion; 
(viii) The right to freedom of opinion and expression; 
(ix) The right to freedom of peaceful assembly and association; 

(e) Economic, social and cultural rights, in particular: 
(i) The rights to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of 

work, to protection against unemployment, to equal pay for equal work, to just and favourable 
remuneration;

(ii) The right to form and join trade unions; 
(iii) The right to housing; 
(iv) The right to public health, medical care, social security and social services; 
(v) The right to education and training; 
(vi) The right to equal participation in cultural activities; 

(f) The right of access to any place or service intended for use by the general public, such as 
transport, hotels, restaurants, cafes, theatres and parks.

หมายเหตุ: มีผลบังคับใช้กับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ แต่มีการตั้งข้อสงวนโดยเฉพาะใน
ข้อ ๔ ทีมี่หลกัว่า“รัฐภาคปีระณามการโฆษณาชวนเชือ่ (Propaganda) ทัง้มวลและองค์กรทัง้ปวงทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐาน
ของความคดิเหน็หรอืทฤษฎขีองความเหนอืกว่าของชนชาติหนึง่ชนชาติใดหรือของกลุ่มบุคคลตามสีผิวหรือเผ่าพนัธุ์
ก�าเนิด หรือท่ีพยายามให้เหตุผลรองรับหรือส่งเสริมความเกลียดชังระหว่างเชื้อชาติหรือการเลือกปฏิบัติในรูปแบบ
ใดก็ตาม และตกลงทีจ่ะจัดให้มมีาตรการทางบวกในทนัททีีจ่ะขจดัการกระตุน้หรอืการกระท�าทีเ่ลอืกปฏบิตัแิละเพือ่
การน้ีจะด�าเนนิการต่าง ๆ โดยค�านงึถงึหลกัการทีป่รากฏอยูใ่นปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาติ
และสิทธิต่าง ๆ ที่ได้ระบุในข้อ ๕ ของอนุสัญญานี้...” ส�าหรับหลักการในข้อ ๔ นี้จะกล่าวถึงโดยละเอียดในหัวข้อที่
ว่าด้วยการวิเคราะห์การสื่อสารที่ท�าให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech) 
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๖
อนสุญัญาต่อต้านการทรมานและการประตบิติั หรือการลงโทษอืน่ทีโ่หดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือย�า่ยศีกัดิศ์รี  

(Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
- CAT)

อนสุญัญาฉบบันีม้วีตัถปุระสงค์ในการระงบัและยบัยัง้การทรมาน โดยในเนือ้หาของอนสุญัญาดงักล่าวได้ก�าหนด
ความหมายของ การทรมาน ว่าหมายถงึการกระท�าใดกต็ามโดยเจตนาท่ีท�าให้เกดิความเจบ็ปวดหรอืความทกุข์ทรมาน
อย่างสาหสัไม่ว่าทางกายภาพหรอืทางจติใจต่อบุคคลใดบคุคลหนึง่ ด้วยความมุง่ประสงค์ เพือ่ให้ได้มาซ่ึงข้อสนเทศหรอื 
ค�าสารภาพจากบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม การลงโทษบุคคลนั้นส�าหรับการกระท�าซ่ึงบุคคลนั้นหรือบุคคลท่ีสาม
กระท�า หรือถูกสงสัยว่าได้กระท�า รวมท้ังการบังคับขู่เข็ญ โดยมุ่งเน้นไปที่การกระท�าหรือโดยความยินยอมของ 
เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอื่น ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งทางการ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมาน
ที่เกิดจาก หรืออันเป็นผลปกติจาก หรืออันสืบเนื่องมาจากการลงโทษทั้งปวงที่ชอบด้วยกฎหมาย

ส�าหรับหลักการเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติปรากฏโดยเฉพาะ ดังนี้
ข้อที่ ๑
๑. เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญานี้ ค�าว่า “การทรมาน” หมายถึง การกระท�าใดก็ตามโดยเจตนาที่

ท�าให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส ไม่ว่าทางกายหรือทางจิตใจ ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อ
ความมุ่งประสงค์ท่ีจะได้มาซึ่งข้อสนเทศ หรือค�าสารภาพจากบุคคลนั้นหรือจากบุคคลที่สาม การลงโทษบุคคลนั้น
ส�าหรับการกระท�าซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามกระท�า หรือถูกสงสัยว่าได้กระท�า หรือเป็นการข่มขู่ให้กลัว หรือ
เป็นการบังคับขู่เข็ญบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม หรือเพราะเหตุผลใด ๆ บนพื้นฐานของการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็น
ในรูปใด เมื่อความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานนั้นกระท�าโดย หรือด้วยการยุยง หรือโดยความยินยอม หรือรู้
เห็นเป็นใจของเจ้าพนักงานของรัฐ หรือของบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งทางการ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความเจ็บ
ปวดหรอืความทกุข์ทรมานทีเ่กดิจาก หรอืเป็นผลมาจาก หรือสืบเนือ่งมาจากการลงโทษทัง้ปวงทีช่อบด้วยกฎหมาย

Article 1 
1. For the purposes of this Convention, the term "torture" means any act by which severe 

pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such  
purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for 
an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or 
coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such 
pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a 
public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering 
arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.
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๗
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities - 

CRPD)

อนสุญัญาฉบบันีเ้น้นไปทีก่ารขจดัอปุสรรคในการด�าเนนิชวีติของผูพิ้การ ตลอดจนการแก้ไขความเสยีเปรยีบทาง
สังคมของคนพิการ ซึ่งก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ และขัดขวางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ส�าหรับหลักการเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติปรากฏโดยเฉพาะ ดังนี้
ข้อที่ ๒ (นิยาม)
“การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ” หมายถึง ความแตกต่าง การกีดกัน หรือการจ�ากัดบนพื้นฐาน

ความพกิารซึง่มคีวามมุง่ประสงค์ หรอืส่งผลให้เป็นการเสือ่มเสยีหรอืท�าให้ไร้ผลซึง่การยอมรบัการอปุโภคหรอืการใช้
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวง บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ความเป็นพลเมืองหรือด้านอื่น ๆ รวมถึงการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ รวมทั้งการปฏิเสธการช่วยเหลือ
ที่สมเหตุสมผล

Article 2 (Definition) 
“Discrimination on the basis of disability” means any distinction, exclusion or restriction on 

the basis of disability which has the purpose or effect of impairing or nullifying the recognition, 
enjoyment or exercise, on an equal basis with others, of all human rights and fundamental  
freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field. It includes all forms 
of discrimination, including denial of reason able accommodation;

ข้อ ๓ (หลักการทั่วไป) 
หลักการของอนุสัญญานี้ มีดังนี้ 
(ก) การเคารพในศักดิ์ศรีที่มีมาแต่ก�าเนิด การอยู่ได้ด้วยตนเอง รวมถึงเสรีภาพในการตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง 

และความเป็นอิสระของบุคคล
(ข) การไม่เลือกปฏิบัติ
(ค) การเข้ามีส่วนร่วมและเข้าร่วมได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลในสังคม
(ง) การเคารพความแตกต่างและการยอมรับว่าคนพิการเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายของมนุษย์และ

มนุษยชาติ
(จ) ความเท่าเทียมกันของโอกาส
(ฉ) ความสามารถในการเข้าถึง
(ช) ความเท่าเทียมกันระหว่างชายกับหญิง
(ฌ) การเคารพขีดความสามารถของเด็กพิการที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและการเคารพสิทธิของเด็กพิการ

เพื่อสงวนรักษาอัตลักษณ์แห่งตน
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Article 3
General principles, the principles of the present Convention shall be: 
(a) Respect for inherent dignity, individual autonomy including the freedom to make one’s 

own choices, and independence of persons;
(b) Non-discrimination; 
(c) Full and effective participation and inclusion in society; 
(d) Respect for difference and acceptance of persons with disabilities as part of human 

diversity and humanity; 
(e) Equality of opportunity;
(f) Accessibility; 
(g) Equality between men and women; 
(h) Respect for the evolving capacities of children with disabilities and respect for the right 

of children with disabilities to preserve their identities.

ข้อ ๕ (ความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ)
๑. รัฐภาคียอมรับว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกันเบื้องหน้าและภายใต้กฎหมาย และมีสิทธิที่จะได้รับความ

คุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่เท่าเทียมกันตามกฎหมายโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ
๒. ให้รัฐภาคีห้ามการเลือกปฏิบัติทั้งปวงเพราะเหตุแห่งความพิการ และประกันให้คนพิการได้รับความ

คุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิผลจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุทั้งปวง
๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมกันและขจัดการเลือกปฏิบัติ ให้รัฐภาคีด�าเนินข้ันตอนท่ีเหมาะสม 

ทั้งปวงเพื่อประกันว่าจะจัดให้มีการช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล
๔. มาตรการเฉพาะซึ่งจ�าเป็นในการเร่งหรือเพื่อให้บรรลุถึงความเท่าเทียมกันในทางปฏิบัติแก่คนพิการ 

ต้องไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขของอนุสัญญานี้

Article 5 (Equality and Non - Discrimination)
1. States Parties recognize that all persons are equal before and under the law and are 

entitled without any discrimination to the equal protection and equal benefit of the law. 
2. States Parties shall prohibit all discrimination on the basis of disability and guarantee to 

persons with disabilities equal and effective legal protection against discrimination on all grounds. 
3. In order to promote quality and eliminate discrimination, States Parties shall take all 

appropriate steps to ensure that reasonable accommodation is provided. 
4. Specific measures which are necessary to accelerate or achieve de facto equality of 

persons with disabilities shall not be considered discrimination under the terms of the present 
Convention.
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๘

๙

อนสัุญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบคุคลทกุคนจากการหายสาบสญูโดยถูกบังคบั (International 
Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance - CED) 

อนสุญัญานีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือก�าหนดให้การท�าให้บคุคลหายสาบสญูโดยถกูบังคบัเป็นฐานความผดิตามกฎหมาย
อาญา โดยเน้นการกระท�าของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือการกระท�าในนามเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งก�าหนดโทษของความผิด
ดังกล่าว โดยรัฐจะต้องก�าหนดให้ตนมีเขตอ�านาจศาลเหนือความผิดฐานกระท�าให้บุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 
ถึงแม้ว่าบุคคลที่หายสาบสูญ หรือบุคคลที่ประกอบอาชญากรรมดังกล่าวจะไม่ใช่คนชาติของตนและการท�าให้หาย
สาบสูญก็มิได้เกิดขึ้นในดินแดนของรัฐตน ทั้งนี้ ค�าสั่งของผู้บังคับบัญชาจะไม่สามารถยกขึ้นเป็นข้ออ้างส�าหรับการ 
กระท�าให้บคุคลหายสาบสญูได้ นอกจากนี ้ยงัก�าหนดให้รฐัมหีน้าท่ีปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมและจดัให้เหยือ่และสมาชิก
ในครอบครัวได้รับการเยียวยาและชดเชยอย่างเหมาะสม

อนสัุญญาว่าด้วยการคุม้ครองสทิธิของแรงงานโยกย้ายถ่ินฐานและสมาชิกในครอบครัว (Convention on 
the Protection of the Rights of Migrants Workers and Member of their Families - CMW)

ในส่วนของหลักการเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติในอนุสัญญานี้มีดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ ๒ การไม่เลือกปฏิบัติโดยเคารพต่อสิทธิ
มาตรา ๗
รฐัภาคดี�าเนนิการให้เป็นไปตามตราสารระหว่างประเทศท่ีเกีย่วกับสิทธมินษุยชน โดยเคารพและให้หลักประกนั

แก่คนงานอพยพทัง้ปวงและสมาชกิครอบครวัของเขา ทีอ่ยูภ่ายในอาณาเขตและอยูใ่นขอบเขตอ�านาจของตน ในเรือ่ง
ของสิทธิต่าง ๆ ที่ก�าหนดไว้ในอนุสัญญานี้ โดยปราศจากการแบ่งแยกใด ๆ อาทิ เพศ เชื้อชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา
หรือความเชื่อ ความเห็นทางการเมืองหรือความเห็นอื่น ต้นก�าเนิดทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์หรือสังคม สัญชาติ อายุ 
ฐานะทางเศรษฐกิจ สินทรัพย์ สถานภาพการสมรส การเกิดหรือสถานภาพอื่น

PART II: Non-discrimination with Respect to Rights

Article 7
States Parties undertake, in accordance with the international instruments concerning human 

rights, to respect and to ensure to all migrant workers and members of their families within their 
territory or subject to their jurisdiction the rights provided for in the present Convention without 
distinction of any kind such as to sex, race, colour, language, religion or conviction, political or 
other opinion, national, ethnic or social origin, nationality, age, economic position, property,  
marital status, birth or other status.
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ปัจจุบันประเทศไทยเข้าเป็นภาคีตราสารระหว่างประเทศหลักภายใต้กรอบของสหประชาชาติดังกล่าว ๗ ฉบับ 
รวมทัง้เป็นภาคพีธิสีารเลอืกรบัของอนสุญัญา CEDAW ว่าด้วยการรับข้อร้องเรียนและอนสัุญญาสิทธเิด็กอกี ๒ ฉบบั 
คือ พิธีสารเลือกรับเรื่องการขายเด็ก การค้าประเวณีและสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก (Optional Protocol to the  
Convention on Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornog-
raphy) และพิธีสารเลือกรับเรื่องความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ (Optional Protocol to the 
Convention on Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict) ส�าหรับ
อนสุญัญาอีกสองฉบบัทีไ่ทยยงัไม่ได้เป็นภาค ีคอื อนสัุญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ครองบคุคลทกุคนจากการ
หายสาบสญูโดยถกูบงัคบั และอนสุญัญาว่าด้วยการคุม้ครองสทิธขิองแรงงานโยกย้ายถิน่ฐานและสมาชกิในครอบครวั 

ในส่วนนีจ้ะชีใ้ห้เห็นถงึหลกัการเกีย่วกบัหลกัความเสมอภาคหรือหลักความเท่าเทยีมกนัและการห้ามเลือกปฏบิตัิ
ตามกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาค ๓ ภูมิภาค ดังต่อไปนี้ 

      สหภาพยุโรป 
๑.๑) สนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป (European Convention on Human Rights)

ข้อ ๑๔ 
สทิธแิละเสรภีาพในอนสุญัญานีจ้ะได้รับการรับรองโดยปราศจากการเลือกปฏบิติัด้วยเหตุใด ๆ  เช่น เพศ 

เชื้อชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมืองหรือความเห็นอื่น ๆ  ชาติก�าเนิดหรือแหล่งก�าเนิดทางสังคม การเป็น
สมาชิกในสมาคมของชนกลุ่มน้อย ทรัพย์สิน ก�าเนิด หรือ สถานะอื่น 

Article 14 
The enjoyment of the rights and freedoms set forth in the European Convention on 

Human Rights and the Human Rights Act shall be secured without discrimination on any ground such 
as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association 
with a national minority, property, birth or other status.

๑.๒) กฎบัตรสิทธิขั้นพื้นฐานของสหภาพยุโรป (Charter of Fundamental rights of the European 
Union) 

ในหมวด ๓ (Title III) ว่าด้วยความเท่าเทียมกัน (Equality) มีหลักดังนี้
ข้อ ๒๐ (ความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย)
บุคคลทุกคนมีความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย 

๓.๒ กฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเกี่ยวกับหลักความเสมอภาคและ
การห้ามเลือกปฏิบัติ

๑

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

102



      อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกา (American Convention on Human Right) 
ข้อ ๑ พันธกรณีในการเคารพสิทธิ 
ประเทศสมาชิกจะด�าเนินการเพื่อให้มีการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพตามสนธิสัญญานี้ และรับรองว่าบุคคล 

ทุกคนในเขตอ�านาจของประเทศสมาชิกจะได้รับสิทธิและเสรีภาพเต็มที่ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง 
เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองและความคิดเห็นอื่น สัญชาติและแหล่งก�าเนิดทางสังคม 
สถานะทางเศรษฐกิจ ก�าเนิด หรือเงื่อนไขทางสังคมอื่น 

Article 1 Obligation to Respect Rights
1. The States Parties to this Convention undertake to respect the rights and freedoms  

recognized herein and to ensure to all persons subject to their jurisdiction the free and full exercise 
of those rights and freedoms, without any discrimination for reasons of race, colour, sex, language, 
religion, political or other opinion, national or social origin, economic status, birth, or any other social 
condition.

ข้อ ๒๔ สิทธิในการได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน
บุคคลทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย ดังนั้น จึงมีสิทธิได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันโดย

ปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
Article 24 Right to Equal Protection
All persons are equal before the law. Consequently, they are entitled, without discrimination, 

to equal protection of the law.

๒

Article 20 (Equality before the Law)
Everyone is equal before the law.
ข้อ ๒๑ การไม่เลือกปฏิบัติ
๑. การเลอืกปฏบิตัใิด ๆ  บนพืน้ฐานของเหตุแห่งการเลือกปฏบิติั เช่น เพศ เชือ้ชาติ สีผิว ชาติพนัธุ ์แหล่ง

ก�าเนดิทางสงัคม ลกัษณะทางพนัธกุรรม ภาษา ศาสนา หรือความเชือ่ ความเหน็ทางการเมอืงหรือความเหน็อืน่ การเป็น
สมาชิกของชนกลุ่มน้อย ทรัพย์สิน ก�าเนิด ความพิการ อายุ หรือรสนิยมทางเพศนั้น ถือเป็นการต้องห้าม

๒. การเลือกปฏิบัติใด ๆ  ด้วยเหตุแห่งสัญชาตินั้นถือเป็นการต้องห้าม ทั้งนี้ ภายใต้กรอบแห่งการปรับใช้
สนธิสัญญานี้และโดยปราศจากอคติใด ๆ 

Article 21 (Non-Discrimination)
1. Any discrimination based on any ground such as sex, race, colour, ethnic or social 

origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a 
national minority, property, birth, disability, age or sexual orientation shall be prohibited.

2. Within the scope of application of the Treaties and without prejudice to any of their 
specific provisions, any discrimination on grounds of nationality shall be prohibited.
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      กฎบัตรแอฟริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิปวงชน (The African Charter on Human 
and People’s Rights) 

ข้อ ๒ 
บุคคลทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพดังที่รับรองไว้ในกฎบัตรนี้โดยปราศจากการปฏิบัติที่แตกต่างกันด้วยเหตุใด ๆ 

เช่น เชื้อชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่น สัญชาติและแหล่ง
ก�าเนิดทางสังคม ทรัพย์สิน ก�าเนิด หรือสถานะอื่น 

Article 2 
Every individual shall be entitled to the enjoyment of the rights and freedoms recognized 

and guaranteed in the present Charter without distinction of any kind such as race, ethnic group, 
colour, sex, language, religion, political or any other opinion, national and social origin, fortune, birth 
or other status. 

ข้อ ๓ 
๑. บุคคลทุกคนมีความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย
๒. บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน 
Article 3 
1. Every individual shall be equal before the law. 
2. Every individual shall be entitled to equal Protection of the law

ในส่วนนีจ้ะช้ีให้เหน็ถงึหลกักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วกบัความเท่าเทยีมกนัและการห้ามเลอืกปฏบิตั ิเพือ่จะน�า
ไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในบทที่ ๔ ต่อไป 

๓

๓.๓ กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวกับหลักความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติ

๓.๓.๑.๑ รัฐธรรมนูญแคนาดา (Canadian Charter of Rights and Freedoms) 
มาตรา ๑๕ วางหลักเกี่ยวกับความเท่าเทียมกัน (Equality Rights) ไว้ดังนี้ 
(๑) บุคคลทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและได้รับ

ประโยชน์ตามกฎหมายที่เท่าเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปราศจากการเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุเชื้อชาติ สัญชาติ ชาติพันธุ์ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ ความพิการทางกายหรือจิต 

(๒) ความใน (๑) ไม่ใช้กับกรณีที่กฎหมาย โปรแกรม หรือกิจกรรมใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพือ่การเยยีวยาบคุคลหรือกลุม่บุคคลท่ีอยู่ภายใต้สภาวะหรอืเงือ่นไขทีเ่สยีเปรยีบด้วยเหตุเช้ือชาติ สญัชาติ ชาติพนัธุ์ 
สีผิว ศาสนา เพศ อายุ ความพิการทางกายหรือจิต

๓.๓.๑ กฎหมายแคนาดา
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๓.
๓.

๑ 
กฎ

หม
าย

แค
นา

ดา นอกจากรัฐธรรมนูญแล้ว แคนาดามีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและความ 
เท่าเทียมกันของแคนาดา ซึ่งปรากฏทั้งในกฎหมายระดับสหพันธรัฐและกฎหมายระดับมลรัฐ (Province)

๓.๓.๑.๒ กฎหมายระดับสหพันธรัฐ 
กฎหมายสิทธิมนุษยชนแคนาดา (Canada Human Rights Act 1985 , last amended 

November, 2014) 
 หลักการเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและความเท่าเทียม
หลักกฎหมายที่ส�าคัญเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและความเท่าเทียมกันตามกฎหมายนี้ 

มีอยู่สองประการที่ส�าคัญ คือ การก�าหนดเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติไว้ (Discrimination grounds) และก�าหนดว่า
พฤตกิรรมใดบ้างท่ีเกีย่วข้องกับเหตแุห่งการเลอืกปฏบิติัดังกล่าวทีจ่ะถอืเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย ซ่ึงจะจ�าแนก
เป็นมิติต่าง ๆ ในการด�าเนินชีวิต (Area of discrimination) 

 เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ (Prohibited Grounds of Discrimination) 
มาตรา ๓ ก�าหนดเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติไว้ ดังนี้
“เชือ้ชาต ิชาตพินัธุ ์สผีวิ ศาสนา อาย ุเพศ รสนยิมทางเพศ สถานภาพการสมรส สถานภาพ

ทางครอบครัว ความพิการ ประวัติการต้องโทษทางอาญาซึ่งได้รับการยกเว้นโทษหรือรอลงอาญา”
 พฤติกรรมอันเป็นการเลือกปฏิบัติ (Discriminatory Practices) 
กฎหมายก�าหนดว่าพฤติกรรมลักษณะใดบ้างที่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ โดยจ�าแนกตาม

มิติหรือประเด็นการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
• ในมิติเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ มาตรา ๕ วางหลักว่า พฤติกรรมเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับ

สินค้า บริการ สิ่งอ�านวยความสะดวก ซึ่งโดยปกติแล้วจัดให้บริการต่อสาธารณะ ได้แก่ พฤติกรรมต่อไปนี้ซึ่งเกิดขึ้น
ด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ

(ก) ปฏิเสธ หรือปฏิเสธการเข้าถึง สินค้า บริการ สิ่งอ�านวยความสะดวก แก่บุคคลใด ๆ 
(ข) ปฏิบัติต่อบุคคลใดแตกต่างไปจากบุคคลอื่น

• ในมติเิกีย่วกบัทีอ่ยูอ่าศยั มาตรา ๖ วางหลักว่า พฤติกรรมเลือกปฏิบติัเกีย่วกบัทีอ่ยูอ่าศัย 
ได้แก่ พฤติกรรมต่อไปนี้ซึ่งเกิดขึ้นด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ

(ก) ปฏิเสธ หรือปฏิเสธการให้บริการที่อยู่อาศัย แก่บุคคลใด ๆ 
(ข) ปฏิบัติต่อบุคคลใดแตกต่างไปจากบุคคลอื่น

• ในมิติเกี่ยวกับการจ้างงาน มาตรา ๗ วางหลักว่า พฤติกรรมเลือกปฏิบัติทางตรงหรือ 
ทางอ้อม คือ พฤติกรรมดังต่อไปนี้ซึ่งเกิดขึ้นด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ

(ก) ปฏิเสธการจ้างงาน หรือปฏิเสธการต่อสัญญาการจ้างงานบุคคลใด ๆ 
(ข) ปฏิบัติต่อลูกจ้างคนใดคนหนึ่งแตกต่างจากลูกจ้างคนอื่น

• ในมิติเกี่ยวกับการโฆษณาหรือประกาศรับสมัครงาน มาตรา ๘ วางหลักว่า พฤติกรรม
เลือกปฏิบัติ คือ พฤติกรรมดังต่อไปนี้

(ก) ใช้หรือเผยแพร่เอกสารการสมัครงาน 
(ข) พมิพ์ เผยแพร่ โฆษณาหรอืประกาศรบัสมัครงานไม่ว่าด้วยวาจาหรอืลายลกัษณ์อักษร
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๓.
๓.

๑ 
กฎ

หม
าย

แค
นา

ดา

โดยการกระท�าดงักล่าวแสดงถงึข้อจ�ากดั การระบคุณุสมบตัเิฉพาะ หรอืคณุสมบตัอินัเป็น
ที่ต้องการเป็นพิเศษ บนพื้นฐานของเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ

• ในมิติเกี่ยวกับการก�าหนดนโยบายหรือแนวปฏิบัติในการท�างานของนายจ้าง มาตรา ๑๐ 
วางหลักว่า พฤติกรรมเลือกปฏิบัติ คือ พฤติกรรมดังต่อไปนี้

(ก) ก�าหนดนโยบายหรือแนวปฏิบัติ 
(ข) ท�าข้อตกลงที่ส่งผลกระทบต่อการรับสมัครงาน การจ้างงาน การเลื่อนต�าแหน่ง การ

ฝึกอบรม การฝึกงานของพนักงานใหม่ การโอนย้าย หรือเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับการจ้างแรงงานหรือเกี่ยวกับการจ้าง
แรงงานที่จะเกิดมีขึ้น

โดยการกระท�าดงักล่าวส่งผลท�าให้บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลใดสญูเสยีโอกาสใด ๆ  เกีย่วกบั 
การจ้างแรงงาน ด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ 

• ส�าหรับการห้ามเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับค่าจ้างนั้น มาตรา ๑๑ วางหลักว่า พฤติกรรมเลือก
ปฏิบัติ คือการก�าหนดค่าจ้างหรือผลตอบแทนการท�างานท่ีแตกต่างกันระหว่างชายและหญิงผู้ซ่ึงท�างานท่ีมีคุณค่า
เท่ากัน (Equal Value) 

• ในมติเิกีย่วกบัการเผยแพร่ข้อมลูท่ีมเีนือ้หาเลือกปฏบิติั มาตรา ๑๒ วางหลักว่า พฤติกรรม
เลือกปฏิบัติ คือ การพิมพ์ หรือแสดงต่อสาธารณชน ด้วยประกาศ สัญลักษณ์ หรือการน�าเสนอข้อมูลใด ๆ ซึ่งมี
ลักษณะ

(ก) แสดงโดยชัดแจ้งหรือปริยายถึงการเลือกปฏิบัติ หรือเจตนาในการเลือกปฏิบัติ 
(ข) กระตุ้นให้ผู้อื่นท�าการเลือกปฏิบัติ
โดยการกระท�าดังกล่าว หรือการกระท�าที่หากเกิดขึ้นจากการกระตุ้นดังกล่าว เป็น

พฤติกรรมเลือกปฏิบัติ ตามมาตรา ๕ ถึงมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ 
• ในมิติของการคุกคาม (Harassment) มาตรา ๑๔ วางหลักว่า พฤติกรรมการเลือกปฏิบัติ 

คือ การคุกคามบุคคลใดด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ ในกรณีที่เกี่ยวกับสินค้า บริการ สิ่งอ�านวยความสะดวก ที่อยู่
อาศัย เรื่องใด ๆ เกี่ยวกับการจ้างงาน 

• ส�าหรับการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) นั้นมาตรา ๑๔ ได้วางหลักไว้เฉพาะ
กล่าวคือ การคุกคามด้วยเหตุแห่งเพศ ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายนี้ 

ข้อยกเว้น
กฎหมายได้ก�าหนดข้อยกเว้นส�าหรับพฤติกรรมเลือกปฏิบัติบางประการ ไว้ในมาตรา ๑๕ 

กล่าวคือ
• การปฏิเสธ กีดกัน จ�ากัด ก�าหนดคุณสมบัติเฉพาะ ที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงาน ซึ่งก�าหนด 

โดยนายจ้างอันอยู่บนพื้นฐานของเงื่อนไขการประกอบอาชีพด้วยความสุจริต (Bona Fide Occupational  
Requirement) นอกจากนี้ การปฏิเสธการจ้างงานหรือการเลิกสัญญาจ้างแรงงานด้วยเหตุแห่งอายุขั้นต�่าหรือ 
ขั้นสูงซึ่งก�าหนดโดยกฎหมาย ไม่ถือเป็นพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติ 

• การเลอืกปฏบิติัหรอืการปฏบิติัทีแ่ตกต่างกนัเกีย่วกบัสินค้า บริการ ส่ิงอ�านวยความสะดวก 
ที่อยู่อาศัย ซึ่งกระท�าโดยมีเหตุผลสมควรด้วยความสุจริต (Bona Fide Justification) 
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ส�าหรับองค์กรและหน่วยงานท่ีกฎหมายนี้จัดต้ังข้ึน ได้แก่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แคนาดา (Canadian Human Rights Commission) และคณะผู้พิจารณาคดีสิทธิมนุษยชนแคนาดา ( Canadian 
Human Rights Tribunal)

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแคนาดา (Canadian Human Rights Commission) ประกอบ
ด้วยประธาน (Chief commissioner) และรองประธาน (Deputy Chief Commissioner) และกรรมการอื่นไม่
น้อยกว่าสามและไม่เกิน ๖ คน โดยมีอ�านาจหน้าที่ส�าคัญที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ดังต่อไปนี้

• พัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการเลือกปฏิบัติตาม
กฎหมายนี้

• ท�าการวิจัยหรือสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ
• จัดท�าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการเลือกปฏิบัติ
• ศึกษา ทบทวน กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ก�าหนดแนวปฏิบัติ (Guideline) ที่เกี่ยวกับหลักการต่าง ๆ ตามกฎหมายนี้ 
ส�าหรับกระบวนการระงับข้อพิพาทหรือการเยียวยาผู้ถูกเลือกปฏิบัตินั้น เมื่อมีการกระท�า

พฤตกิรรมอันเป็นการเลอืกปฏบิตัติามกฎหมายนี ้บคุคลหรอืกลุม่บคุคลผูไ้ด้รับผลกระทบรวมทัง้บคุคลใด ๆ  ท่ีมีเหตุ
อนัควรเชือ่ว่ามกีารกระท�าอนัเป็นการเลอืกปฏบิติัตามกฎหมายนีเ้กิดขึน้สามารถร้องเรียนมายงัคณะกรรมการสทิธิ
มนษุยชนแคนาดาให้ตรวจสอบการกระท�าดังกล่าว (มาตรา ๔๐) คณะกรรมการมอี�านาจสอบสวน (Investigation) 
ตามมาตรา ๔๓ โดยอาจตั้งผู้สอบสวน (Investigator) ซึ่งข้อพิพาทอาจได้รับการแก้ไขให้ยุติโดยการตกลงกันในขั้น
ตอนนี้ อย่างไรก็ตาม หากยังไม่เป็นที่ตกลงกันได้ คณะกรรมการอาจตั้งผู้ไกล่เกลี่ย (Conciliator) เพื่อไกล่เกลี่ยให้
ข้อพิพาทยุติลง (มาตรา ๔๗) หากตกลงกันได้คณะกรรมการจะน�าข้อตกลงนี้ให้ศาลระดับสหพันธรัฐมีค�าสั่งตามข้อ
ตกลงกันนั้น (มาตรา ๔๘)

ในเวลาใด ๆ ตั้งแต่มีค�าร้องเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติเข้าสู่การพิจารณา คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแคนาดาอาจส่งเรื่องต่อไปให้ประธานคณะผู้พิจารณาคดีสิทธิมนุษยชน (Human Rights Tribunal) 
เพื่อท�าการพิจารณาได้ (มาตรา ๔๙) โดยประธานมีอ�านาจตั้งคณะผู้พิจารณาคดีดังกล่าว ซึ่งหากผลการพิจารณา
ชี้ว่าพฤติกรรมท่ีพิพาทเป็นการเลือกปฏิบัติอันฝ่าฝืนกฎหมายนี้ คณะผู้พิจารณามีอ�านาจท�าค�าส่ังตามมาตรา ๕๓  
ดังต่อไปนี้

• ค�าสัง่ให้หยดุการกระท�าอนัเป็นการเลอืกปฏบิตั ิและปรกึษากบัคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
เพือ่สัง่ให้ด�าเนนิมาตรการใด ๆ  เพือ่แก้ไขหรอืป้องกันพฤตกิรรมดงักล่าว ซึง่รวมถงึการก�าหนดให้จดัท�าโปรแกรม แผน 
เป็นต้น

• ค�าสั่งให้ผู้กระท�าการเลือกปฏิบัติให้สิทธิ หรือโอกาส หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้ถูกเลือก
ปฏิบัติต้องสูญเสียไปเนื่องจากพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติ

• ค�าสัง่ให้ผูก้ระท�าการเลอืกปฏบิติัชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส�าหรบัค่าจ้างและค่าใช้จ่ายใด ๆ  
ซึ่งผู้ถูกเลือกปฏิบัติต้องสูญเสียไป

• ค�าสั่งให้ผู้กระท�าการเลือกปฏิบัติชดใช้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นส�าหรับการได้มาซึ่งสินค้า บริการ  
สิ่งอ�านวยความสะดวก หรือที่อยู่อาศัย และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้ถูกเลือกปฏิบัติต้องรับภาระอันเป็นผลจากการเลือก
ปฏิบัติ

• ค�าสั่งให้ผู้กระท�าการเลือกปฏิบัติชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส�าหรับความเจ็บปวดและทุกข์
ทรมาน (Pain and Suffering) ที่ผู้ถูกกระท�าได้รับจากการเลือกปฏิบัติ
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 18  Retrieved from http://www.albertahumanrights.ab.ca/decisions.asp

นอกจากนี ้กฎหมายยงัก�าหนดให้คณะผูพ้จิารณามอี�านาจก�าหนดค่าสนิไหมทดแทนพเิศษ
เพิ่มเติมจากการเยียวยาข้างต้น อีกเป็นจ�านวนไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ เหรียญ ในกรณีที่คณะผู้พิจารณาเห็นว่าการเลือก
ปฏิบัตินั้นเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ (Willfully or Recklessly) 

เพื่อบังคับการตามค�าสั่งของคณะผู้พิจารณาดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
จะส่งค�าสั่งดังกล่าวให้ศาลสหพันธรัฐออกค�าสั่ง (มาตรา ๕๗)

๓.๓.๑.๓ กฎหมายระดับมลรัฐ 
นอกจากกฎหมายสิทธิมนุษยชนระดับรัฐบาลกลางแล้ว มลรัฐต่าง ๆ ยังได้ตรากฎหมาย 

สทิธมินษุยชนเกีย่วกบัการห้ามเลอืกปฏิบัตไิว้ โดยในงานวจิยันีจ้ะศกึษาถงึกฎหมาย ๓ มลรฐั ได้แก่ Alberta British 
Columbia และ Ontario

๑) กฎหมายมลรัฐ Alberta18  
กฎหมายฉบับหลักที่วางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติของรัฐ Alberta คือ พระ

ราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน (Alberta Human Rights Act) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการคุ้มครองประชาชนในรัฐ
ให้มีโอกาสด�าเนินชีวิตด้านต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของการใช้ชีวิต 

หลักส�าคัญของกฎหมายนี้ คือ การห้ามเลือกปฏิบัติในกรณีดังต่อไปนี้ ด้วยเหตุแห่ง 
การเลือกปฏิบัติที่ระบุไว้ในแต่ละกรณี

การเลือกปฏิบัติในกรณีเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ หรือการประกาศ (Discrimination  
republication, notices) มาตรา ๓

• ห้ามบคุคลใดพมิพ์เผยแพร่ แสดงต่อสาธารณะ หรอืก่อให้เกดิการพมิพ์เผยแพร่ แสดง
ต่อสาธารณะ ซึ่งค�ากล่าวใด ๆ ข้อความ ประกาศ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือการน�าเสนอใด ๆ ซึ่ง

(ก) ชีใ้ห้เห็นถึงการเลอืกปฏบิติัหรือเจตนาในการเลือกปฏบิติัต่อบคุคลหรอืกลุม่บคุคล
(ข) มีแนวโน้มที่จะท�าให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถูกเกลียดชังหรือถูกดูหมิ่น
ด้วยเหตแุห่งเชือ้ชาต ิศาสนา ความเช่ือ สผีวิ เพศ ความพิการทางร่างกาย ความพกิาร

ทางจิตใจ อายุ บรรพบุรุษ ชาติก�าเนิด สถานภาพการสมรส รายได้ สถานะทางครอบครัว รสนิยมทางเพศ ของ
บุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคลนั้น 

บทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นไม่ใช้กับกรณีต่อไปนี้
• การเผยแพร่ แสดงต่อสาธารณะ ซึ่งค�ากล่าวใด ๆ ข้อความ ประกาศ สัญลักษณ์ 

เครื่องหมาย หรือการน�าเสนอใด ๆ เกี่ยวกับสถานที่ซึ่งโดยจารีตประเพณีแล้วใช้กับเพศใดเพศหนึ่ง 
• การแสดงหรือการพิมพ์เผยแพร่โดยหรือในนามขององค์กรซ่ึงไม่แสวงก�าไรอัน

ประกอบด้วยบคุคลโดยเฉพาะซึง่มคีวามคดิความเชือ่ทางศาสนา การเมอืง เช่นเดยีวกนั หรอืมชีาตกิ�าเนดิ บรรพบรุษุ
เหมือนกัน ในกรณีท่ีเกี่ยวกับการเผยแพร่ แสดงต่อสาธารณะ ซึ่งค�ากล่าวใด ๆ ข้อความ ประกาศ สัญลักษณ์ 
เครื่องหมาย หรือการน�าเสนอใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือคุณสมบัติสมาชิกขององค์กรนั้น 
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การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้า บริการ ที่อยู่อาศัย สิ่งอ�านวยความสะดวก (Discri - 
mination re Goods, Services, Accommodation, Facilities) มาตรา ๔ 

ห้ามมิให้บุคคลใด ๆ ท�าการต่อไปนี้ 
• ปฏิเสธ (Deny) บคุคลอืน่หรือกลุ่มบคุคลใด ๆ  ในกรณเีก่ียวกบัสินค้า บริการ ทีอ่ยูอ่าศัย  

หรือสิ่งอ�านวยความสะดวก ซึ่งโดยปกติประเพณีแล้วเปิดให้บริการแก่สาธารณะ 
• เลือกปฏิบัติ (Discriminate) บุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับ สินค้า บริการ 

ที่อยู่อาศัย หรือสิ่งอ�านวยความสะดวก ซึ่งโดยปกติประเพณีแล้วเปิดให้บริการแก่สาธารณะ
ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ สีผิว เพศ ความพิการทางร่างกาย ความพิการ

ทางจิตใจ อายุ บรรพบุรุษ ชาติก�าเนิด สถานภาพการสมรส รายได้ สถานะทางครอบครัว รสนิยมทางเพศ ของ
บุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคลนั้น 

การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการเช่า (Discrimination re Tenancy) มาตรา ๕
ห้ามมิให้บุคคลใด ๆ ท�าการต่อไปนี้ 
• ปฏเิสธ (Deny) บคุคลอืน่หรอืกลุม่บคุคลใด ๆ  เกีย่วกบัสทิธใินการเช่าสถานทีใ่ช้ในเชิง

พาณิชย์หรือสถานที่อยู่อาศัยซึ่งมีการโฆษณาหรือแสดงให้เห็นว่าเปิดให้บริการส�าหรับการเช่า หรือ
• เลือกปฏิบัติ (Discriminate) บุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขหรือข้อ

ตกลงตามสัญญาเช่าสถานที่ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือสถานที่อยู่อาศัย
ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ สีผิว เพศ ความพิการทางร่างกาย ความพิการ

ทางจิตใจ อายุ บรรพบุรุษ ชาติก�าเนิด สถานภาพการสมรส รายได้ สถานะทางครอบครัว รสนิยมทางเพศ ของ
บุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคลนั้น 

การเลือกปฏิบัติเก่ียวกับการจ้างแรงงาน (Discrimination re employment  
practices) มาตรา ๗ 

ห้ามมิให้บุคคลใด ๆ ท�าการต่อไปนี้ 
• ปฏิเสธ (Deny) การจ้างแรงงานหรือปฏิเสธที่จะจ้างแรงงานต่อไป (Continue to  

Employ) บุคคลใด ๆ 
• เลือกปฏิบัติ (Discriminate) ต่อบุคคลใด ๆ ในกรณีที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงานหรือ

เกี่ยวกับเงื่อนไขข้อตกลงในการจ้างแรงงาน 
ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ สีผิว เพศ ความพิการทางร่างกาย ความพิการ

ทางจิตใจ อายุ บรรพบุรุษ ชาติก�าเนิด สถานภาพการสมรส รายได้ สถานะทางครอบครัว รสนิยมทางเพศ ของ
บุคคลนั้น 

อย่างไรกต็าม บทบญัญตัดิงักล่าวข้างต้นในกรณทีีเ่กีย่วกบัอาย ุและสถานภาพการสมรส 
นั้นไม่ใช้บังคับกับกรณี การเกษียณอายุ แผนเงินอุดหนุน หรือเงื่อนไขข้อก�าหนดใด ๆ เกี่ยวกับการประกันชีวิต ซึ่ง
กระท�าด้วยความสุจริต 
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นอกจากนี้ บทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่ใช้บังคับในกรณีการปฏิเสธ ข้อจ�ากัด การ
ระบุคุณสมบัติเฉพาะ ที่อยู่บนพื้นฐานของความจ�าเป็นทางอาชีพนั้นด้วยความสุจริต (Bona fide occupational 
requirement)

การปรับใช้หลักการห้ามเลือกปฏิบัติกับกรณีการโฆษณาที่เก่ียวกับการจ้างแรงงาน  
(Applications and Advertisement re Employment) (มาตรา ๘)

ห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเผยแพร่แบบฟอร์มในการสมัครงานหรือการประกาศ การ
โฆษณาใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงาน หรือการก�าหนดเงื่อนไขใด ๆ เกี่ยวกับผู้สมัครงานไม่ว่าด้วยวาจาหรือลาย
ลักษณ์อักษร ในกรณีต่อไปนี้

• แสดงโดยตรงหรือโดยอ้อมถึงข้อจ�ากัด คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติอันเป็นที่ต้องการ
เป็นพิเศษ อันบ่งชี้ถึงการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานแห่งเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ สีผิว เพศ ความพิการทางร่างกาย 
ความพิการทางจิตใจ อายุ บรรพบุรุษ ชาติก�าเนิด สถานภาพการสมรส รายได้ สถานะทางครอบครัว รสนิยมทาง
เพศ ของบุคคลนั้น 

• ก�าหนดให้ผูส้มคัรงานต้องระบขุ้อมลูใด ๆ  เกีย่วกบัเชือ้ชาติ ศาสนา ความเชือ่ สีผิว เพศ 
ความพิการทางร่างกาย ความพิการทางจิตใจ อายุ บรรพบุรุษ ชาติก�าเนิด สถานภาพการสมรส รายได้ สถานะทาง
ครอบครัว รสนิยมทางเพศ ของบุคคลนั้น 

บทบัญญัติข้างต้นไม่ใช้บังคับกับการปฏิเสธ การจ�ากัด การก�าหนดคุณสมบัติ ที่อยู่บน
พื้นฐานของความจ�าเป็นทางอาชีพนั้นด้วยความสุจริต (Bona Fide Occupational Requirement) 

กลไกการบังคับใช้กฎหมาย 
พระราชบัญญัตินี้จัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Alberta Human Rights  

Commission) ขึ้น โดยผู้เสียหาย รวมทั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนคนใดคนหนึ่ง ผู้มีเหตุเชื่อว่าเกิดการกระท�าฝ่าฝืน
กฎหมายนี ้สามารถยืน่ค�าร้อง (Complaint) ไปคณะกรรมการสทิธมินษุยชนได้ (มาตรา ๒๐ (๑)) เมือ่คณะกรรมการ
ได้รบัค�าร้องแล้วจะส่งไปยงัผูอ้�านวยการ (Director) ซึง่มอี�านาจด�าเนนิการระงบัข้อพพิาทด้วยการไกล่เกลีย่ หากไม่
สามารถตกลงกันได้ในชั้นนี้ ผู้อ�านวยการมีอ�านาจตั้งผู้ไต่สวน (Investigator) (มาตรา ๒๑)

ผูอ้�านวยการสามารถยกค�าร้อง หรือยติุกระบวนการ หรือรายงานต่อไปยงัประธานคณะ
กรรมการและคณะผู้พิจารณา (Chief of the Commission and Tribunals หรือ CC&T) (มาตรา ๒๒)

ผู้ไต่สวน (Investigator) มีอ�านาจสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลด้วยวาจาหรือลายลักษณ์
อักษร รวมทั้งมีอ�านาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่เกี่ยวข้อง (มาตรา ๒๓) แต่อ�านาจดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การตรวจ
สอบของศาลชั้นต้น (Provincial Court) โดยเฉพาะการเข้าไปในสถานที่ที่เกี่ยวข้องนั้นผู้ไต่สวนต้องแสดงหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องให้ศาลพิจารณาออกค�าสั่งอนุญาตให้ผู้ไต่สวนด�าเนินการ (มาตรา ๒๔) 

ในกรณีที่ผู้อ�านวยการยกค�าร้อง ยุติกระบวนการ ผู้ร้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อประธานคณะ
กรรมการและคณะผู้พิจารณา (Chief of the Commission and Tribunals หรือ CC&T) ซึ่งมีอ�านาจแต่งตั้งคณะ
กรรมการหนึ่งหรือสามคนเป็นผู้พิจารณาคดีนั้น (มาตรา ๒๗)

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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หากผูพ้จิารณา (Human Rights Tribunal) เหน็ว่ามกีารละเมดิสิทธติามพระราชบัญญตัิ
สิทธิมนุษยชนจริง ก็จะมีค�าสั่งเยียวยาความเสียหาย (Order a Remedy) ซึ่งมีผลเช่นเดียวกับค�าพิพากษาของศาล 
ค�าสั่งดังกล่าวมีหลายประการ เช่น (มาตรา ๓๒) 

• ค�าสั่งให้ยุติการเลือกปฏิบัติ 
• ค�าสัง่ให้ผูร้้องได้รบัสทิธ ิโอกาส หรอื สทิธปิระโยชน์ ซึง่ไม่ได้รบัหรอืถกูปฏเิสธเนือ่งจาก 

                การเลือกปฏิบัติ
• ค�าสัง่ให้ผูร้้องได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการสูญเสียรายได้ ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายใด ๆ   

       ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเลือกปฏิบัติ 
• ค�าสัง่ใด ๆ  ทีส่่งผลให้ผูร้้องได้อยูใ่นสถานะทีค่วรเป็นหากปราศจากการเลอืกปฏิบัตนิัน้  

     เช่น สั่งให้ผู้ที่เลือกปฏิบัติก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องใหม่โดยไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ  
      เป็นต้น 

กฎหมายมลรัฐ British Columbia 
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและความเท่าเทียมกันอยู่ในกฎหมายสิทธิมนุษยชน  

(Human Rights Code, RSBC 1996, Chapter 210) 
การเลือกปฏิบัติ (Discrimination) รวมถึงการกระท�าใด ๆ ที่บรรยายไว้ในมาตรา ๗ ,  

๘ (๑) (a), ๙ (a) หรอื (b), ๑๐ (๑) (a), ๑๑, ๑๓ (๑) (a) หรอื (๒), ๑๔ (a) หรอื (b) หรือ ๔๓ ซึง่อาจจ�าแนกได้เป็นการเลอืก 
ปฏิบัติด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

การเลือกปฏิบัติโดยการเผยแพร่ข้อมูล (Discriminatory Publication) 
มาตรา ๗ มีหลักห้ามบุคคลใดพิมพ์ ออกเอกสาร แสดง หรือก่อให้เกิดการพิมพ์ ออก

เอกสาร หรือการแสดงออกซึ่งข้อความ การพิมพ์ ประกาศ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือการแสดงออกใด ๆ 
(a) ที่เป็นการชี้ให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติหรือเจตนาในการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือ 

กลุ่มคน
(b) ที่น่าจะท�าให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ ได้รับความเกลียดชัง เนื่องจากสาเหตุแห่ง

เชือ้ชาต ิสผีวิ บรรพบรุษุ ชาติก�าเนดิ ศาสนา สถานภาพการสมรส สถานภาพครอบครวั ความพกิารทางกายหรอืจิต 
เพศ รสนิยมทางเพศ หรืออายุ เว้นแต่การสื่อสารดังกล่าวเป็นการสื่อสารต่อส่วนตัว (Private Communication) 

การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย บริการ สิ่งอ�านวยความสะดวก
มาตรา ๘ วางหลักห้ามบุคคลใด ๆ กระท�าการต่อไปนี้โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร

ด้วยความสุจริต 
(a) ปฏิเสธมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเข้าพักอาศัย ใช้บริการหรือสิ่งอ�านวยความ

สะดวก ซึ่งโดยปกติแล้วเปิดให้บริการแก่สาธารณะ
(b) เลอืกปฏบิตัต่ิอบคุคลหรอืกลุม่บคุคลเกีย่วกบัทีอ่ยูอ่าศยั การใช้บรกิารหรอืสิง่อ�านวย

ความสะดวกเน่ืองจากสาเหตุแห่งเช้ือชาติ สีผิว บรรพบุรุษ ชาติก�าเนิด ศาสนา สถานภาพการสมรส สถานภาพ
ครอบครัว ความพิการทางกายหรือจิต เพศ รสนิยมทางเพศ หรืออายุ 
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อย่างไรกต็าม มข้ีอยกเว้นส�าหรับการเลอืกปฏบิติัด้วยเหตุแห่งเพศ อาย ุความพิการทาง
กายหรือจิตใจส�าหรับการก�าหนดค่าเบี้ยประกันภัยหรือประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตหรือสุขภาพ 

การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ 
มาตรา ๙ วางหลักห้ามปฏิเสธบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเกี่ยวกับโอกาสในการซื้อ

อสังหาริมทรัพย์ซึ่งแสดงต่อสาธารณะว่ามีไว้ส�าหรับจ�าหน่าย 
ห้ามเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเกี่ยวกับเงื่อนไขการซ้ือหรือการได้มาซ่ึง

อสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากสาเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว บรรพบุรุษ ชาติก�าเนิด ศาสนา สถานภาพการสมรส สถานภาพ
ครอบครัว ความพิการทางกายหรือจิต เพศ รสนิยมทางเพศ ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้น

การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการเช่า
มาตรา ๑๐ วางหลักห้าม
(a) ปฏิเสธบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเกี่ยวกับสิทธิในการเช่าพื้นท่ีใด ๆ ซ่ึงแสดงต่อ

สาธารณะว่ามีไว้ส�าหรับให้เช่า 
(b)   ห้ามเลือกปฏบิติัต่อบคุคลหรอืกลุม่บุคคลใดเกีย่วกบัเงือ่นไขการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 

เนื่องจากสาเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว บรรพบุรุษ ชาติก�าเนิด ศาสนา สถานภาพการสมรส สถานภาพครอบครัว ความ
พิการทางกายหรือจิต เพศ รสนิยมทางเพศ ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้น

อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นส�าหรับกรณีการให้เช่าสถานที่ซึ่งจ�ากัดเฉพาะบุคคลอายุเกิน 
๕๕ ปีหรือส�าหรับบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป หรือมีไว้ส�าหรับให้ผู้พิการเช่าหรือให้ส�าหรับบุคคลสองคนหรือกว่านั้น
ซึ่งอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้พิการ 

การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการโฆษณาจ้างงาน 
มาตรา ๑๑ ห้ามการประกาศโฆษณาจ้างงานซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อจ�ากัด หรือการระบุ

คุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับ เชื้อชาติ สีผิว บรรพบุรุษ ชาติก�าเนิด ศาสนา สถานภาพการสมรส สถานภาพครอบครัว 
ความพิการทางกายหรือจิต เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ เว้นแต่ข้อจ�ากัดหรือคุณสมบัติเช่นนั้นอยู่บนพื้นฐานของ
เงื่อนไขทางอาชีพด้วยความสุจริต 

การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับค่าจ้าง 
มาตรา ๑๒ วางหลักว่า นายจ้างต้องไม่เลือกปฏิบัติโดยให้ค่าตอบแทนการจ้างแรงงาน

ลกูจ้างคนหนึง่ในอตัราทีน้่อยกว่าลกูจ้างอกีคนหนึง่ทีม่เีพศแตกต่างกนัหากลูกจ้างท้ังสองคนนัน้ท�างานท่ีเหมอืนหรือ
ใกล้เคียงกันอย่างยิ่ง (Similar or Substantially Similar Work)

ในการพิจารณาว่างานทีเ่หมอืนกนัหรอืใกล้เคยีงกนัอย่างยิง่ (Similar or Substantially 
Similar Work) นั้นจะต้องพิจารณาทักษะ ความรับผิดชอบ ประกอบกับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ระบบอาวุโส ระบบ
คุณธรรม และระบบอื่น ๆ ที่ใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพและปริมาณของงานหรือการผลิต

การแตกต่างของค่าจ้างระหว่างลูกจ้างด้วยเหตุผลอื่น ๆ นอกจากเหตุแห่งเพศ ไม่เป็น 
การเลือกปฏิบัติอันฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ทั้งนี้ หากปัจจัยที่น�ามาใช้ในการก�าหนดค่าจ้างนั้นอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล
อันสมควร
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การเลือกปฏิบัติในการจ้างแรงงาน 
มาตรา ๑๓ ห้ามมิให้บุคคลใด (a) ปฏิเสธการจ้างงานหรือต่อสัญญาจ้างแรงงาน หรือ 

(b) เลอืกปฏิบตัติอ่บคุคลเกี่ยวกบัการจ้างแรงงานหรอืเงื่อนไขข้อสัญญาใด ๆ  เกีย่วกับการจา้งแรงงาน ด้วยเหตแุห่ง 
เชื้อชาติ สีผิว บรรพบุรุษ ชาติก�าเนิด ศาสนา สถานภาพการสมรส สถานภาพครอบครัว ความพิการทางกายหรือ
จิต เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ หรือการที่บุคคลนั้นต้องโทษทางอาญาซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานหรืองานที่
บุคคลนั้นสมัคร

อย่างไรก็ตาม กฎหมายก�าหนดข้อยกเว้นไว้ส�าหรับกรณีการปฏิเสธ การวางข้อจ�ากัด 
หรือการก�าหนดเงื่อนไขเฉพาะเกี่ยวกับการจ้างแรงงานบนพื้นฐานของเหตุผลการประกอบอาชีพด้วยความสุจริต 

การเลือกปฏิบัติโดยสหภาพแรงงาน 
มาตรา ๑๔ ก�าหนดห้ามสหภาพแรงงาน กีดกัน ยุติ หรือพักการเป็นสมาชิก หรือเลือก

ปฏิบัติต่อสมาชิก ด้วยเหตุแห่ง เช้ือชาติ สีผิว บรรพบุรุษ ชาติก�าเนิด ศาสนา สถานภาพการสมรส สถานภาพ
ครอบครัว ความพิการทางกายหรือจิต เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ หรือการที่บุคคลนั้นต้องโทษทางอาญาซึ่งไม่
เกี่ยวข้องกับความเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน 

กลไกการบังคับใช้กฎหมาย 
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้กล่าวหาว่ามีการกระท�าท่ีเป็นการเลือกอันฝ่าฝืนกฎหมายนี้ มี

สิทธิยื่นค�าร้องต่อคณะผู้พิจารณา (British Columbia Human Right Tribunal) (มาตรา ๒๑) ภายใน ๖ เดือน
นับแต่วันที่กล่าวอ้างว่าการกระท�าอันเป็นการเลือกปฏิบัตินั้นได้เกิดขึ้น (มาตรา ๒๒) คณะผู้พิจารณาประกอบด้วย
ประธานหนึ่งคนและผู้พิจารณาอื่นที่ได้รับแต่งตั้งจาก Lieutenant Governor โดยมีวาระด�ารงต�าแหน่ง ๕ ปี ซึ่ง
สามารถได้รับการแต่งตั้งต่ออีก ๕ ปี หากคณะผู้พิจารณาเห็นว่า การกระท�าตามค�าร้องเป็นการเลือกปฏิบัติ อาจมี
ค�าสั่งได้ดังต่อไปนี้ 

• สั่งให้ผู้ฝ่าฝืนยุติการกระท�าอันเป็นการเลือกปฏิบัติหรือหลีกเลี่ยงการกระท�าเช่นนั้น 
• มีประกาศว่าการกระท�าตามที่ร้องเรียนเป็นการเลือกปฏิบัติ
• สั่งให้ผู้ฝ่าฝืนด�าเนินการใด ๆ อันเป็นการลดผลกระทบของการเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้น
• สั่งให้ผู้ฝ่าฝืนให้สิทธิ ผลประโยชน์ โอกาสใด ๆ ที่ผู้ร้องสูญเสียไปเนื่องจากการเลือก 

       ปฏิบัติ
• สั่งให้ผู้ฝ่าฝืนชดใช้ค่าจ้าง ผลประโยชน์ ใด ๆ แก่ผู้ถูกเลือกปฏิบัติ
• สั่งให้ผู้ฝ่าฝืนชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส�าหรับความสูญเสียต่อเกียรติยศ (Injury to  

        Dignity) ความรู้สึก (Feeling) ที่เกิดจากการเลือกปฏิบัติ
ส�าหรับการบังคับตามค�าสั่งของคณะผู้พิจารณานั้น กฎหมายให้สิทธิแก่ผู้ซึ่งได้รับค�าสั่ง

จากคณะผูพ้จิารณาให้ได้รบัชดใช้หรือเยยีวยาความเสยีหายจากการเลอืกปฏบิตั ิน�าค�าสัง่ของคณะผูพ้จิารณาไปยืน่
ต่อศาลสงูสุดเพือ่ให้มคี�าพพิากษาบงัคบัตามค�าสัง่นัน้ได้ ซึง่จะส่งผลให้ค�าสัง่ของคณะผูพ้จิารณามผีลบงัคบัเช่นเดียว
กับค�าพิพากษาของศาลสูงสุด (มาตรา ๓๙) 
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กฎหมายมลรัฐ Ontario 
กฎหมายเกีย่วกบัการเลือกปฏบิติัของมลรัฐ Ontario ปรากฏในประมวลกฎหมายสิทธิ

มนุษยชน (Human Rights Code R.S.O. 1990, CHAPTER H.19) โดยมีหลักส�าคัญเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ
โดยจ�าแนกออกเป็นการเลือกปฏิบัติในมิติต่าง ๆ ดังนี้

การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับบริการ 
มาตรา ๑ วางหลกัว่า “บคุคลทกุคนมสีทิธไิด้รบัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัเกีย่วกบับรกิาร 

สินค้า สิ่งอ�านวยความสะดวก โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ บรรพบุรุษ สถานที่ก�าเนิด สีผิว 
กลุ่มชาติพันธุ์ สัญชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ อายุ สถานภาพการสมรส 
สถานะครอบครัว ความพิการ”

การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
ในกรณีที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (Accommodation) นั้น มาตรา ๒ แบ่งเป็นสองกรณี คือ
กรณแีรก บคุคลทกุคนมสิีทธไิด้รับการปฏิบติัทีเ่ท่าเทยีมกันในกรณเีกีย่วกบัทีพั่กอาศยั 

โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ บรรพบุรุษ สถานที่ก�าเนิด สีผิว กลุ่มชาติพันธุ์ สัญชาติ เพศ 
รสนยิมทางเพศ อตัลกัษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ อาย ุสถานภาพการสมรส สถานะครอบครัว ความพิการ 
หรือการรับการอุดหนุนสาธารณะ

กรณทีีส่อง หลกักฎหมายการคกุคามเกีย่วกบัทีอ่ยูอ่าศัย (Harassment in Accommo-
dation) ซึ่งวางหลักว่า “บุคคลทุกคนผู้ซึ่งครอบครองที่อยู่อาศัย มีเสรีภาพจากการคุกคามโดยผู้ให้เช่าหรือตัวแทน 
ผูใ้ห้เช่าหรอืผูค้รอบครองอาคารเดยีวกนั ด้วยเหตแุห่งเชือ้ชาต ิบรรพบรุษุ สถานทีก่�าเนดิ สผีวิ กลุม่ชาตพินัธุ ์สญัชาติ 
เพศ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ อายุ สถานภาพการสมรส สถานะครอบครัว ความ
พิการ หรือการรับการอุดหนุนสาธารณะ” 

การเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวกับสัญญา
มาตรา ๓ วางหลักว่า “บุคคลทุกคนซ่ึงมีความสามารถตามกฎหมาย มีสิทธิในการ

ท�าสัญญาบนพื้นฐานของเงื่อนไขข้อก�าหนดที่เท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ 
บรรพบุรุษ สถานที่ก�าเนิด สีผิว กลุ่มชาติพันธุ์ สัญชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทาง
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส สถานะครอบครัว ความพิการ”

การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน 
ส�าหรับการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน มาตรา ๕ แบ่งออกเป็นสองกรณี คือ
กรณีแรก บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานโดย

ปราศจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ บรรพบุรุษ สถานที่ก�าเนิด สีผิว กลุ่มชาติพันธุ์ สัญชาติ เพศ รสนิยม
ทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ อายุ สถานภาพการสมรส สถานะครอบครัว ความพิการ

กรณีที่สอง การคุกคามเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน (Harassment in employment) 
ซึ่งวางหลักว่า บุคคลทุกคนผู้ซึ่งเป็นลูกจ้าง มีเสรีภาพจากการคุกคามในที่ท�างานโดยนายจ้างหรือตัวแทนนายจ้าง 
หรอืลกูจ้างคนอ่ืน ด้วยเหตแุห่งเชือ้ชาติ บรรพบรุษุ สถานทีก่�าเนดิ สีผวิ กลุ่มชาตพินัธุ ์สญัชาต ิเพศ รสนยิมทางเพศ 
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อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ อายุ สถานภาพการสมรส สถานะครอบครัว ความพิการ หรือการรับการ
อุดหนุนสาธารณะ 

การคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) 
กฎหมายได้วางหลักเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในฐานะการเลือกปฏิบัติชนิดหนึ่งโดย

มาตรา ๗ ได้จ�าแนกออกเป็น ๓ กรณี คือ 
กรณีแรก การคุกคามทางเพศในกรณีเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย วางหลักไว้ว่า บุคคลทุกคนผู้

ซึ่งครอบครองที่อยู่อาศัย มีเสรีภาพที่จะไม่ถูกคุกคามด้วยเหตุแห่งเพศ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือการ
แสดงออกทางเพศ โดยผู้ให้เช่าหรือตัวแทนหรือผู้ครอบครองอาคารเดียวกัน

กรณีที่สอง การคุกคามทางเพศในที่ท�างาน วางหลักไว้ว่า บุคคลทุกคนผู้ซึ่งเป็นลูกจ้าง มี
เสรภีาพทีจ่ะไม่ถกูคกุคามในทีท่�างานด้วยเหตุแห่งเพศ รสนยิมทางเพศ อตัลกัษณ์ทางเพศ หรือการแสดงออกทางเพศ 
โดยนายจ้างหรือตัวแทนหรือลูกจ้างคนอื่น

กรณีที่สาม การติดต่อทางเพศโดยบุคคลที่อยู่ในสถานะให้ผลประโยชน์ วางหลักไว้ว่า 
บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะไม่ถูกปฏิบัติ ดังนี้

• การติดต่อทางเพศ (Sexual Solicitation) โดยบุคคลซ่ึงอยู่ในต�าแหน่งหรือสถานะที่
สามารถให้หรือปฏิเสธการให้ผลประโยชน์ใด ๆ เมื่อบุคคลผู้นั้นรู้หรือควรรู้ว่าการติดต่อดังกล่าวไม่เป็นที่พึงประสงค์

• การตอบโต้หรือแก้แค้นเนื่องจากการที่ตนได้ปฏิเสธการติดต่อทางเพศจากซึ่งอยู่ใน
ต�าแหน่งหรือสถานะที่สามารถให้หรือปฏิเสธการให้ผลประโยชน์ใด ๆ

กลไกการบังคับใช้กฎหมาย 
กฎหมายฉบบันีจ้ดัให้มคีณะกรรมการสทิธมินษุยชนระดับมลรฐั (Ontario Human Rights 

Commission) และคณะผู้พิจารณาสิทธิมนุษยชน (Ontario Human Rights Tribunal) 
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนระดบัมลรฐั มีอ�านาจหน้าทีส่�าคญั ได้แก่ การก�าหนดนโยบาย

เก่ียวกับการเลือกปฏิบัติและความเท่าเทียมกัน การศึกษาวิจัย การศึกษาและทบทวนกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
การส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ  เพื่อความเท่าเทียมกันและขจัดการเลือกปฏิบัติ 

คณะผู้พจิารณาสิทธมินษุยชนระดับมลรัฐ มอี�านาจพิจารณาค�าร้องเกีย่วกบัการละเมิดสทิธิ
มนุษยชนตามกฎหมายนี้ ซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีการละเมิดสิทธิจริง มาตรา ๔๕.๒ ให้อ�านาจคณะผู้พิจารณา
อาจมีค�าสั่งได้หลายประการ ดังนี้ 

• ค�าสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนช�าระค่าสินไหมทดแทนต่อผู้ถูกละเมิดสิทธิ รวมทั้งค่าสินไหมทดแทน
จากความเสียหายในเกียรติยศ (Injury to Dignity) ความรู้สึก (Feeling) และความนับถือตนเอง (Self-Respect) แก ่
ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือถูกเลือกปฏิบัติ 

• ค�าสัง่ให้ผูฝ่้าฝืนจดัการแก้ไขเยยีวยาความเสียหายทีเ่กดิกับผูถ้กูละเมดิสทิธหิรอืถกูเลอืก
ปฏิบัตินอกจากค่าสินไหมทดแทนที่เป็นตัวเงินส�าหรับความสูญเสียจากการฝ่าฝืน รวมทั้งความเสียหายในเกียรติยศ 
(Injury to Dignity) ความรู้สึก (Feeling) และความนับถือตนเอง (Self-Respect) 

• ค�าสั่งให้คู่กรณีกระท�าการใด ๆ ที่คณะผู้พิจารณาเห็นสมควรเพื่อเป็นการส่งเสริมการ 
กระท�าที่สอดคล้องกับบทบัญญัติตามกฎหมายนี้

๓.
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๓.๓.๒ กฎหมายแอฟริกาใต้

กฎหมายแรงงาน (Employment Equality Act, 1998) ซึ่งมีขอบเขตมุ่งเน้นการสร้างความ
เท่าเทียมกันในการท�างาน (Equality) โดยก�าหนดมาตรการคุ้มครองกลุ่มที่กฎหมายมองว่ามี
ความเสียเปรียบในแง่โอกาสในการท�างานบางกลุ่ม 

กฎหมายส่งเสรมิความเท่าเทยีมกนัและป้องกันการเลือกปฏบิติัทีไ่ม่เป็นธรรม (The Promotion 
of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act 4 of 2000)

๑

๒

๑) รัฐธรรมนูญแอฟริกาใต้ 
รัฐธรรมนูญแอฟริกาใต้ มีหลักเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและความเท่าเทียมกัน ดังนี้
หลักความเท่าเทียมกัน (Equality) 
มาตรา ๙ 
(๑) บุคคลทกุคนมคีวามเท่าเทยีมกนัภายใต้กฎหมายและมสีทิธทิีจ่ะได้รบัการคุม้ครองและได้รบั

ประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกัน
(๒) ความเท่าเทยีมกนัครอบคลมุถงึการได้รับสทิธแิละเสรีภาพต่าง ๆ  ในการส่งเสรมิให้เกดิความ

เท่าเทยีมกนันัน้ จะต้องมกีารก�าหนดมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอืน่เพือ่คุม้ครองบคุคลหรอืกลุม่บคุคลซึง่
เสียเปรียบจากการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (Person Disadvantaged by Unfair Discrimination) 

(๓) รฐัจะต้องไม่เลอืกปฏิบัตอิย่างไม่เป็นธรรมทัง้โดยตรงและโดยอ้อมต่อบคุคล ด้วยเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติซึ่งรวมถึง เชื้อชาติ เพศ การตั้งครรภ์ สถานะความเป็นมารดา ชาติก�าเนิด สีผิว รสนิยมทางเพศ อายุ 
ความพิการ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม ภาษา และถิ่นก�าเนิด

(๔) บุคคลจะต้องไม่กระท�าการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อบุคคล
อื่นด้วยเหตุดังระบุใน (๓) ในการนี้ รัฐต้องมีกฎหมายเพื่อป้องกันและห้ามการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าว

(๕) การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุดังระบุใน (๓) นั้นถือว่าไม่เป็นธรรม (Unfair) หากไม่สามารถแสดง
ให้เห็นได้ว่าการเลือกปฏิบัตินั้นเป็นธรรม (Fair) 

นอกจากรัฐธรรมนูญแล้ว กฎหมายลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติของแอฟริกาใต้ก็มี
หลักการเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ วางหลักห้ามการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 

กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติของประเทศแอฟริกาใต้ ปรากฏในกฎหมายหลัก ๒ ฉบับ คือ

๒) กฎหมายแรงงาน (Employment Equality Act, 1998)19

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้มุ่งสร้างความเท่าเทียมกันในการท�างาน (Equality in the Work-

place) (มาตรา ๒) ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
• ส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมกันและการปฏิบัติที่เป็นธรรมในการจ้างงานโดยการขจัดการเลือก

ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Discrimination) 

 19   From The Employment Equity Act 1998, Department of labour, Republic of South Africa Retrieved 

from http://www.labour.gov.za/

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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• ด�าเนนิมาตรการยนืยนัสิทธ ิ(Affirmative Action Measures) เพ่ือเยยีวยากลุ่มผู้เสียเปรยีบใน
การจ้างงาน เพือ่ให้บคุคลเหล่านัน้มสีทิธใินการท�างานอย่างเท่าเทยีมในทกุกลุม่อาชพีและทกุระดับของการท�างาน

ขอบเขตบังคับ
นายจ้างที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายนี้ (Designated Employer) คือ นายจ้างที่จ้างลูกจ้าง ๕๐ 

คนขึ้นไป รวมทั้งองค์กรของรัฐ นายจ้างอื่นสามารถสมัครใจเลือกที่จะปฏิบัติตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๔) 
ลกูจ้างหรอืกลุม่ทีไ่ด้รบัความคุม้ครองตามกฎหมายนี ้คอื คนผวิส ี(Black People) ผูห้ญงิ ผูพ้กิาร 

หลักการห้ามเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (Prohibition of Unfair Discrimination) 
กฎหมายก�าหนดห้ามการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (Chapter 2) โดยมีหลักส�าคัญ ดังนี้ 
“ห้ามบคุคลใดเลอืกปฏบิติัโดยไม่เป็นธรรม (Unfairly Discriminate) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

ต่อลูกจ้าง โดยนโยบายหรือการปฏิบัติใด ๆ บนพื้นฐานของเหตุใดเหตุหนึ่ง ซึ่งรวมถึงเชื้อชาติ เพศ การตั้งครรภ์ 
สถานภาพการสมรส ความรบัผดิชอบทางครอบครวั ความเชือ่ ความเห็นทางการเมอืง วฒันธรรม ภาษา การก�าเนดิ”

มาตรการยืนยันสิทธิ (Affirmative Action) ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายนี้ ซึ่งให้สิทธิพิเศษแก่
บุคคลบางกลุ่มหรือกีดกันบุคคลบางกลุ่มด้วยเหตุที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติที่ส�าคัญส�าหรับงานนั้น ไม่ถือเป็นการ
เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Discrimination) 

ห้ามการทดสอบการติดเชื้อ HIV เว้นแต่ศาลแรงงานเห็นว่ามีเหตุอันชอบธรรม (มาตรา ๗)
ห้ามการทดสอบทางจิตวิทยา เว้นแต่การทดสอบเช่นว่านั้นได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่า

เช่ือถอืได้ โดยการทดสอบดังกล่าวต้องกระท�าต่อลกูจ้าง ทกุคนโดยไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอลกูจ้างหรอืกลุ่มใด ๆ  (มาตรา ๘)

มาตรการยืนยันสิทธิ (Affirmative Action) 
กฎหมายฉบับนี้ก�าหนดหลักการเกี่ยวกับมาตรการยืนยันสิทธิไว้เป็นการเฉพาะ (บทที่ ๓) โดย

ก�าหนดหน้าที่ของนายจ้างไว้ ดังนี้ (มาตรา ๑๓)
• นายจ้างที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายนี้จะต้องด�าเนินมาตรการยืนยันสิทธิต่อกลุ่มที่ได้รับการ

คุ้มครองเพื่อให้บรรลุถึงความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน 
• ในการด�าเนินการตามมาตรการยืนยันสิทธิ นายจ้างต้องปรึกษากับลูกจ้าง ท�าการวิเคราะห์ 

จัดเตรียมแผนความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน และรายงานให้กระทรวงแรงงานทราบ
กฎหมายได้อธิบายความหมายของมาตรการยืนยันสิทธิ (มาตรา ๑๕) ว่าหมายถึง “มาตรการ

ทีมุ่ง่ท�าให้ลกูจ้างกลุม่ทีไ่ด้รบัการคุ้มครองมโีอกาสการท�างานทีเ่ท่าเทยีมกนัในทกุกลุม่อาชพีและทกุระดบัของการ
ท�างาน” มาตรการดังกล่าวรวมถึง 

• การบ่งระบตุวัและการขจดัอปุสรรคอนัส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อกลุม่ท่ีได้รบัการคุม้ครอง
• มาตรการที่ส่งเสริมความหลากหลาย
• การจัดหาให้ซึ่งที่พักส�าหรับบุคคลในกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครอง
• การพัฒนาฝีมือ การฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการท�างาน ส�าหรับบุคคลในกลุ่มที่ได้รับการ

คุ้มครอง
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 20  Retrieved from http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/56231/65195/E00ZAF01.html
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• การปฏิบัตใินลกัษณะให้สทิธิพเิศษเพือ่น�าไปสูก่ารได้ท�างานอย่างเท่าเทยีมกนั รวมถงึมาตรการ
ก�าหนด “โควตา” 

อย่างไรกต็าม นายจ้างไม่มหีน้าทีต้่องด�าเนนิการใด ๆ  เกีย่วกบันโยบายการท�างานหรือการปฏบิตัิ
ซึ่งส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อบุคคลที่จะเข้าท�างานซึ่งมิได้มาจากกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครอง

แผนความเท่าเทียมกันในการท�างาน (Employment Equality Plan)
กฎหมายยังได้ก�าหนดแผนความเท่าเทียมกันในการท�างาน (มาตรา ๒๐) โดยนายจ้างต้อง

จัดเตรียมและด�าเนินการตามแผน เพื่อให้บรรลุถึงความเท่าเทียมในการท�างาน ซ่ึงในแผนจะต้องประกอบด้วย 
องค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ของแผนในแต่ละปี
เป้าหมายเพื่อบรรลุความเท่าเทียมกันในรูปตัวเลข 
ตารางการด�าเนินการประจ�าปี
กระบวนการและกลไกการตรวจสอบภายใน
ก�าหนดบุคคลผู้รับผิดชอบในการด�าเนินการตามแผน
นายจ้างต้องส่งเอกสารแสดงรายละเอียดค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนการท�างานส�าหรับ 

ทุกประเภทงานและทุกระดับการท�างานให้กับคณะกรรมการเงื่อนไขการจ้าง (Employment Conditions  
Commission หรือ ECC) (มาตรา ๒๗) 

การตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมาย
พนกังานตรวจแรงงานมอี�านาจตรวจสอบการด�าเนนิการตามกฎหมายนี ้(มาตรา ๓๕) หากเหน็ว่า

นายจ้างไม่ปฏิบตัติาม พนกังานตรวจแรงงานมอี�านาจแจ้งเป็นลายลักษณ์อกัษรให้นายจ้างปฏบิติัตาม (มาตรา ๓๖) 
หากนายจ้างยงัคงไม่ปฏบัิตติาม พนกังานตรวจแรงงานมอี�านาจท�าค�าสัง่ให้ปฏบิติัตาม (มาตรา ๓๗) รฐัมนตรีมอี�านาจ
ตรวจสอบการด�าเนนิการตามกฎหมายของนายจ้าง หากพบว่าไม่ด�าเนนิการกมี็อ�านาจออกค�าแนะน�า (Recommen-
dation) (มาตรา ๔๓) ศาลแรงงานมีอ�านาจออกค�าสั่ง ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือก�าหนดค่าปรับ (มาตรา ๕๐) 

นายจ้างที่กระท�าการฝ่าฝืนบทบัญญัติต่าง ๆ  ของกฎหมายนี้จะต้องรับผิด เว้นแต่สามารถพิสูจน์
ได้ว่าได้กระท�าการทุกสิ่งที่จ�าเป็นเพื่อป้องกันการกระท�าดังกล่าวแล้ว (มาตรา ๖๐) 

๓) กฎหมายการส่งเสริมความเท่าเทียมกันและการป้องกันการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  
(Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act 2000)20 

นอกจากกฎหมายแรงงานซึ่งมีขอบเขตเฉพาะการเลือกปฏิบัติในมิติของการจ้างแรงงานแล้ว 
ประเทศแอฟริกาใต้ยังมีการก�าหนดกฎหมายเฉพาะ ส�าหรับการเลือกปฏิบัติในประเด็นหรือมิติอื่น ๆ คือ กฎหมาย
การส่งเสริมความเท่าเทียมกันและการป้องกันการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (Promotion of Equality and  
Prevention of Unfair Discrimination Act 2000) 
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กฎหมายนี้นิยามการเลือกปฏิบัติ ว่า
การกระท�าหรอืละเว้นการกระท�าใด ๆ  อนัรวมถึง นโยบาย กฎหมาย กฎ แนวปฏิบติั เง่ือนไขหรอื

สถานการณ์ซึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (ก) ก�าหนดภาระ หน้าที่ หรือก่อให้เกิดความเสียเปรียบ หรือ (ข) กีดกัน 
ผลประโยชน์ โอกาส หรอืก่อให้เกดิความเสยีเปรยีบแก่บุคคลใด ๆ ด้วยเหตุแห่งการเลอืกปฏบัิตทิีร่ะบไุว้ในกฎหมายนี้ 

จะเห็นได้ว่า กฎหมายมุ่งเน้นท่ี “ความเป็นธรรม” (Fairness) โดยกฎหมายได้ระบุถึง ปัจจัย 
(Factors) ในการพิจารณาว่า นโยบาย กฎหมาย กฎ แนวปฏิบัติ นั้นเป็นธรรมหรือไม่ เช่น การเลือกปฏิบัตินั้นลด
คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล ส่งผลกระทบที่เกิดกับบุคคลนั้นอาจเกิดในลักษณะการสร้างรูปแบบ
พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียเปรียบหรือการที่บุคคลนั้นตกอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การเลือกปฏิบัตินั้นมีเหตุผลที่
ชอบด้วยกฎหมายหรอืไม่ มวีธิกีารทางเลอืกอืน่ทีท่�าให้เกดิความเสียเปรียบน้อยกว่าและสามารถน�ามาใช้เพ่ือบรรลุ
วตัถปุระสงค์ทีช่อบด้วยกฎหมายนัน้หรอืไม่ เช่นเดยีวกับกฎหมายเฉพาะเกีย่วกบัความเท่าเทยีมกนัในด้านแรงงาน 
(Employment Equity Act 1998) ซ่ึงมหีลกัการคุม้ครองความเท่าเทยีมกนัโดยห้ามการเลอืกปฏิบตัทิีไ่ม่เป็นธรรม
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 

หลักส�าคัญของกฎหมายนี้ คือ 
• มุง่ส่งเสรมิให้เกดิความเท่าเทียมกนั โดยก�าหนดหน้าทีใ่ห้รัฐต้องด�าเนนิการให้เกดิความเท่าเทยีม

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส�าหรับกลุ่มบุคคลที่มีความแตกต่างและถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุเชื้อชาติ เพศ และความพิการ 
• ห้ามการกระท�าอันแบ่งได้ ๓ กลุ่มหลัก คือ 
   ๑. การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ เพศ ความพิการ 
   ๒. ห้ามการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech) 
   ๓. ห้ามการกระท�าที่เป็นการคุกคาม (Harassment) 
มีข้อสังเกตว่า กฎหมายแอฟริกาใต้ห้ามการกระท�า ๓ กลุ่มหลักที่มีลักษณะของการเลือกปฏิบัติ 

โดยแยกการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech) และการคุกคาม (Harassment) ออกมาเป็นหลัก
การต่างหากจากการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ 

นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่า กฎหมายแอฟริกาใต้ก�าหนดไว้ชัดเจนถึงการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 
(Unfair Discrimination) ในบริบทกฎหมายแอฟริกาใต้มีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมกับการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ 
ที่แม้ว่าจะมีลักษณะเลือกปฏิบัติ แต่ไม่ขัดต่อกฎหมาย 

๓.
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๒ 
กฎ

หม
าย

แอ
ฟ

ริก
าใ

ต้

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

119



รัฐธรรมนูญของเครือรัฐออสเตรเลีย มีลักษณะแตกต่างจากรัฐธรรมนูญประเทศอื่น ๆ เช่น 
สหรฐัอเมรกิา ทีม่กีารบญัญตัสิทิธเิสรภีาพโดยทัว่ไปของพลเมอืงไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนญูเครือรัฐออสเตรเลีย 
รวมถงึรฐัธรรมนญูระดบัมลรฐัต่าง ๆ  ในออสเตรเลยีนัน้ มไิด้มกีารบญัญติัถงึสิทธเิสรีภาพโดยทัว่ไปของประชาชนไว้ 
ประเด็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพจึงขึ้นอยู่กับกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้อง 

ดงันัน้ กฎหมายเกีย่วกบัความเท่าเทยีมกนัและการห้ามเลอืกปฏบิติัของออสเตรเลีย จึงพิจารณาได้
จากกฎหมายเฉพาะซึ่งอาจจ�าแนกพิจารณาได้ทั้งในระดับสหพันธรัฐและระดับมลรัฐ ดังนี้ 

๓.๓.๔.๑ กฎหมายระดับสหพันธรัฐ 
ในระดับสหพนัธรฐันัน้ เครอืรฐัออสเตรเลยีมกีฎหมายเฉพาะเกีย่วกบัการเลอืกปฏบิตั ิซึง่

อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลีย ได้แก่ พระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชนออสเตรเลยี (Australian Human Rights Commission Act 1986) พระราชบญัญตักิารเลอืกปฏบิติั

๓.๓.๓ กฎหมายอินเดีย

๑) รัฐธรรมนูญอินเดีย
รัฐธรรมนูญอินเดีย มีหลักเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

การห้ามเลือกปฏิบัติ (Discrimination) 
มาตรา ๑๕ มีหลักว่า 
(๑) รฐัจะต้องไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอพลเมอืงด้วยเพียงเพราะเหตุแห่งศาสนา เชือ้ชาติ เพศ สถานท่ีเกดิ 
(๒) พลเมืองจะต้องไม่ถูกท�าให้เสียสิทธิ หรือถูกจ�ากัด หรืออยู่ภายใต้เงื่อนไขใด ในกรณีต่อไปนี้ 

ด้วยเพียงเพราะเหตุแห่งศาสนา เชื้อชาติ เพศ สถานที่เกิด 
(ก) การเข้าถึงร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม สถานที่ให้บริการเกี่ยวกับความบันเทิงสาธารณะ 

   หรือ 
(ข) การใช้แหล่งน�้า สถานที่อาบน�้า ถนน สถานที่ใด ๆ ซ่ึงได้รับเงินอุดหนุนทั้งหมดหรือ 

   บางส่วนจากรัฐซึ่งเปิดให้ใช้แก่บุคคลทั่วไป

ความเท่าเทียมกัน (Equality)
มาตรา ๑๖ วางหลักเกี่ยวกับความเท่าเทียมกัน (Equality) ดังนี้
พลเมืองทุกคนมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน (Equality of Opportunity) ในเรื่องเก่ียวกับการ 

จ้างงานหรือการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งใด ๆ ในภาครัฐ
พลเมืองจะต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพียงเพราะเหตุแห่งศาสนา เชื้อชาติ เพศ เชื้อสายวงศ์ตระกูล 

สถานที่เกิด ที่อยู่อาศัย ในกรณีที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงานและการด�ารงต�าแหน่งใด ๆ ในภาครัฐ

๓.๓.๔ เครือรัฐออสเตรเลีย
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ทางอายุ (Age Discrimination Act 2004) พระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติทางความพิการ (Disability Dis- 
crimination Act 1992) พระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ (Racial Discrimination Act 1975)  
พระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติทางเพศ (Sex Discrimination Act 1984) 

๑) พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลีย (Australian Human 
Rights Commission Act 1986) 

พระราชบญัญติัฉบบันีก้�าหนดให้มคีณะกรรมการสิทธมินษุยชนออสเตรเลีย โดยให้มี
อ�านาจหน้าที่ส�าคัญที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ คือ อ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินการเกี่ยวกับค�าร้อง (Complaint) ที่
ผู้ร้องกล่าวอ้างว่ามีการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการมีอ�านาจพิจารณาเรื่องตามค�าร้อง รวมถึง
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการเลือกปฏิบัติ (มาตรา ๑๑) 

ส�าหรับกระบวนการร้องเรียนการเลือกปฏิบัตินั้น ผู้มีสิทธิยื่นค�าร้อง (Complaint) 
ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลีย คือ 

• บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งกล่าวหาว่าตนได้รับการเลือกปฏิบัติอันมิชอบด้วยกฎหมาย 
• บุคคลสองคนหรือกว่านั้นซ่ึงกล่าวหาว่าตนได้รับการเลือกปฏิบัติอันมิชอบด้วย

กฎหมาย
อย่างไรก็ตาม กรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการเลือกปฏิบัติเรื่องเดียวกัน หากมี

บุคคลใดซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกในกลุ่มที่ถูกเลือกปฏิบัติได้ยื่นค�าร้องแล้ว บุคคลซ่ึงเป็นสมาชิกในกลุ่มเดียวกัน
จะไม่มีสิทธิยื่นค�าร้องแยกต่างหากอีก (มาตรา 46 P) 

เมื่อประธานคณะกรรมการ (President) ได้รับค�าร้องแล้วมีหน้าที่พิจารณาค�าร้อง
และพยายามไกล่เกลีย่ข้อพพิาท ในการพจิารณาดังกล่าวคณะกรรมการมอี�านาจเรียกบคุคลทีเ่กีย่วข้องมาให้ข้อมูล
ประกอบการพิจารณา หากคณะกรรมการเห็นว่าเกิดการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย จะออกหนังสือแจ้ง 
(Notice) ไปยังผู้ฝ่าฝืน โดยอาจก�าหนดค�าแนะน�า (Recommendation) เพื่อเป็นการยุติการเลือกปฏิบัติและ
ป้องกันมิให้การเลือกปฏิบัตินั้นเกิดขึ้นซ�้าอีก ค�าแนะน�ายังอาจรวมถึงการให้ผู้ฝ่าฝืนช�าระค่าสินไหมทดแทนผู้ได้รับ
ความเสียหายจากการเลือกปฏิบัติ หรือให้ผู้ฝ่าฝืนกระท�าการใด ๆ อันเป็นการเยียวยาหรือลดผลกระทบจากการ
เลือกปฏิบัติ (มาตรา ๒๙)

หากประธานเหน็ว่าการกระท�าทีก่ล่าวอ้างตามค�าร้องไม่เป็นการเลอืกปฏบิตัทิีมิ่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ประธานมีอ�านาจยกค�าร้อง (Termination of compliant) ตามมาตรา 46 PH 

ในกรณทีีป่ระธานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนยกค�าร้อง ผูก้ล่าวอ้างว่าถกูเลอืกปฏบัิติ
มีสิทธิร้องขอต่อศาลสหพันธรัฐ (Federal Court) ให้พิจารณา ภายใน ๖๐ วันนับแต่ประธานคณะกรรมการมีค�า
สั่งยกค�าร้อง โดยการกระท�าที่กล่าวอ้างว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต้องเป็นการกระท�าเดียวกันกับค�าร้องที่ยื่นต่อคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชน หากศาลเห็นว่าการกระท�านั้นเป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย ศาลมีอ�านาจท�า
ค�าสั่ง ดังนี้ (มาตรา 46 PO)

• ค�าสั่งว่าการกระท�าดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย
• ค�าสั่งให้กระท�าการใดเพื่อเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ถูกเลือกปฏิบัติ
• ค�าสัง่ให้ผูฝ่้าฝืนจ้างหรอืจ้างผูถ้กูเลอืกปฏบิตัเิข้าท�างานใหม่ (Employ or Re-Employ)
• ค�าสัง่ให้ผูฝ่้าฝืนช�าระค่าสนิไหมทดแทนส�าหรบัความเสยีหายทีผู่ถ้กูเลอืกปฏบิตัไิด้รบั
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 21  Part I, article 3 (Interpretation) 
 22  lbid 

ส�าหรับประเด็นที่ว่า การกระท�าอย่างไรจึงเป็น “การเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วย
กฎหมาย” ซึง่จะเป็นเหตใุห้ผูถ้กูเลอืกปฏบิตัยิืน่ค�าร้องต่อประธานคณะกรรมการหรอืต่อศาลตามพระราชบญัญตันิี้ 
ได้นั้น จะต้องพิจารณานิยามของค�าว่า “การเลือกปฏิบัติ” และ “การเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย” ตาม 
พระราชบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้ 

• การเลือกปฏิบัติ (Discrimination) หมายถึง21

(ก) ความแตกต่าง การกีดกันหรือการปฏิบัติอย่างเป็นพิเศษใด ๆ ซึ่งกระท�าขึ้นบน 
พื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความเห็นทางการเมือง ชาติก�าเนิดหรือต้นก�าเนิดทางสังคมซ่ึงส่งผลเป็น
อุปสรรคหรือท�าให้เสียไปซึ่งความเท่าเทียมกันในโอกาสหรือการปฏิบัติในการจ้างงานหรืออาชีพ และ

(ข) ความแตกต่าง การกีดกัน หรือการปฏิบัติอย่างเป็นพิเศษใด ๆ ซึ่ง
• ส่งผลเป็นอุปสรรคหรือท�าให้เสียไปซ่ึงความเท่าเทียมกันในโอกาสหรือการ 

ปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างแรงงานหรืออาชีพ
• ได้มีการก�าหนดโดยกฎหมายว่าเป็นการเลือกปฏิบัติเพื่อวัตถุประสงค์ของ 

พระราชบัญญัตินี้ แต่ไม่รวมถึงความแตกต่าง การกีดกัน หรือการปฏิบัติอย่างเป็นพิเศษต่อไปนี้
• กรณีเกี่ยวกับงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐานของเงื่อนไข

จ�าเป็นโดยธรรมชาติของงานนั้น
• กรณีเกี่ยวกับการจ ้างงานในฐานะสมาชิกของพนักงานแห่งสถาบัน 

ซึง่กระท�าการตามหลกัการ ความเชือ่ หรอืค�าสอนของศาสนา หรอืลทัธใิดโดยได้รบัการปฏบิติัทีแ่ตกต่าง การกดีกนั
หรือการปฏิบัติอย่างเป็นพิเศษซึ่งกระท�าด้วยความสุจริตเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อความรู้สึกอ่อนไหวของ 
ผู้นับถือศาสนาหรือลัทธินั้น

• การเลอืกปฏบิตัทิีม่ชิอบด้วยกฎหมาย (Unlawful Discrimination)22 หมายถงึการ 
กระท�า การละเว้นการกระท�า หรือการปฏิบัติซึ่งมิชอบด้วยกฎหมาย ดังต่อไปนี้

การกระท�าท่ีขัดต่อ ส่วนที่ ๔ ของพระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติทางอายุ (Age  
Discrimination Act 2004) 

การกระท�าท่ีขัดต่อ ส่วนที่ ๒ ของพระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติทางความพิการ  
(Disability Discrimination Act 1992) 

การกระท�าท่ีขัดต่อ ส่วนที่ II หรือ IIA ของพระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติทาง 
เชื้อชาติ (Racial Discrimination Act 1975) 

การกระท�าที่ขัดต่อ ส่วนท่ี II ของพระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติทางเพศ (Sex  
Discrimination Act 1984)
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จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัตินี้ ก�าหนดจัดต้ังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ก�าหนด
อ�านาจหน้าที ่รวมถงึก�าหนดรายละเอยีดกระบวนการยืน่และพจิารณาค�าร้องส�าหรบัผู้ถกูเลอืกปฏบิตั ิแต่มไิด้ก�าหนด
มาตราในเชิงสารบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะการกระท�าท่ีเป็นการเลือกปฏิบัติไว้ในรายละเอียด เนื่องจากพระราช
บัญญัตินีใ้ช้วธิกีารก�าหนดนยิามความหมายของ“การเลือกปฏบิติั” และ “การเลือกปฏบิติัท่ีมชิอบด้วยกฎหมาย” ไว้ 
ซึง่จากนยิามดงักล่าวมคีวามเชือ่มโยงไปยงัเนือ้หาทีก่�าหนดรายละเอยีดของการเลอืกปฏบัิติไว้ตามกฎหมายฉบบัอืน่ ๆ   
ดังนั้น จึงต้องมีการพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติฉบับอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย 

ส�าหรับความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระดับสหพันรัฐกับกฎหมายระดับมลรัฐนั้น 
จะเห็นได้ว่า การเลือกปฏิบัติในหลายกรณีมีการบัญญัติห้ามไว้ทั้งในกฎหมายสหพันธรัฐและกฎหมายระดับมลรัฐ 
กรณีเช่นนี้ ผู้เสียหายอาจเลือกที่จะด�าเนินคดีตามกฎหมายสหพันธรัฐหรือกฎหมายมลรัฐก็ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔ 
ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียที่วางหลักไว้ว่า23 

“พระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการยกเว้นหรือจ�ากัดการบังคับใช้กฎหมายระดับมลรัฐ 
ซึ่งสามารถใช้บังคับควบคู่ไปกับพระราชบัญญัตินี้ 

หากกฎหมายระดบัมลรัฐก�าหนดหลกัการในเรือ่งเดยีวกบัพระราชบญัญตันิี ้และการ 
กระท�าหรอืละเว้นการกระท�านัน้ ๆ  เป็นการฝ่าฝืนท้ังพระราชบญัญติันีแ้ละกฎหมายของมลรัฐ ผู้ฝ่าฝืนอาจถูกด�าเนนิ
คดแีละตดัสินว่ามคีวามผดิตามพระราชบญัญตันิีห้รอืตามกฎหมายระดบัมลรฐักไ็ด้ แต่บคุคลนัน้จะต้องไม่ถกูลงโทษ
มากกว่าหนึ่งครั้งส�าหรับการกระท�าหรือละเว้นการกระท�าอันเดียวกัน” 

๒) พระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติทางอายุ (Age Discrimination Act 2004) 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ก�าหนดว่าการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอายุ กรณีใดเป็นการ 

“เลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย” โดยมีรายละเอียดอยู่ในส่วนที่ ๔ (Part 4-Unlawful Age Discrimination)
แนวคิดของการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอายุ (Concept of Age Discrimination) 
การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอายุโดยตรง (Direct Discrimination) 
การที่บุคคลผู้เลือกปฏิบัติ (Discriminator) กระท�าต่อผู้ถูกเลือกปฏิบัติ (Aggrieved 

Person) ด้วยเหตแุห่งอายขุองบคุคลนัน้ หากว่าผู้เลือกปฏบิติั ปฏบิติัต่อผู้ถกูเลือกปฏบิติัในลักษณะอนัเป็นทีพ่งึพอใจ
น้อยกว่าบุคคลที่อายุแตกต่างไปจากผู้ถูกเลือกปฏิบัติภายใต้สถานการณ์เหมือนหรือไม่แตกต่างกันในสาระส�าคัญ 
และผู้เลือกปฏิบัติกระท�าการดังกล่าวด้วยเหตุแห่งอายุ หรือคุณลักษณะซึ่งเกี่ยวเนื่องกับอายุของผู้ถูกเลือกปฏิบัติ

การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอายุโดยอ้อม (Indirect Discrimination) 
การท่ีบุคคลผู้เลือกปฏิบัติ (Discriminator) กระท�าต่อบุคคลผู้ถูกเลือกปฏิบัติ  

(Aggrieved Person) ด้วยเหตุแห่งอายุของบุคคลนั้น หากว่า (มาตรา ๑๕)
• ผู้เลือกปฏิบัติก�าหนดเงื่อนไขหรือแนวปฏิบัติใด
• เงื่อนไขหรือแนวปฏิบัตินั้นไม่สมเหตุสมผลกับสถานการณ์
• เงื่อนไขหรือแนวปฏิบัตินั้นส่งผลหรือมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้ผู ้ถูกเลือกปฏิบัต ิ

เสียเปรียบเมื่อเทียบกับบุคคลที่อายุเท่ากัน 

 23   Part I, article 4 (Operation of State and Territory laws) 
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ห้ามเลอืกปฏบัิตด้ิวยเหตแุห่งอาย ุ(Age) ในมติหิรอืประเดน็ต่าง ๆ  (Protected Area 
of Discrimination) ต่อไปนี้ 

การจ้างแรงงาน (มาตรา ๑๘)
ห้ามนายจ้างหรือผูท้�าการแทนนายจ้างเลอืกปฏิบตัด้ิวยเหตแุห่งอาย ุในกรณทีีเ่กีย่วกับ

การก�าหนดว่าจะจ้างบุคคลใดท�างาน หรือจะเสนอการจ้างงานให้กับบุคคลใด หรือการเสนอเงื่อนไขในการท�างาน
แก่บุคคลใด 

ห้ามนายจ้างหรอืผูท้�าการแทนนายจ้างเลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตแุห่งอายใุนกรณทีีเ่กีย่วกบั 
• การก�าหนดเงื่อนไขในการท�างานของลูกจ้าง หรือ
• การปฏิเสธหรือจ�ากัดสิทธิลูกจ้างในการเข้าถึงโอกาส ความก้าวหน้าในการท�างาน  

         การโอนย้าย การฝึกอบรม หรือผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน หรือ
• การเลิกจ้างลูกจ้าง
อย่างไรก็ตาม กฎหมายก�าหนดข้อยกเว้นส�าหรับกรณีที่นายจ้างปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่ง

แตกต่างจากบุคคลอื่นด้วยเหตุแห่งอายุ ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่สามารถกระท�าการตามเงื่อนไขตามสภาพของงานนั้น
ได้ด้วยเหตุแห่งอายุ 

การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา (มาตรา ๒๖)
กฎหมายก�าหนดห้ามองค์กรเกี่ยวกับการศึกษาเลือกปฏิบัติกับบุคคลท่ีประสงค์

จะสมัครเป็นนักเรียนและบุคคลที่มีสถานะเป็นนักเรียนแล้ว โดยนิยามองค์กรเกี่ยวกับการศึกษา (Educational  
Institution) ไว้ว่าหมายความรวมถึงโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอื่นใดที่มีการให้การศึกษาหรือ
ฝึกอบรม

การที่องค์กรเกี่ยวกับการศึกษาปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งแตกต่างจากบุคคลอื่นด้วยเหตุ
แห่งอายุ ในกรณีที่ต่อไปนี้เป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย

• ปฏิเสธหรือไม่ยอมรับใบสมัครของบุคคลใดที่ประสงค์สมัครเรียน หรือ
• เลือกปฏิบัติในกรณีที่เกี่ยวกับก�าหนดเงื่อนไขข้อบังคับในการสมัครเรียน
การท่ีองค์กรเกีย่วกบัการศกึษาปฏบิติัต่อนกัเรยีนคนหนึง่แตกต่างจากนกัเรยีนคนอืน่

ด้วยเหตุแห่งอายุ ในกรณีที่ต่อไปนี้เป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย
• ปฏิเสธหรือจ�ากัดการเข้าถึงสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียนคนใด 

คนหนึ่ง
• ขับไล่หรือท�าให้นักเรียนคนใดคนหนึ่งอยู่ในสภาพอันไม่พึงประสงค์ 
อย่างไรกต็าม กฎหมายก�าหนดข้อยกเว้นส�าหรับสถาบนัการศกึษาทีจั่ดต้ังขึน้ส�าหรับ

นักเรียนในช่วงอายุใดอายุหนึ่งโดยเฉพาะ

การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสถานที่ (Access to Premise) มาตรา ๒๗ 
การท่ีบุคคลใดเลอืกปฏบิติัต่อบคุคลอืน่ด้วยเหตุแห่งอายใุนกรณต่ีอไปนีเ้ป็นการเลอืก

ปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย
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• การปฏเิสธมใิห้บคุคลใดเข้าหรอืใช้สถานท่ีใด ๆ  ซึง่ประชาชนทัว่ไปมสีทิธเิข้าไปหรอื
ใช้ได้ ไม่ว่าจะต้องเสียเงินหรือไม่ก็ตาม 

• ก�าหนดให้บุคคลใดออกไปจากสถานที่เช่นนั้นหรือให้ยุติการใช้สถานที่เช่นนั้น 

การเลือกปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบัสนิค้าหรอืบรกิารและสิง่อ�านวยความสะดวก (มาตรา ๒๘)
การที่บุคคลใดผู้ซึ่งจัดให้มีสินค้าหรือบริการหรือสิ่งอ�านวยความสะดวกแก่ผู้อ่ืน ไม่

ว่าจะต้องมีการช�าระเงินตอบแทนหรือไม่ก็ตาม เลือกปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยเหตุแห่งอายุในกรณีต่อไปนี้ เป็นการ
เลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย

• ปฏิเสธการจัดหาให้ซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิ่งอ�านวยความสะดวกแก่ผู้อื่น
• ปฏบิตัต่ิอบคุคลนัน้ในลักษณะ (Manner) ทีแ่ตกต่างจากบคุคลอืน่ หรือก�าหนดเงือ่นไข 

         ในการจัดให้ซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิ่งอ�านวยความสะดวกแตกต่างจากบุคคลอื่น 

การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๒๙)
กฎหมายก�าหนดคุม้ครองบคุคลทีถ่กูเลอืกปฏบิติัในการเข้าพักอาศยัในทีพ่กัอาศัย ซึง่ 

“ที่พักอาศัย” ตามมาตรานี้หมายรวมถงึ ที่อยู่อาศัยและที่พักซึ่งให้บรกิารเชิงธรุกิจ หลักการห้ามเลือกปฏิบัติมีดังนี้ 
• กรณีที่ตัวการหรือตัวแทนกระท�าการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยเหตุแห่งอายุใน

กรณีดังต่อไปนี้ ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย 
         (ก)  ปฏิเสธบุคคลอื่นในการสมัครเข้าพักในที่พักอาศัย
         (ข)  เลือกปฏิบัติในการก�าหนดเงื่อนไขข้อตกลงในการเข้าพักอาศัยที่เสนอให้ผู้อื่น
         (ค)  จัดให้ผู้อื่นอยู่ในล�าดับการเข้าพักอาศัยที่ด้อยกว่า 

• กรณีที่ตัวการหรือตัวแทนกระท�าการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยเหตุแห่งอายุใน
กรณีดังต่อไปนี้ ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย

         (ก)  ปฏิเสธหรือจ�ากัดสิทธิประโยชน์ใดของผู้พักอาศัย
         (ข)  ขับไล่บุคคลใดออกจากที่พักอาศัย

อย่างไรก็ตาม กฎหมายยกเว้นส�าหรับกรณีดังต่อไปนี้
• ผู้เลือกปฏิบัตินั้นเป็นผู้ที่อาศัยหรือมีเจตนาที่จะอาศัยอยู่ในที่พักอาศัยนั้นต่อไป
• ทีพั่กอาศยันัน้เสนอให้ส�าหรับผู้เข้าพักอืน่ ๆ  นอกจากบคุคลทีอ้่างว่าถกูเลือกปฏบัิติ 

ด้วยเหตุแห่งอายุอีกไม่เกิน ๓ คน หรือญาติสนิทของผู้ที่อ้างว่าถูกเลือกปฏิบัตินั้น (ญาตสินทิ หรอื Near Relative 
หมายถงึ พ่อแม่ พีน้่อง คู่สมรสโดยนตินิยัหรอืโดยพฤตินยั)

จะเหน็ได้ว่าการเลอืกปฏิบตัเิกีย่วกับทีอ่ยูอ่าศยัตามกฎหมายนี ้ครอบคลมุทีอ่ยูอ่าศัย
ทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัการให้บรกิารทางธรุกจิ เช่นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ด้วย เช่น การทีบ่คุคลหนึง่มทีีพั่กอาศัยและ 
ปฏิเสธไม่ให้เฉพาะญาติที่เป็นเด็กเข้าพักอาศัย เป็นต้น 

การโฆษณา (Advertisements) มาตรา ๕๐ 
นอกจากการกระท�าต่าง ๆ  ดังกล่าวข้างต้นแล้ว การทีบ่คุคลประกาศหรอืโฆษณาด้วย

วิธีการต่าง ๆ ถึงการที่จะกระท�าการอันเป็นการเลือกปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น กฎหมายก็บัญญัติเป็นความผิดเฉพาะ
ด้วย กล่าวคือ
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• พมิพ์ หรอืโฆษณา หรือประกาศ หรือกระท�าการใด ๆ  อนัเป็นเหตุให้เกดิการพิมพ์ หรือ  
         โฆษณา หรือประกาศ และ

• การกระท�าดงักล่าวถกูเผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือไม่ โดยทาง 
           หนงัสอืพมิพ์ หรอืสือ่สิง่พมิพ์อืน่ ทางโทรทศัน์หรือวทิย ุหรอืการแสดงออกทางประกาศ 
           ป้าย ฉลาก การ์ด สนิค้า การแสดงภาพ ฟิล์ม แบบจ�าลอง หรือวธีิการอืน่ใด ซ่ึงชีใ้ห้เห็น 
                หรอืมเีหตอุนัควรเชือ่ได้ว่าเป็นการช้ีให้เหน็เจตนาหรอืความตัง้ใจทีจ่ะกระท�าการอนัเป็น 
         การเลือกปฏิบัติที่มิชอบตามพระราชบัญญัตินี้ 

ข้อยกเว้นทั่วไป (General Exceptions) 
กฎหมายนี้ก�าหนดข้อยกเว้นทั่วไปส�าหรับการกระท�าที่โดยหลักแล้วเป็นการเลือก

ปฏบิตัด้ิวยเหตแุห่งอายใุนประเดน็หรือมติต่ิาง ๆ  ดงักล่าวข้างต้นและไม่เข้าข้อยกเว้นเฉพาะของการห้ามเลอืกปฏบิตัิ
ในแต่ละประเด็น ส�าหรับข้อยกเว้นทั่วไปมีหลายกรณี ได้แก่

การเลอืกปฏิบัติเชิงบวก (Positive Discrimination) มาตรา ๓๓ หากการเลอืกปฏบิตัิ
ต่อผู้อื่นด้วยเหตุแห่งอายุในกรณีต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

• กระท�าการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างสุจริตแก่บุคคลท่ีมีอายุใดอายุหนึ่งโดย
เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น ร้านท�าผมให้บัตรส่วนลดผูส้งูอาย ุกรณนีีก้ารให้ส่วนลดถอืเป็นการท�าเพือ่ให้ผลประโยชน์
โดยสจุรติแก่บคุคลผูส้งูอาย ุหรือกรณีการให้ทุนการศกึษาทีมุ่ง่ก�าหนดคุณสมบติัแก่บคุคลในช่วงอายใุดช่วงอายหุนึง่
โดยเฉพาะ เป็นต้น

• การกระท�านั้นท�าเพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคลท่ีมีอายุใดอายุหนึ่งโดย
เฉพาะเจาะจง ตวัอย่างเช่น เดก็มคีวามต้องการบางอย่างทีแ่ตกต่างจากผู้ใหญ่ ดังนัน้ การทีรั่ฐจัดให้มสีวสัดิการบาง
อย่างเฉพาะส�าหรับเด็กถือว่าเป็นการกระท�าเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของเด็ก

• การกระท�านัน้มุง่ลดความเสยีเปรยีบท่ีเกดิขึน้กบับคุคลทีม่อีายใุดอายหุนึง่โดยเฉพาะ
เจาะจง 

กรณีการกุศล (Charities) มาตรา ๓๔ 
หลกัการห้ามเลอืกปฏิบตัติามกฎหมายนีไ้ม่ใช้บงัคบักับบทบญัญตัเิกีย่วกบัการให้สทิธิ

หรือผลประโยชน์ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลตามกฎหมายการกุศลและองค์กรไม่แสวงหาก�าไรของออสเตรเลีย 
(Australian Charities and Not-for-Profits Commission Act, 2012) 

กรณีศาสนา มาตรา ๓๕ 
หลกัการห้ามเลอืกปฏบิตัติามกฎหมายนีไ้ม่ใช้บงัคบักบัการกระท�าหรอืแนวปฏิบตัขิอง

องค์กรซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ทางศาสนา ตามหลักการ ความเชื่อของศาสนานั้น 

กรณีที่มีกฎหมายเฉพาะ มาตรา ๓๙
หลกัการห้ามเลอืกปฏิบัติดังกล่าวไม่ใช้บังคบักบักฎหมายเฉพาะตามทีร่ะบไุว้ในตาราง

ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
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๓) พระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติทางความพิการ (Disability Discrimination 
Act 1992) 

กฎหมายนีค้รอบคลมุการเลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตแุห่งความพกิารในมติหิรอืประเดน็ต่าง ๆ  
ส�าหรบัความพกิาร (Disability) นัน้หมายถงึ การสูญเสียการท�างานของร่างกายหรอืจิตใจบางส่วนหรือทัง้หมด การ
สูญเสียอวัยวะใดไปทั้งหมดหรือบางส่วน การที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายผิดรูปร่างหรือท�างานผิดปกติ ความผิด
ปกติ เจ็บป่วย โรค ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการทางความคิด อารมณ์ การตัดสินใจ นอกจากนี้ ความพิการยัง
รวมถึงลักษณะนิสัยซึ่งเป็นอาการหรือการแสดงออกของความพิการด้วย

 
มิติหรือประเด็นของการห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความพิการ 
การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน (มาตรา ๑๕) 
ห้ามนายจ้างหรือผู้ท�าการแทนนายจ้างเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความพิการ ในกรณี

ที่เก่ียวกับการก�าหนดว่าจะจ้างบุคคลใดท�างาน หรือจะเสนอการจ้างงานให้กับบุคคลใด หรือการเสนอเงื่อนไขใน
การท�างานแก่บุคคลใด 

ห้ามนายจ้างหรือผูท้�าการแทนนายจ้างเลือกปฏบิติัด้วยเหตุแห่งความพิการ ในกรณทีี่
เกีย่วกบั 

• การก�าหนดเงื่อนไขในการท�างานของลูกจ้าง หรือ
• การปฏิเสธหรือจ�ากัดสิทธิลูกจ้างในการเข้าถึงโอกาส ความก้าวหน้าในการท�างาน 

การโอนย้าย การฝึกอบรม หรือผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน หรือ
• การเลิกจ้างลูกจ้าง
อย่างไรก็ตาม กฎหมายก�าหนดข้อยกเว้นในมาตรา 21A กรณีความจ�าเป็นตามสภาพ

งาน (Inherent requirement) กล่าวคือ กรณีดังกล่าวข้างต้นจะไม่เป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย หาก
เข้าเงื่อนไข ดังนี้ 

• ผู้เลือกปฏิบัติ (Discriminator) กระท�าการอันเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยเหตุ
แห่งความพกิาร หากการเลอืกปฏิบัตนิัน้เกีย่วข้องกบังานใดงานหนึง่ (รวมทัง้การเลือ่นต�าแหน่ง การโอนย้ายงาน) และ

• บคุคลผูอ้้างว่าถกูเลือกปฏบิติันัน้ไม่สามารถท�าตามเง่ือนไขอนัจ�าเป็นตามสภาพงาน
นั้นได้ ทั้งที่นายจ้างได้พยายามด�าเนินการปรับเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับบุคคลนั้นแล้ว 

การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา (มาตรา ๒๒) 
กฎหมายก�าหนดห้ามองค์กรเกี่ยวกับการศึกษาเลือกปฏิบัติกับบุคคลที่ประสงค์

จะสมัครเป็นนักเรียนและบุคคลที่มีสถานะเป็นนักเรียนแล้ว โดยนิยามองค์กรเกี่ยวกับการศึกษา (Educational  
Institution) ไว้ว่า หมายความรวมถึงโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอื่นใดที่มีการให้การศึกษาหรือ 
ฝึกอบรม (มาตรา ๔)

การที่องค์กรเกี่ยวกับการศึกษาปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งแตกต่างจากบุคคลอื่นด้วยเหตุ
แห่งความพิการ ในกรณีที่ต่อไปนี้เป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย

• ปฏิเสธหรือไม่ยอมรับใบสมัครของบุคคลใดที่ประสงค์สมัครเรียน หรือ
• เลือกปฏิบัติในกรณีที่เกี่ยวกับก�าหนดเงื่อนไขข้อบังคับในการสมัครเรียน
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การทีอ่งค์กรเกีย่วกบัการศกึษาปฏบิติัต่อนกัเรยีนคนหนึง่แตกต่างจากนกัเรียนคนอืน่
ด้วยเหตุแห่งความพิการ ในกรณีที่ต่อไปนี้เป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย

• ปฏเิสธหรอืจ�ากดัการเข้าถงึสิทธปิระโยชน์เกีย่วกบัการศกึษาของนกัเรียนคนใดคน
หนึ่ง

• ขับไล่หรือท�าให้นักเรียนคนใดคนหนึ่งอยู่ในสภาพอันไม่พึงประสงค์ 
การที่องค์กรเกี่ยวกับการศึกษาปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งแตกต่างจากบุคคลอื่นด้วยเหตุ

แห่งความพกิารด้วยการก�าหนดหลกัสตูรการเรยีนการสอนหรือการฝึกอบรมให้มเีนือ้หาอนัส่งผลให้เป็นการกดีกนั
บุคคลจากการเข้าร่วมดังนี้ ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย

อย่างไรกต็าม กฎหมายก�าหนดข้อยกเว้นส�าหรบัสถาบนัการศกึษาทีจ่ดัต้ังขึน้ทัง้หมด
หรือเป็นส่วนใหญ่ส�าหรับนักเรียนผู้มีความพิการอย่างใดโดยเฉพาะและบุคคลผู้นั้นมิได้มีความพิการดังกล่าว 

การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสถานที่ (Access to Premise) มาตรา ๒๓ 
การท่ีบุคคลใดเลือกปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยเหตุแห่งความพิการในกรณีต่อไปนี้

เป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย
• การปฏิเสธมใิห้บุคคลใดเข้าหรอืใช้สถานทีใ่ด ๆ  ซ่ึงประชาชนทัว่ไปมสีทิธเิข้าไปหรอื

ใช้ได้ ไม่ว่าจะต้องเสียเงินหรือไม่ก็ตาม 
• ก�าหนดเง่ือนไขการเข้า หรือการใช้ที่สถานท่ีดังกล่าวข้างต้นส�าหรับบุคคลบางคน 

แตกต่างจากผู้อื่นด้วยเหตุแห่งความพิการ
• ปฏิเสธมิให้บุคคลบางคนใช้สิ่งอ�านวยความสะดวกใด ๆ  ในสถานที่นั้นซึ่งสิ่งอ�านวย 

ความสะดวกดังกล่าวบุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้ 
• ก�าหนดให้บุคคลใดออกไปจากสถานที่เช่นนั้น หรือให้ยุติการใช้สถานที่เช่นนั้น 

การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้า บริการ และสิ่งอ�านวยความสะดวก (มาตรา ๒๔) 
การที่บุคคลใดผู้ซึ่งจัดให้มีสินค้าหรือบริการหรือสิ่งอ�านวยความสะดวกแก่ผู้อื่น 

ไม่ว่าจะต้องมกีารช�าระเงนิตอบแทนหรอืไม่กต็าม เลือกปฏบิติัต่อบคุคลอืน่ด้วยเหตุแห่งความพิการในกรณต่ีอไปนี้
เป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย

• ปฏิเสธการจัดหาให้ซ่ึงสินค้าหรือบริการหรือส่ิงอ�านวยความสะดวกแก่ผู้อื่น หรือ 
ปฏิเสธในการกระท�าใด ๆ เพื่อให้ผู้นั้นสามารถเข้าถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกได้ 

• จดัสนิค้าหรอืให้บรกิารหรอืสิง่อ�านวยความสะดวกให้ผูอ้ืน่โดยมเีงือ่นไขในลกัษณะ 
เลือกปฏิบัติ

• จัดสินค้าหรือให้บริการหรือสิ่งอ�านวยความสะดวกให้ผู้อื่นในลักษณะ (Manner)  
เลือกปฏิบัติ

การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๒๕) 
กฎหมายก�าหนดคุม้ครองบคุคลท่ีถูกเลือกปฏบิติัในการเข้าพักอาศยัในท่ีพักอาศยั ซ่ึง 

“ที่พักอาศัย” ตามมาตรานี้หมายรวมถึง ที่อยู่อาศัยหรือที่พักซึ่งให้บริการเชิงธุรกิจ (Residential or Business) 
หลักการห้ามเลือกปฏิบัติ มีดังนี้ 
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• กรณีที่ตัวการหรือตัวแทนกระท�าการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยเหตุแห่งความ
พิการ ในกรณีดังต่อไปนี้ ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

  (ก) ปฏิเสธบุคคลอื่นในการสมัครเข้าพักในที่พักอาศัย
        (ข) เลือกปฏิบัติในการก�าหนดเงื่อนไขข้อตกลงในการเข้าพักอาศัยที่เสนอให้ผู้อื่น
        (ค) จัดให้ผู้อื่นอยู่ในล�าดับการเข้าพักอาศัยที่ด้อยกว่า 

• กรณีที่ตัวการหรือตัวแทนกระท�าการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยเหตุแห่งความ
พิการ ในกรณีดังต่อไปนี้ ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย

  (ก) ปฏิเสธหรือจ�ากัดสิทธิประโยชน์ใดของผู้พักอาศัย
  (ข) ขับไล่บุคคลใดออกจากที่พักอาศัย
   (ค) ปฏิเสธในการทีผู่พ้กัอาศยั จะท�าการปรบัหรอืแก้ไขทีพ่กัอาศัยซ่ึงตนครอบครอง

อยู ่หากผู้น้ันออกค่าใช้จ่ายในการปรบัหรอืแก้ไขเองและตกลงว่าจะด�าเนนิการท�าให้ทีพ่กัอาศยันัน้กลบัสูส่ภาพก่อน
ปรับหรือแก้ไขเมื่อตนออกจากที่พักอาศัยนั้นแล้ว

อย่างไรก็ตาม กฎหมายยกเว้นส�าหรับกรณีดังต่อไปนี้
• ผู้เลือกปฏิบัตินั้นเป็นผู้ที่อาศัยหรือมีเจตนาที่จะอาศัยอยู่ในที่พักอาศัยนั้นต่อไป
• ที่พักอาศัยนั้นเสนอให้ส�าหรับผู้เข้าพักอื่น ๆ  นอกจากบุคคลที่อ้างว่าถูกเลือกปฏิบัติ

ด้วยเหตุแห่งความพิการอีกไม่เกิน ๓ คน หรือญาติสนิทของผู้ที่อ้างว่าถูกเลือกปฏิบัตินั้น (ญาติสนิท หรือ Near 
Relative หมายถึงพ่อแม่ พี่น้อง คู่สมรสโดยนิตินัยหรือโดยพฤตินัย)

• ท่ีพักอาศัยนั้นจัดให้มีด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลหรือโดยองค์กรอาสาสมัคร 
ส�าหรับคนพิการประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ และผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติมิได้มีความพิการประเภทนั้น 

การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับคลับและสมาคม (มาตรา ๒๗) 
การท่ีคลับหรือสมาคมซ่ึงจดทะเบียนหรือกรรมการของคลับหรือสมาคมนั้น เลือก

ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยเหตุแห่งความพิการในกรณีต่อไปนี้ เป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย
• การปฏิเสธมิให้บุคคลใดเข้าเป็นสมาชิกคลับหรือสมาคม 
• ก�าหนดเงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิกคลับหรือสมาคมในลักษณะเลือกปฏิบัติ
• ปฏิเสธหรอืจ�ากดัสทิธปิระโยชน์ใด ๆ  ส�าหรบัสมาชกิคลบัหรอืสมาคมในลกัษณะเลอืก 

         ปฏิบัติ
อย่างไรกต็าม กฎหมายยกเว้นส�าหรับกรณท่ีีคลับหรือสมาคมนัน้เปิดรับสมาชิกเฉพาะ

คนพิการประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ และผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติมิได้มีความพิการประเภทนั้น

การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับกีฬา (มาตรา ๒๘) 
การท่ีบุคคลใดเลอืกปฏบิตัต่ิอบุคคลอืน่โดยการกดีกนับคุคลนัน้มใิห้เข้าร่วมในกิจกรรม

การกีฬาด้วยเหตุแห่งความพิการ เป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่
• บุคคลนั้นไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของกีฬานั้นได้อย่างสมเหตุผล
• หากบุคคลนั้นได้รับการคัดเลือกโดยวิธีการที่สมเหตุผลบนพ้ืนฐานของทักษะหรือ

ความสามารถเกี่ยวกับกีฬานั้น
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• หากกิจกรรมกีฬานั้นจัดให้มีข้ึนเพ่ือคนพิการประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ 
และผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติมิได้มีความพิการประเภทนั้น

การเลือกปฏบัิติเกีย่วกบัการคกุคาม (Discrimination Involving Harassment) 
กฎหมายก�าหนดหลกัการเกีย่วกบัการเลอืกปฏบิตัเิกีย่วกบัการคุกคาม (Discrimina-

tion Involving Harassment) แยกต่างหากจากการเลือกปฏิบัติในประเด็นหรือมิติต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น โดย
จ�าแนกการคุกคาม (Harassment) ที่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติอันมิชอบด้วยกฎหมายใน ๓ มิติ คือ การจ้างแรงงาน 
การศึกษา และกรณีเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 

การคกุคามทีเ่กีย่วกบัการจ้างแรงงาน (Harassment in Employment) มาตรา ๓๖
• การเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมายคือการที่บุคคลหนึ่งท�าการคุกคามบุคคลอื่น

ซึ่งเป็นลูกจ้าง และมีความพิการ ในกรณีที่เกี่ยวกับความพิการนั้น 
• การเลือกปฏิบัติท่ีมิชอบด้วยกฎหมายคือการที่บุคคลหนึ่งท�าการคุกคามบุคคลผู้ม ี

ความพิการซึ่งอยู่ในระหว่างการแสวงหางานหรือสมัครงานกับบุคคลนั้น ในกรณีที่เกี่ยวกับความพิการ

การคุกคามเกี่ยวกับการศึกษา (มาตรา ๓๗)
การเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมายคือกรณีที่บุคคลผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของพนักงาน

ในสถาบันการศึกษาคุกคามบุคคลอื่นซ่ึงเป็นนักเรียนในสถาบันการศึกษานั้นหรือก�าลังสมัครเข้าเป็นนักเรียนใน
สถาบันการศึกษานั้นด้วยเหตุแห่งความพิการ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความพิการ 

การคุกคามเกี่ยวกับกรณีการจัดให้มีซึ่งสินค้าหรือบริการ (มาตรา ๓๙)
การเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมายคือการที่ผู้ซึ่งจัดให้มีซึ่งสินค้าหรือบริการหรือ

สิ่งอ�านวยความสะดวก ไม่ว่าจะต้องช�าระเงินตอบแทนหรือไม่ ท�าการคุกคามผู้ซึ่งประสงค์จะได้มาซึ่งสินค้าหรือ
บริการหรือสิ่งอ�านวยความสะดวกนั้นด้วยเหตุแห่งความพิการในกรณีที่เกี่ยวกับความพิการ 

การโฆษณา (Advertisement) มาตรา ๔๔ 
กฎหมายก�าหนดความผิดส�าหรับบุคคลผู้ซึ่งพิมพ์หรือแสดงหรือก่อให้เกิดการพิมพ์

หรือแสดงการโฆษณาหรือประกาศ ซึ่งชี้ให้เห็นเจตนาหรือความต้ังใจในการกระท�าการอันเป็นการเลือกปฏิบัติ
ตามกฎหมายนี้ 

การโฆษณา หมายความรวมถึงการโฆษณาทุกรูปแบบหรือประกาศ ไม่ว่ากระท�าต่อ
สาธารณะหรือไม่ ไม่ว่าจะกระท�าการโดยทางโทรทัศน์ วิทยุ โดยการแจ้งข้อความ สัญลักษณ์ ฉลาก แสดงให้เห็น
บนสินค้า บริการ หรือท�าให้แพร่หลายซึ่งตัวอย่าง แคตตาล็อค รายการราคา โดยการแสดงด้วยรูปภาพ ตัวแบบ
จ�าลอง หรือวิธีการอื่นใด 

ข้อยกเว้นทั่วไป 
กฎหมายก�าหนดข้อยกเว้นทั่วไปส�าหรับการกระท�าที่โดยหลักแล้วเป็นการเลือก

ปฏิบัติ ให้การกระท�าบางอย่างไม่เป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย เช่น
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วิธีการพิเศษ (Special Measures) (มาตรา ๔๕)
การกระท�าต่อไปนี้ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบ
• การท�าให้ผู ้พิการมีโอกาสท่ีเท่าเทียมกันกับผู้อื่นในสถานการณ์เกี่ยวข้องกับ

บทบัญญัติต่าง ๆ ตามกฎหมายนี้ 
• การจดัให้ผูพิ้การได้รบัสนิค้าหรอืเข้าถงึส่ิงอ�านวยความสะดวกหรอืบรกิารหรอืโอกาส 

อย่างสอดคล้องกับความต้องการเป็นพิเศษของผู้พิการ ในกรณีที่เกี่ยวกับการจ้างงาน การศึกษา ที่อยู่อาศัย คลับ 
การกีฬา สินค้า บริการ การท�าให้สิ่งอ�านวยความสะดวกเข้าถงึได้ การบริหารกฎหมายและโปรแกรมต่าง ๆ  ของรัฐ

อย่างไรก็ตาม ข้อยกเว้นน้ีไม่ใช้บังคับในกรณีการเลือกปฏิบัตินั้นไม่มีความจ�าเป็น
ส�าหรับการน�ามาตรการดังกล่าวไปปรับใช้

กฎหมายเฉพาะ (มาตรา ๔๗)
การกระท�าอันเป็นการเลือกปฏิบัติที่เป็นการกระท�าตามค�าสั่งศาลหรือมีกฎหมาย

เฉพาะให้ท�าได้นั้น ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบตามกฎหมายนี้ 

โรคติดต่อ (มาตรา ๔๘)
การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยเหตุแห่งความพิการไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มิ

ชอบด้วยกฎหมายหากความพิการของบุคคลนั้นเป็นโรคติดต่อและการเลือกปฏิบัติมีความจ�าเป็นอย่างสมเหตุผล
เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน

สัตว์ช่วยเหลือ (Assistance Animal) มาตรา 54 A
การกระท�าต่อไปนี้ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย 
• การก�าหนดให้สตัว์ช่วยเหลอืผูพ้กิารอยูภ่ายใต้การควบคมุของผูพ้กิารหรอืผูอ้ืน่ซึง่เป็น 

         ตัวแทนผู้พิการ
• การทีผู่เ้ลอืกปฏบิตัสิงสยัว่าสตัว์ช่วยเหลอืมโีรคตดิต่อ และกระท�าไปด้วยความจ�าเป็น 

         เพื่อป้องกันผู้อื่นจากโรคติดต่อนั้น
• การร้องขอให้ผูพ้กิารแสดงหลกัฐานว่าสตัว์นัน้คอืสตัว์ช่วยเหลอืผูพ้กิาร หรอืสตัว์นัน้ได้ 

         รับการฝึกหัดอย่างเหมาะสมกับสถานที่สาธารณะ

กฎหมายนี้ไม่กระทบถึงความรับผิดของผู้พิการต่อความเสียหายในทรัพย์สินอันเกิด
จากสัตว์ช่วยเหลือ

๔) พระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ (Racial Discrimination Act 
1975) 

กฎหมายนี้มีขอบเขตเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ซ่ึงหมายรวมถึง  
เชื้อชาติ (Race) สีผิว (Color) เชื้อสาย (Descent) ชาติก�าเนิด (National) เผ่าพันธุ์ก�าเนิด (Ethnic origin) 
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กฎหมายนี้สืบเนื่องจากการที่ออสเตรเลียให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่า
ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 

การเลอืกปฏบัิตด้ิวยเหตแุห่งเชือ้ชาตทิีม่ชิอบด้วยกฎหมาย คอืการกระท�าดังต่อไปนี้ 
(มาตรา ๙)

• การกระท�าเกีย่วกบัการจ�าแนก การกดีกนั การจ�ากดั หรอืการเลอืก บนพ้ืนฐานของ
เชื้อชาติ (Race) สีผิว (Color) เชื้อสาย (Descent) ชาติก�าเนิด (National) เผ่าพันธุ์ก�าเนิด (Ethnic origin) ซึ่ง
มีวัตถุประสงค์หรือส่งผลเป็นการท�าให้เสื่อมเสียไปซึ่งสิทธิมนุษยชนหรือเสรีภาพพื้นฐานใด ๆ ที่เก่ียวกับการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือมิติอื่น ๆ ของชีวิตสาธารณะ 

การกระท�าที่เข้าองค์ประกอบต่อไปนี้ 
• การทีบุ่คคลหนึง่ก�าหนดให้บคุคลอืน่ปฏบิตัติามเงือ่นไขหรอืข้อก�าหนดซึง่ไม่มเีหตผุล

อันสมควร และ 
• บุคคลอื่นนั้นไม่ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อก�าหนดดังกล่าว และ
• เงือ่นไขหรอืข้อก�าหนดนัน้มวีตัถปุระสงค์หรอืส่งผลเป็นการท�าให้เสือ่มเสยีไปซึง่สทิธิ

มนษุยชนหรอืเสรภีาพพืน้ฐานใด ๆ  ทีเ่กีย่วกบัการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม หรอืมติิอืน่ ๆ  ของชวีติสาธารณะ 

การเลือกปฏิบัติในการเข้าสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก (มาตรา ๑๑)
การกระท�าต่อไปนี้ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว ชาติก�าเนิด เผ่าพันธุ์ก�าหนดของบุคคล

อื่นในกรณีต่อไปนี้ ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
• การท่ีบุคคลใดปฏเิสธทีจ่ะอนญุาตให้บคุคลอืน่เข้าถงึหรอืใช้สถานท่ี หรอืยานพาหนะ

ใดซึ่งประชาชนทั่วไปมีสิทธิหรือได้รับอนุญาตให้เข้า หรือใช้ 
• ปฏิเสธไม่ให้บุคคลอื่นใช้สิ่งอ�านวยความสะดวกใดในสถานที่ หรือยานพาหนะซึ่ง

ประชาชนทั่วไปมีสิทธิหรือได้รับอนุญาตให้เข้า หรือใช้ 
• ก�าหนดให้บุคคลอ่ืนต้องออกไปจาก หรือหยุดการใช้สถานที่หรือยานพาหนะหรือ

สิ่งอ�านวยความสะดวกใด ๆ 

๓.๓.๔.๒ กฎหมายระดับมลรัฐ 
ในระดับมลรัฐ พบว่ามลรัฐต่าง ๆ ในออสเตรเลียได้ตรากฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการห้าม

เลือกปฏิบัติในรูปพระราชบัญญัติซึ่งครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติหลายประการ ดังจะชี้ให้เห็นหลักส�าคัญดัง
ต่อไปนี้ 

๑) เขตปกครองเมืองหลวงออสเตรเลีย (Australian Capital Territory)
กฎหมายท่ีเกีย่วข้องคอื พระราชบญัญติัการเลอืกปฏบิติั (Discrimination Act 1991) 

วางหลกัห้ามการเลอืกปฏบัิติด้วยเหตแุห่งเพศ อตัลกัษณ์ทางเพศ สถานะความสมัพนัธ์ การตัง้ครรภ์ การให้นมบตุร
จากอกแม่ เชื้อชาติ ศาสนา ความพิการ ซึ่งรวมกรณีการมีสัตว์ช่วยเหลือ อายุ อาชีพ 

กฎหมายนี้วางหลักห้ามการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) เป็นการเฉพาะ 
นอกจากนี ้ยงัวางหลกัห้ามการให้ร้าย (Vilification) ด้วยเหตุแห่งเชือ้ชาติ เพศ อตัลักษณ์ทางเพศหรือสถานการณ์
ติดเชื้อ HIV 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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ส�าหรับมิติของการเลือกปฏิบัตินั้น การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น 
ครอบคลุมกรณีการจ้างแรงงาน การศึกษา การเข้าสถานที่ต่าง ๆ สินค้าและบริการ ที่อยู่อาศัย 

๒) มลรัฐ New South Wales
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องคอื พระราชบัญญตัห้ิามการเลอืกปฏบิตั ิ(Anti-Discrimination Act 

1977) วางหลักการห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว สัญชาติ บรรพบุรุษ กลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา เพศ ซึ่ง
รวมการตั้งครรภ์และการให้นมบุตรจากอกแม่ สถานภาพการสมรส ความพิการ การรักร่วมเพศ อายุ อาชีพ 

กฎหมายนี้วางหลักห้ามการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) เป็นการเฉพาะ  
นอกจากนี้ ยังวางหลักห้ามการให้ร้าย (Vilification) ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การรักร่วมเพศ 
หรือสถานการณ์ติดเชื้อ HIV 

ส�าหรบัมติขิองการเลอืกปฏบิตัน้ัิน การเลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตตุ่าง ๆ  ดังกล่าวข้างต้น ครอบคลุม
กรณีการจ้างแรงงาน การศึกษา การเข้าสถานที่ต่าง ๆ สินค้าและบริการ ที่อยู่อาศัย 

๓) มลรัฐ Northern Territory 
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องคอื พระราชบัญญตัห้ิามการเลอืกปฏบิตั ิ(Anti-Discrimination Act 

1996) ซึ่งวางหลักห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุเชื้อชาติ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส การตั้งครรภ์ การให้นมบุตรจาก
อกแม่ การเป็นสมาชิกสมาคม ความเชื่อและกิจกรรมทางศาสนา ความเห็นทางการเมือง ข้อมูลสุขภาพและประวัติ
อาชญากรรม รวมทั้งห้ามการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) 

ส�าหรับมิติของการเลือกปฏิบัตินั้น การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น 
ครอบคลุมกรณีการจ้างแรงงาน การศึกษา การเข้าสถานที่ต่าง ๆ สินค้าและบริการ การประกันภัย 

๔) มลรัฐ Queensland 
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องคอื พระราชบัญญตัห้ิามการเลอืกปฏบิตั ิ(Anti-Discrimination Act 

1991) ซึ่งวางหลักห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ อายุ สถานะภาพสมรส การตั้งครรภ์ การให้นมบุตรจากอกแม่  
เชื้อชาติ ความเชื่อและกิจกรรมทางศาสนา ความเห็นทางการเมือง 

กฎหมายนีว้างหลักห้ามการคกุคามทางเพศ (Sexual Harassment) นอกจากนี ้ยงัวาง
หลกัห้ามการให้ร้าย (Vilification) ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ศาสนา 

ส�าหรับมิติของการเลือกปฏิบัตินั้น การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น 
ครอบคลมุกรณกีารจ้างแรงงาน การศกึษา สนิค้าและบรกิาร การประกนัภยั ทีอ่ยูอ่าศยั การเป็นสมาชกิในคลบั การ
เป็นสมาชิกในองค์กรทางวิชาชีพหรือธุรกิจ การค้า การอุตสาหกรรม 

๕) มลรัฐ South Australia 
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องคอื พระราชบญัญติัความเท่าเทยีมกนัในโอกาส (Equal Opportunity 

Act 1984) ซึ่งวางหลักห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ อายุ สถานะภาพสมรส การตั้งครรภ์ การให้นมบุตรจาก 
อกแม่ เชื้อชาติ ความพิการซึ่งรวมทั้งกรณีสัตว์ช่วยเหลือผู้พิการ การแสดงออกหรือการแต่งกายทางศาสนา  
(Religious Appearance or Dress) รวมทั้งห้ามการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment)
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ส�าหรับมิติของการเลือกปฏิบัตินั้น การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น 
ครอบคลุมกรณีการจ้างแรงงาน การศึกษา สินค้าและบริการ การประกันภัย ท่ีอยู่อาศัย การเป็นสมาชิกในคลับ 
การเป็นสมาชิกในองค์กรทางวิชาชีพหรือธุรกิจ การโฆษณาซึ่งรวมถึงการประกาศรับสมัครงาน 

๖) มลรัฐ Tasmania 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมกันในโอกาส (Equal Oppor-

tunity Act 1998) ซึ่งวางหลักห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ อายุ สถานะ
ภาพสมรส การตั้งครรภ์ กิจกรรมและความเชื่อทางศาสนา กิจกรรมและความเห็นทางการเมือง

กฎหมายนี้วางหลักห้ามการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) และการกระท�า 
อนัส่งผลให้เกิดความเกลยีดชัง (Incitement of Hatred) ด้วยเหตแุห่งเชือ้ชาต ิความพกิาร รสนยิมทางเพศ กจิกรรม
ทางเพศที่ถูกกฎหมาย ความเชื่อทางศาสนา 

ส�าหรับมิติของการเลือกปฏิบัตินั้น การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น 
ครอบคลุมกรณีการจ้างแรงงาน การศึกษาและฝึกอบรม สินค้าและบริการ ท่ีอยู่อาศัย การเป็นสมาชิกในคลับ  
ข้อสัญญาทางพาณิชย์และอุตสาหกรรม (Enterprise Agreements and Industrial Agreements.)

๗) มลรัฐ Victoria 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมกันในโอกาส (Equal Oppor- 

tunity Act 2010) ซึ่งวางหลักห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอายุ การให้นมบุตรจากอกแม่ ความพิการ การจ้างงาน 
อัตลกัษณ์ทางเพศ กจิกรรมทางอตุสาหกรรม กิจกรรมทางเพศทีถ่กูกฎหมาย สถานะภาพสมรส ลักษณะทางกายภาพ 
ความเช่ือและกิจกรรมทางการเมอืง การตัง้ครรภ์ เชือ้ชาต ิรวมทัง้สผิีว สญัชาต ิชาตพินัธุ ์ความเชือ่และกิจกรรมทาง
ศาสนา รสนิยมทางเพศ รวมทั้งห้ามการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment)

ส�าหรบัหลกัห้ามการให้ร้าย (Vilification) นัน้ มลรัฐ Victoria มกีารตราพระราชบญัญตัิ
เฉพาะเรียกว่า พระราชบัญญัติการยอมรับในเชื้อชาติและศาสนา (Racial and Religious Tolerance Act, 2001)  
วางหลักห้ามการกระท�าอันเป็นการกระตุ้นหรือยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังด้วยเหตุเชื้อชาติและศาสนา 

ส�าหรับมิติของการเลือกปฏิบัตินั้น การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น 
ครอบคลุมกรณีการจ้างแรงงาน อุตสาหกรรม การศึกษา สินค้าและบริการ ที่อยู่อาศัย คลับ การกีฬา 

๘) มลรัฐ Western Australia 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมกันในโอกาส (Equal Oppor-

tunity Act 1984) ซึ่งวางหลักห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ รสนิยมทางเพศ สถานะภาพสมรส การตั้งครรภ์ 
การให้นมบุตรจากอกแม่ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ประวัตทิางเพศ (Gender History) รวมทั้งการเผยแพรร่ายละเอยีด
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้นในเว็บไซต์ทางทะเบียนของหน่วยงานรัฐ 

ส�าหรับมิติของการเลือกปฏิบัตินั้น การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่าง ๆ  ดังกล่าวข้างต้น 
ครอบคลุมกรณีการจ้างแรงงาน รวมทั้งผู้สมัครงาน (Applicants) การศึกษา การโฆษณา สินค้าและบริการ การใช้
บริการด้านการขนส่ง ที่อยู่อาศัย 
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รัฐธรรมนูญสิงคโปร์ หลักการเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติปรากฏใน
รัฐธรรมนูญสิงคโปร์ มาตรา ๑๒ ว่าด้วย “การคุ้มครองความเท่าเทียมกัน” (Equal Protection) มีหลักดังนี้ 

(๑) บคุคลทกุคนเท่าเทยีมกนัภายใต้กฎหมายและมสิีทธไิด้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทยีมกนั
(๒) เว้นแต่รัฐธรรมนญูจะบญัญติัไว้เป็นอย่างอืน่ ห้ามมใิห้มกีารเลือกปฏบิติัต่อพลเมอืงด้วยเหตุแห่ง

ศาสนา เชื้อชาติ สายโลหิต หรือถิ่นก�าเนิด โดยกฎหมายใด ๆ หรือในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือการจ้างงาน 
เจ้าพนักงาน หรือในการบริหารกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้มา การถือครองทรัพย์สิน หรือการจัดตั้ง หรือ
ด�าเนินการค้า ธุรกิจ วิชาชีพ หรือการจ้างแรงงาน 

(๓) อย่างไรกต็าม หลกัการดงักล่าวข้างต้นไม่ใช้กับบทบญัญติัหรือการปฏบิติัใด ๆ  ทีจ่�ากดัการจ้างงาน 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนาหรือสถาบันซึ่งบริหารจัดการโดยกลุ่มองค์กรวิชาชีพศาสนา

ศาลสูงสุดได้ตีความมาตรา ๑๒ ในคดี Public Prosecutor v. Taw Cheng Kong24  โดยวางเกณฑ์
ส�าหรับพิจารณาว่ากฎหมายหรือมาตรการที่พิพาทนั้น เป็นการเลือกปฏิบัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๒ หรือไม่ 
เกณฑ์ดังกล่าวมีสองขั้น (Stages) ดังนี้ 

• ขั้นแรก พิจารณาว่า กฎหมายนั้นปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันหรือไม่ หากผลการพิจารณาชี้ว่า 
กฎหมายนั้นไม่ได้ปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกัน กฎหมายนั้นก็ผ่านเกณฑ์นี้ และไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ แต่หาก
กฎหมายนั้นปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกัน ก็จะต้องพิจารณาขั้นที่สองต่อไป 

• ขั้นที่สอง พิจารณาว่า กฎหมายที่ปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันนั้น อยู่บนพื้นฐานเหตุผลการ
จ�าแนกความแตกต่างที่ชอบหรือไม่ ในการนี้ จะต้องแยกพิจารณาเป็นสองกรณี คือ

กรณีแรก พิจารณาว่า การจ�าแนกความแตกต่างระหว่างบุคคลในกลุ่มหนึ่งกับบุคคลที่อยู่นอก
กลุ่มนัน้ อยูบ่นพืน้ฐานเหตผุลทีส่ามารถเข้าใจได้หรอืไม่ หากผลการพจิารณาชีว่้า ไม่อยูบ่นพืน้ฐานเหตผุลทีเ่ข้าใจได้ 
กฎหมายนั้นก็เป็นการเลือกปฏิบัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ แต่หากอยู่บนพื้นฐานเหตุผลที่เข้าใจได้ ก็จะต้องพิจารณาใน
กรณีที่สองต่อไป

กรณีที่สอง พิจารณาว่า การปฏิบัติที่แตกต่างกันนั้นมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
บรรลุหรือไม่ หากผลการพิจารณาชี้ว่า มีความสัมพันธ์กัน หรืออาจกล่าวได้ว่ากฎหมายซ่ึงเป็นวิธีการในการบรรลุ
เป้าหมายนั้นได้สัดส่วนกับเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ กฎหมายนั้นก็ผ่านเกณฑ์นี้ และไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ แต่
หากกฎหมายนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการบรรลุ กฎหมายนั้นก็ไม่ผ่านเกณฑ์ กล่าวคือ เป็นการ
เลือกปฏิบัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

กฎหมายอาญาสิงคโปร์ มาตรา 377 A ก�าหนดโทษส�าหรับชายซ่ึงกระท�าทางเพศหรือกระท�า 
ที่ไม่เหมาะสมต่อชายอื่น ไม่ว่าในที่ส่วนตัวหรือสาธารณะ25

 24  From “Public Prosecutor v. Taw Cheng Kong [1998]” 2 S.L.R.(R.) 489
 25  From the Singapore Penal Code, Section 377 A states that “Any male person who, in public or private, 
commits. or procures or attempts to procure the commission by any male person of, any act of gross indecency 
with another male person”.

๓.๓.๕ กฎหมายสิงคโปร์ 
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๓.๓.๖ กฎหมายประเทศสวีเดน 

รัฐธรรมนูญสวีเดน วางหลักเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบัติไว้ ดังนี้
มาตรา ๑๕ วางหลักว่า “กฎหมายหรือบทบัญญัติใด ๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดการปฏิบัติต่อพลเมือง

ในลักษณะกีดกันเนื่องจากการที่พลเมืองคนนั้นเป็นสมาชิกชนกลุ่มน้อย ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว ชาติก�าเนิด”26 
มาตรา ๑๖ วางหลักว่า “กฎหมายหรือบทบัญญัติใด ๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดการปฏิบัติต่อพลเมือง

ในลักษณะกีดกันด้วยเหตุแห่งเพศ เว้นแต่บทบัญญัติดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการส่งเสริมความเท่าเทียมกัน
ระหว่างชายและหญิง”27 

นอกจากรัฐธรรมนูญแล้ว สวีเดนยังมีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ เดิม
กฎหมายเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติของประเทศสวีเดน ถูกบัญญัติรับรองไว้ในลักษณะ
กระจัดกระจายตามกฎหมายเฉพาะหลายฉบับ อาทิ 

• กฎหมายโอกาสที่เท่าเทียมกัน (The Equal Opportunities Act (Swedish Code of Statutes 
1991:433)

• กฎหมายเกีย่วกบัมาตรการต่อต้านการเลอืกปฏบิตัใินชวีติการท�างานด้วยเหตแุห่งเชือ้ชาต ิศาสนา 
หรือความเชื่อทางศาสนา (The Act on Measures against Discrimination in Working Life on Grounds of 
Ethnic Origin, Religion or Other Religious Faith (Swedish Code of Statutes 1999:130)

• กฎหมายห้ามการเลือกปฏิบัติในชีวิตการท�างานด้วยเหตุแห่งความพิการ (The Prohibition of  
Discrimination in Working Life on Grounds of Disability Act (Swedish Code of Statutes 1999:132))

•  กฎหมายห้ามการเลอืกปฏบิติัในชวีติการท�างานด้วยเหตแุห่งรสนยิมทางเพศ (The Prohibition of 
Discrimination in Working Life on Grounds of Sexual Orientation Act (Swedish Code of Statutes 
1999:133))

• กฎหมายการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันส�าหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย (The Equal Treatment of  
Students at Universities Act (Swedish Code of Statutes 2001:1286))

• กฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติ (The Prohibition of Discrimination Act (Swedish Code of 
Statutes 2003:307))

กฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติและการปฏิบัติในเชิงด้อยค่าอื่น ๆ ต่อเด็กและนักเรียน (The Act  
Prohibiting Discriminatory and Other Degrading Treatment of Children and School Students  
(Swedish Code of Statutes 2006:67))

 26  From the Constitution of Kingdom of Sweden, Chapter 2 Fundamental Rights and Freedoms, Article 

15 states that “No act of law or other provision may imply the unfavourable treatment of a citizen because he 

belongs to a minority group by reason of race, colour, or ethnic origin.” 
 27  libid Article 16 states that “No act of law or other provision may imply the unfavourable treatment of 

a citizen on grounds of gender, unless the provision forms part of efforts to promote equality between men and 

women or relates to compulsory military service or other analogous official duties.”
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ต่อมา ในปี ๒๐๐๙ สวีเดนได้บัญญัติกฎหมายใหม่ เรียกว่า กฎหมายการเลือกปฏิบัติ  
(Discrimination Act) ซึ่งมีลักษณะเป็นกฎหมายกลางครอบคลุมมิติต่าง ๆ และเหตุต่าง ๆ ของการเลือกปฏิบัติ 
หลักการส�าคัญของกฎหมายมีดังนี้ 

เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ (Grounds of Discrimination) ได้แก่ เพศ (Sex) อัตลักษณ์ความเป็นคน
ข้ามเพศหรือการแสดงออกซึ่งการเป็นคนข้ามเพศ (Transgender Identity or Expression) ชาติก�าเนิด (Ethnic 
Origin) ศาสนาหรือความเชื่ออื่น ๆ (Religion or other Belief) ความพิการ (Disability) รสนิยมทางเพศ  
(Sexual Orientation) อายุ (Age)

เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่เพ่ิมเข้ามาในกฎหมายใหม่นี้ คือ อายุ และเหตุที่เกี่ยวกับคนข้ามเพศ  
ที่กฎหมายใช้ค�าว่า “อัตลักษณ์ความเป็นคนข้ามเพศหรือการแสดงออกซ่ึงการเป็นคนข้ามเพศ (Transgender 
Identity or Expression)” ซึ่งหมายถึงบุคคลท่ีไม่ระบุเจาะจงตัวเองว่าจัดอยู่ในเพศหญิงหรือเพศชาย หรือผู้ซึ่ง
แสดงตัวตนว่าจัดอยู่ในเพศอื่น ๆ โดยการแต่งกายหรือโดยวิธีการอื่น 

มิติของการเลือกปฏิบัติ (Area of Discrimination) ประกอบด้วย การท�างาน กิจกรรมการศึกษา 
นโยบายแรงงาน การจ้างงาน บริการที่มิใช่สัญญาของรัฐ การประกอบธุรกิจ การประกอบวิชาชีพ การเป็นสมาชิก
องค์กร สินค้าและบริการในภาคเอกชน การประชุมสัมมนา กิจกรรมสาธารณะ บริการสาธารณสุข ประกันสังคม 
การรับราชการทหารและบริการพลเรือน 

หลักการห้ามเลือกปฏิบัติที่ส�าคัญมีดังนี้ 
• การเลือกปฏิบัติในมิติของชีวิตการท�างาน (Working Life) 
• นายจ้างจะต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลต่อไปนี้ มาตรา ๑ 
• ลูกจ้าง 
• บุคคลซึ่งสมัครงาน
• บุคคลซึ่งสมัครเพื่อท�าการฝึกงาน (Traineeship)
• บุคคลซึ่งท�างานในลักษณะชั่วคราว (Temporary) 
• บุคคลซึ่งมีสิทธิตัดสินใจแทนนายจ้างในกรณีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ถือว่าเป็นนายจ้าง
• การห้ามเลือกปฏิบัติในรูปแบบของการเข้าถึงท่ีไม่เพียงพอ (Inadequate Accessibility) นั้น  

ไม่น�ามาใช้กับกรณีของบุคคลผู้สมัครงาน 

กรณีต่อไปนี้ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ28

การปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน (Differential Treatment) บนพืน้ฐานของคณุลกัษณะ (Characteristics) 
ของบุคคลอันเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ หากว่าการปฏิบัตินั้นเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน 
การเลื่อนต�าแหน่ง การศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ือการเล่ือนต�าแหน่ง โดยเมื่อพิจารณาจากเหตุผลของลักษณะงาน
ในบริบทของการท�างานน้ันแล้ว คุณลักษณะดังกล่าวมีความจ�าเป็นอย่างแท้จริงและส�าคัญส�าหรับงานนั้นโดยมี
วัตถุประสงค์ท่ีชอบด้วยกฎหมายและการก�าหนดคุณสมบัตินั้นมีความเหมาะสมและจ�าเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าว

 28  From Sweden Discrimination Act 2009, Section 2
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มาตรการที่เป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย โดยเป็นกรณีท่ีมิใช่การจ่าย 
ค่าตอบแทนและเงื่อนไขของการท�างาน 

การก�าหนดข้อจ�ากดัด้านอายใุนกรณทีีเ่กีย่วกบัสวสัดิการ ผลประโยชน์ส�าหรับผู้อืน่ทีเ่กีย่วเนือ่งจาก
การจ้างแรงงานตามที่ก�าหนดในสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกัน (Collective Agreement) 

การปฏิบัติที่แตกต่างกันด้วยเหตุแห่งอายุ หากมีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและวิธีการเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวมีความเหมาะสมและจ�าเป็น

กรณีการคุกคาม (Harassment)29

กฎหมายก�าหนดหน้าท่ีให้นายจ้างต้องด�าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกรณีคุกคามเก่ียวข้อง 
กับการท�างาน หลักส�าคัญ คือ หากนายจ้างรู้ว่าลูกจ้างถูกคุกคามหรือถูกคุกคามทางเพศในกรณีท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการท�างานโดยบุคคลใด ๆ ที่ท�างานหรือฝึกงานในสถานที่ท�างานของนายจ้าง นายจ้างมีหน้าที่สืบสวนสอบสวน

เหตุการณ์แวดล้อมและด�าเนินมาตรการอันสมควรเพื่อป้องกันการ
คุกคามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หน้าที่ดังกล่าวใช้กับกรณีบุคคลที่

ฝึกงานหรือท�างานชั่วคราวด้วย 
หากผู ้สมัครงาน (Job Applicant) 

ไม่ได้รับการจ้างหรือไม่ได้รับการคัดเลือกส�าหรับ
การสัมภาษณ์งาน หรือลูกจ้างไม่ได้รับการเลื่อน

ต�าแหน่ง หรือไม่ได ้รับการคัดเลือกเพื่อการ
ศึกษาหรือฝึกอบรมส�าหรับการเลื่อนต�าแหน่ง  

ผู้สมัครหรือลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิได้รับข้อมูลเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากนายจ้างเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ได้

รับการคัดเลือก เช่น การศึกษา ประสบการณ์ รวมทั้ง
คุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง30

การเลือกปฏิบัติในมิติของการศึกษา 
หลักการห้ามเลือกปฏิบัติ คือ31 “บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา

ตามกฎหมายการศึกษาหรือผู้ให้บริการการศึกษา (Education Provider) จะต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อเด็ก นักเรียน 
นักศึกษา ที่เข้าร่วมหรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา นอกจากนี้ ลูกจ้างและคู่สัญญาอื่น ๆ ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเช่นนั้นถือว่าเป็นผู้ให้บริการการศึกษาด้วย” อย่างไรก็ตาม ข้อห้ามดังกล่าวไม่ครอบคลุม
ถึงมาตรา ๖
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 29  lbid Section 3
 30  lbid Section 4
 31  lbid Section 5 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

138



 32   lbid Section 7
 33   lbid Section 8

มาตรการที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชายในการรับเข้าศึกษา
การใช้ข้อก�าหนดที่น�าเอาปัจจัยด้านอายุมาประกอบในเรื่องเก่ียวกับการศึกษาก่อนวัยเรียน  

(Preschool Education) การศึกษาภาคบังคับ โรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษ 
การปฏิบัติท่ีแตกต่างกันด้วยเหตุแห่งอายุ หากมีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและมาตรการที่

น�ามาใช้นั้นมีความเหมาะสมและจ�าเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
การก�าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันและโอกาสส�าหรับกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา หรือ

ความเชื่ออื่น ๆ 

หน้าที่ด�าเนินการเกี่ยวกับการคุกคาม (Harassment)32 
หากผู้ให้บริการการศึกษารู้ว่า เด็ก นักเรียน นักศึกษา ที่มีส่วนร่วมหรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการ

ศึกษา ถกูคุกคามหรอืถกูคกุคามทางเพศ ผูใ้ห้บรกิารการศกึษานัน้มีหน้าทีส่บืสวนสอบสวนเหตุการณ์แวดล้อมและ
ด�าเนินมาตรการอันสมควรเพื่อป้องกันการคุกคามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

หากผู้สมัคร (Applicant) ได้รับการปฏิเสธในการรับเข้าศึกษาหรือไม่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการ
สัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษา ผู้สมัครดังกล่าวมีสิทธิได้รับข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการการศึกษาเกี่ยวกับ 
ข้อมูลของผู้ได้รับการคัดเลือก เช่น การศึกษา ประสบการณ์ รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง33

การเลือกปฏิบัติในมิติของการด�าเนินธุรกิจหรือวิชาชีพ
มาตรา ๑๐ ห้ามเลือกปฏิบัติในกรณีของ
• การสนับสนุนด้านการเงนิ การอนญุาต การจดทะเบยีน หรอืการด�าเนนิการอืน่ใดซึง่มคีวามจ�าเป็น

หรือส�าคัญส�าหรับบุคคลในการเริ่มต้นหรือด�าเนินธุรกิจ 
• การรับรอง การอนุญาต การจดทะเบียน การอนุมัติ หรือการด�าเนินการอื่น ๆ ซึ่งมีความจ�าเป็น

หรือส�าคัญส�าหรับบุคคลในการประกอบวิชาชีพ
อย่างไรกต็าม การห้ามเลอืกปฏบิตัดิงักล่าวไม่ครอบคลมุถึงการปฏบิตัทิีแ่ตกต่างกนัด้วยเหตแุห่งอายุ  

หากเป็นไปด้วยวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและวิธีการที่น�าไปสู่วัตถุประสงค์นั้นมีความเหมาะสมและจ�าเป็น

การเลือกปฏิบัติในมิติของสมาชิกองค์กร 
มาตรา ๑๑ ห้ามเลอืกปฏบัิติ ในกรณีท่ีเกีย่วข้องกบัการสมคัรเป็นสมาชกิ หรือการสมคัรเข้าร่วมใน

องค์กรของลูกจ้าง องค์กรของนายจ้าง หรือองค์กรวิชาชีพ
อย่างไรกต็าม การห้ามเลอืกปฏบิติัดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงการปฏบิติัท่ีแตกต่างกนั ในกรณกีารให้

ผลประโยชน์ต่อสมาชิกเพศใดเพศหนึ่ง ซึ่งเป็นไปเพื่อสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
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การห้ามเลือกปฏิบัติในมิติของสินค้าและบริการ
มาตรา ๑๒ ห้ามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท�าการเลือกปฏิบัติ ในกรณีต่อไปนี้
• จ�าหน่ายสินค้า ให้บริการ ให้บริการที่พักอาศัย ต่อสาธารณะ นอกเหนือไปจากมิติเรื่องส่วนตัว

และชีวิตครอบครัว 
• จัดการประชุมหรือจัดงานกิจกรรม (Meeting or Event) ซึ่งเปิดต่อสาธารณะ 
อย่างไรกต็าม การห้ามเลอืกปฏบิตัดิงักล่าวไม่ครอบคลมุถงึการปฏบิตัแิตกต่างกนัด้วยเหตแุห่งเพศ

ในกรณท่ีีเกีย่วข้องกับบรกิารหรอืท่ีพกัอาศยั หากการปฏบิตัทิีแ่ตกต่างกนันัน้มวีตัถปุระสงค์ทีช่อบด้วยกฎหมายและ
วิธีการอันน�าไปสู่วัตถุประสงค์นั้นมีความเหมาะสมและจ�าเป็น

กฎหมายห้ามการก�าหนดค่าเบ้ียประกันภัยหรือผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่แตกต่างกันด้วยเหตุ
แห่งเพศ เว้นแต่มีวัตถุประสงค์ท่ีชอบด้วยกฎหมาย และวิธีการอันน�าไปสู่วัตถุประสงค์นั้นมีความเหมาะสมและ
จ�าเป็น มาตรา 12 a 

อย่างไรก็ตาม การห้ามเลือกปฏิบัติในมิติของสินค้า บริการ ที่พักอาศัย ไม่ครอบคลุมกรณีต่อไปนี้ 
มาตรา 12 b 

• การก�าหนดอายุขั้นต�่าส�าหรับการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
• การปฏิบัติที่แตกต่างกันด้วยเหตุแห่งอายุ หากการปฏิบัติที่แตกต่างนั้นมีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วย

กฎหมายและวิธีการอันน�าไปสู่วัตถุประสงค์นั้นมีความเหมาะสมและจ�าเป็น 

การเลือกปฏิบัติในมิติสาธารณสุข
มาตรา ๑๓ ห้ามเลือกปฏิบัติในกรณีการบริการสุขภาพและบริการทางการแพทย์ รวมถึงกิจกรรม

บรกิารสงัคม ในรปูแบบของบรกิารด้านขนส่ง เว้นแต่กรณกีารปฏบิตัทิีแ่ตกต่างกนัด้วยเหตุแห่งเพศซ่ึงมวีตัถปุระสงค์
ที่ชอบด้วยกฎหมายและวิธีการอันน�าไปสู่วัตถุประสงค์นั้นมีความเหมาะสมและจ�าเป็น มาตรา 13 a

การเลือกปฏิบัติในมิติของการประกันสังคม 
มาตรา ๑๔ ห้ามเลือกปฏิบัติในกรณีของการประกันสังคม สิทธิประโยชน์กรณีการว่างงาน 
เว้นแต่กรณีการปฏิบัตท่ีิแตกต่างกนัด้วยเหตุแห่งเพศในกรณสีทิธปิระโยชน์ของคู่สมรส บตุร มาตรา 

14 a และการปฏิบัติที่แตกต่างกันในกรณีของอายุซ่ึงมีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและวิธีการอันน�าไปสู่
วัตถุประสงค์นั้นมีความเหมาะสมและจ�าเป็น มาตรา 14 b

การเลือกปฏิบัติในมิติการเกณฑ์ทหารและบริการพลเรือน (Military service and civilian 
service)

มาตรา ๑๕ ห้ามเลือกปฏิบัติในกรณีที่เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารและบริการพลเรือน เว้นแต่การ
ปฏิบัติที่แตกต่างกันด้วยเหตุแห่งอายุ นอกจากนี้ หลักการห้ามเลือกปฏิบัติดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงบทบัญญัติที่
ก�าหนดว่าบุคคลที่มีหน้าที่ในการป้องกันประเทศหรือบริการภาคพลเรือน จะไม่ต้องเข้ารับหน้าที่ดังกล่าวด้วยเหตุ
ความเชื่อทางศาสนาของบุคคลนั้น 
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 34   lbid Section 3
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มาตรา ๑๖ ก�าหนดหน้าท่ีส�าหรบัหน่วยงานของรฐัหรอืองค์กรใดทีเ่กีย่วข้องกบัการเกณฑ์ทหารและ
บริการพลเรือน ที่รู้ว่าบุคคลซึ่งสมัครหรือเข้าร่วมการฝีกหรือกิจกรรมด้านการป้องกันประเทศหรือบริการพลเรือน  
ถูกคุกคามหรือคุกคามทางเพศ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องดังกล่าวต้องมีหน้าที่สืบสวนสอบสวน
เหตุการณ์แวดล้อมและด�าเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการคุกคามที่จะเกิดในอนาคต

การคุ้มครองผู้ใช้สิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ (Prohibition of Reprisal) 
มาตรา ๑๘ วางหลักว่า นายจ้างต้องไม่ท�าการตอบโต้ใด ๆ หากลูกจ้าง
• รายงานหรือท�าให้เป็นที่รับรู้ซึ่งข้อเท็จจริงว่านายจ้างกระท�าการฝ่าฝืนกฎหมายนี้
• เข้าร่วมในกระบวนการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายนี้ 
ข้อห้ามดงักล่าวครอบคลมุถงึบคุคลทีส่มคัรงาน ฝึกงาน หรอืท�างานชัว่คราวด้วย โดยบคุคลทีม่หีน้าที ่

ไม่ตอบโต้นี้ครอบคลุมถึงบุคคลที่มีอ�านาจตัดสินใจแทนนายจ้าง
การบังคับการตามกฎหมายนี้ มีการจัดตั้ง “ผู้ตรวจการความเท่าเทียมกัน” (Equality Ombuds-

man) ซ่ึงมีหน้าท่ีหลักในการตรวจสอบการกระท�าให้สอดคล้องกับกฎหมายนี้ โดยผู้ตรวจการฯ ต้องเริ่มจากการ
พยายามให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความสมัครใจ มาตรา ๑

ผู้ตรวจการความเท่าเทียมกัน มีอ�านาจมาตรา ๓ ดังนี้
• น�าคดีขึ้นสู่ศาลแทนบุคคลผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยความยินยอมของบุคคลนั้น
• สั่งให้บุคคลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายนี้ ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
• สั่งให้ยินยอมในการที่ผู้ตรวจการจะเข้าท�าการตรวจสอบสถานที่
• สั่งให้เข้าชี้แจงต่อผู้ตรวจการ 
ผู้ตรวจการมีอ�านาจสั่งปรับ (Financial Penalty) ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยสามารถอุทธรณ์ไปยังคณะ

กรรมการเลือกปฏิบัติ (Board against Discrimination) มาตรา ๔
ส�าหรับกระบวนการเยียวยาผู้ถูกเลือกปฏิบัตินั้น กฎหมายวางหลักว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

ที่ฝ่าฝืนกฎหมายนี้ จะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกเลือกปฏิบัติ (Compensation) (Chapter 5, Section 
1) นอกจากนี้ ในกรณีท่ีข้อก�าหนดในสัญญามีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายนี้ ข้อก�าหนดดังกล่าวจะ
ตกเป็นโมฆะและต้องมีการปรับแก้ให้สอดคล้องกับกฎหมาย หากบุคคลถูกเลือกปฏิบัติจากกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับ 
การท�างาน กฎเกณฑ์หรอืข้อบงัคบัดงักล่าวจะต้องถกูแก้ไขหรือประกาศว่าไม่มผีลบงัคบั ทัง้นี ้หากผู้ถกูเลือกปฏบัิติ
ร้องขอเช่นนั้น34
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๓.๓.๗ กฎหมายประเทศมาเลเซีย  

รัฐธรรมนูญของมาเลเซีย วางหลักเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติไว้ในมาตรา 
๘ และ ๑๒ ดังนี้ 

มาตรา ๘ มีหลักส�าคัญว่า 
• บุคคลทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันตาม

กฎหมาย 
• ห้ามเลือกปฏิบัติต่อพลเมืองตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการได้มา ถือครอง หรือจ�าหน่ายซึ่งทรัพย์สิน 

หรือการด�าเนินการทางการค้า ธุรกิจ วิชาชีพ การจ้างแรงงาน ด้วยเหตุแห่งศาสนา เชื้อชาติ บรรพบุรุษ ถิ่นก�าเนิด 
เว้นแต่เป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญก�าหนดไว้อย่างขัดแจ้ง

• ห้ามหน่วยงานของรฐัเลอืกปฏิบัตต่ิอบคุคลด้วยเหตทุีบ่คุคลนัน้เป็นผูอ้ยูอ่าศยัหรอืประกอบธรุกิจใน 
พื้นที่ใด ๆ ของสาธารณรัฐ 

อย่างไรก็ตาม หลักห้ามเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๘ มีข้อยกเว้นหลายกรณี เช่น กรณีมี
บทบัญญัติหรือแนวปฏิบัติในการจ�ากัดการท�างานที่เกี่ยวข้องกับศาสนา กรณีมีบทบัญญัติใด ๆ  ที่คุ้มครองความเป็น
อยู่ของชาวพื้นเมือง (Aboriginal People) เป็นต้น

มาตรา ๑๒ มีหลักส�าคัญว่า 
นอกจากกรณตีามมาตรา ๘ แล้ว ห้ามเลือกปฏบิติัต่อพลเมืองด้วยเหตุแห่งศาสนา เช้ือชาติ บรรพบรุุษ 

หรือถิ่นก�าเนิด ในกรณีที่เกี่ยวกับการศึกษาซึ่งจัดโดยองค์กรของรัฐ
• กลุ่มทางศาสนาทุกกลุ่มมีสิทธิจัดตั้งและด�าเนินการสถาบันการศึกษาตามศาสนาของตน
• บุคคลจะต้องไม่ถูกบังคับให้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาใดที่มิใช่ศาสนาของตน อย่างไรก็ตาม 

ส�าหรับบุคคลที่อายุต�่ากว่า ๑๘ ปีนั้น ผู้ปกครองมีอ�านาจตัดสินใจเกี่ยวกับศาสนาของบุคคลดังกล่าว
นอกจากรฐัธรรมนูญแล้ว กฎหมายเฉพาะของมาเลเซยีทีจ่ะน�ามาศึกษาส�าหรบังานวจัิยนี ้คอืกฎหมาย

เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในสถานที่ท�างาน (Sexual Harassment) ในปี ค.ศ. ๑๙๙๙ กระทรวง
ทรัพยากรมนุษย์ของมาเลเซีย (Ministry of Human Resource) จัดท�า “ประมวลแนวปฏิบัติในการป้องกันและ
ขจัดการคุกคามทางเพศในที่ท�างาน” (Code of Practice on the Prevention and Eradication of Sexual 
Harassment in the Workplace) โดยมีหลักการก�าหนดนิยามและวางแนวทางปฏิบัติเพื่อขจัดปัญหาการคุกคาม
ทางเพศในที่ท�างาน ประมวลแนวปฏิบัตินี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นแนวทางส�าหรับนายจ้างในการป้องกัน แก้ไข 
และก�าหนดกลไกการเยียวยาส�าหรับปัญหาการคุกคามทางเพศ โดยมุ่งเน้นการป้องกันมิให้การคุกคามทางเพศ 
เกิดขึ้น แต่หากเกิดขึ้นแล้วก็จะมีกลไกและกระบวนการในการรับมือแก้ไขเยียวยา รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดปัญหา
นั้นซ�้าอีก อย่างไรก็ตาม ประมวลแนวปฏิบัตินี้เป็นเพียงแนวทางที่ภาครัฐก�าหนดขึ้น (Guidelines) โดยไม่มีผลทาง
กฎหมาย รัฐบาลมาเลเซียมุ่งหวังให้นายจ้างน�าเอาหลักการของประมวลแนวปฏิบัตินี้ไปก�าหนดไว้ในข้อบังคับการ
ท�างานของแต่ละองค์กร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในที่ท�างาน 
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๓.๓.๘  กฎหมายประเทศฟินแลนด์

หลักการส�าคัญของ “ประมวลแนวปฏิบัติในการป้องกันและขจัดการคุกคามทางเพศในที่
ท�างาน”

ประมวลแนวปฏิบัติในการป้องกันและขจัดการคุกคามทางเพศในที่ท�างาน (Code of Practice 
on the Prevention and Eradication of Sexual Harassment in the Workplace)35 

นิยามความหมายของการคุกคามทางเพศ
ข้อ ๔ ของประมวลแนวปฏิบัติฯ ได้นิยามความหมายของการคุกคามทางเพศ ไว้ดังนี้ 

“การกระท�าใด ๆ  อันมีลักษณะทางเพศใด ๆ  และไม่เป็นที่พึงประสงค์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยค�าพูด 
หรือไม่ใช้ค�าพูด (Verbal or non-verbal) หรือการกระท�าที่ส่งผลกระทบทางกายภาพหรือทางจิตใจ  
(Psychological or physical harassment) โดยการกระท�าดังกล่าว 

ก. ผูถ้กูกระท�ารบัรูโ้ดยมเีหตผุลอนัสมควรว่าการกระท�านัน้ส่งผลเป็นการวางเง่ือนไขในการจ้างงาน 
ของตน

ข. ผูถู้กกระท�ารบัรูโ้ดยมเีหตผุลอนัสมควรว่าการกระท�านัน้เป็นการคกุคามต่อสภาพชวีติความเป็นอยู ่
ของตน แต่ไม่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการท�างาน”

แนวปฏิบัติดังกล่าวจะได้วิเคราะห์ในบทที่ ๔ ต่อไป 

 35   From, Code of Practice on the Prevention and Eradication of Sexual Harassment in the Workplace 1999, 

Ministry of Human Resources, Malaysia. 

รัฐธรรมนูญฟินแลนด์ ก�าหนดหลักการเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติไว้ใน
มาตรา ๖ ดังนี้

“บุคคลทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย
บุคคลจะต้องไม่ถูกปฏิบัติแตกต่างกับบุคคลอื่นด้วยเหตุแห่งเพศ อายุ ก�าเนิด ภาษา ศาสนา การ

ลงโทษ ความคิดเห็น สุขภาพ ความพิการ หรือเหตุผลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น 
เด็กจะต้องได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในฐานะปัจเจกบุคคล
ความเท่าเทียมกันทางเพศจะได้รับการสนับสนุนในกิจกรรมทางสังคมและชีวิตการท�างาน โดย

เฉพาะการจ่ายค่าจ้างและเงื่อนไขการจ้างแรงงาน ดังที่ก�าหนดรายละเอียดไว้ตามกฎหมาย”

นอกจากรัฐธรรมนูญแล้ว การคุ้มครองความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติของประเทศ
ฟินแลนด์นัน้ ปรากฏอยูใ่นกฎหมายเฉพาะเรยีกว่า กฎหมายห้ามการเลือกปฏบิติั ซ่ึงในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ได้มกีารตรา
กฎหมายห้ามเลอืกปฏิบัติฉบับใหม่มผีลวนัที ่๑ มกราคม ๒๐๑๕ (Non-Discrimination Act (1325/2014) โดย
องค์กรทีม่อี�านาจและหน้าทีบ่งัคบัการตามกฎหมายนีไ้ด้เปล่ียนจากเดิมคอื “ผู้ตรวจการแผ่นดินเพ่ือชนกลุม่น้อย”  
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หรือ “Ombudsman for Minorities” ที่มีขอบเขตจ�ากัดเฉพาะเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางประการ มาเป็น  
“ผู้ตรวจการแผ่นดนิเกีย่วกบัการห้ามเลอืกปฏบิตั”ิ หรือ “Non-Discrimination Ombudsman” ทีม่ขีอบเขตอ�านาจ
การตรวจสอบการเลือกปฏิบัติในมิติและภายใต้เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่กว้างขึ้น

นอกจากองค์กรทีม่อี�านาจตามกฎหมายแล้ว ในเชงิเนือ้หาสาระพบว่า การคุม้ครองผูถ้กูเลอืกปฏิบตัิ
ได้รบัการขยายขอบเขตให้กว้างข้ึน ครอบคลมุการเลอืกปฏบิติัทัง้ทีเ่กิดในภาครฐัและเอกชน โดยไม่ครอบคลมุเฉพาะ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว และกิจกรรมทางศาสนา ต่อไปจะได้ชี้ให้เห็นหลักการส�าคัญของ
กฎหมายฉบับนี้ 

วัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้ คือ การส่งเสริมความเท่าเทียมกันและป้องกันการเลือกปฏิบัติ รวมทั้ง
เพิม่การคุม้ครองตามกฎหมายส�าหรบัผูถู้กเลอืกปฏิบตัิ36 โดยกฎหมายได้วางหลกัก�าหนดหน้าทีใ่ห้กบัภาครัฐและภาค
เอกชนในการด�าเนินการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกัน (Promotion of Equality) ดังจ�าแนกได้ต่อไปนี้ 

• หน้าที่ของหน่วยงานที่มีอ�านาจ (Authority) ในการส่งเสริมความเท่าเทียมกัน37 กฎหมายก�าหนด
ว่า38 

“หน่วยงานที่มีอ�านาจต้องท�าการประเมินการตระหนักรู้ในความเท่าเทียมกันของกิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินงานของตนและด�าเนินมาตรการใด ๆ ที่จ�าเป็นเพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับความ 
เท่าเทียมกัน มาตรการเหล่าน้ีจะต้องมีประสิทธิภาพและได้สัดส่วน โดยพิจารณาถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของการ
ด�าเนินงาน ทรัพยากรและสถานการณ์อื่น ๆ 

หน่วยงานที่มีอ�านาจจะต้องวางแผนด�าเนินมาตรการที่จ�าเป็นส�าหรับการส่งเสริมความเท่าเทียมกัน 
อย่างไรก็ตาม หน้าที่นี้ไม่ใช้กับองค์กรศาสนา หรือองค์กรเอกชนที่จ้างลูกจ้างน้อยกว่า ๓๐ คน”

• หน้าที่ของผู้ให้บริการด้านการศึกษาในการส่งเสริมความเท่าเทียมกัน39  กฎหมายก�าหนดว่า40 
“ผู้ให้บริการด้านการศึกษาและสถาบันการศึกษามีหน้าที่ประเมินการตระหนักถึงความเท่าเทียม

กนัของกจิกรรมและด�าเนินมาตรการใด ๆ  ที่จ�าเปน็เพือ่ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรูถ้งึความเท่าเทยีมกนั มาตรการ
เหล่าน้ีจะต้องมีประสิทธิภาพและได้สัดส่วน โดยพิจารณาถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของการด�าเนินงาน ทรัพยากร
และสถานการณ์อื่น ๆ

ผู้ให้บริการการศึกษาต้องท�าให้มีแผนส�าหรับมาตรการที่จ�าเป็นเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันใน
สถาบันการศึกษา 

ผู้ให้บริการการศึกษาและสถาบันการศึกษาต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การด�าเนินมาตรการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันด้วย”
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 36   รัฐธรรมนูญแห่งประเทศฟินแลนด์ มาตรา ๑ 
 37   แหล่งเดิม หมายถึงหน่วยงานภาครัฐทั้งระดับรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น องค์กรอิสระภาครัฐ (มาตรา ๔) 
 38   แหล่งเดมิ มาตรา ๕
 39   แหล่งเดิม หมายถึง องค์กรซึ่งให้บริการการศึกษาตามกฎหมายหรือการฝึกอบรม (มาตรา ๔)
 40   แหล่งเดิม มาตรา ๖ 
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• หน้าที่ของนายจ้างในการส่งเสริมความเท่าเทียมกัน กฎหมายก�าหนดว่า41

“นายจ้างต้องประเมินการตระหนักรู้เกี่ยวกับความเท่าเทียมกันในสถานที่ท�างานและพัฒนาสภาพ
การท�างานรวมถึงวิธีการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลและในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคคล โดยค�านึงถึงความ
จ�าเป็นของสถานที่ท�างานนั้น มาตรการเหล่านี้จะต้องมีประสิทธิภาพและได้สัดส่วน โดยพิจารณาถึงปัจจัยด้าน 
สิ่งแวดล้อมของการด�าเนินงาน ทรัพยากรและสถานการณ์อื่น ๆ 

นายจ้างซึง่มลีกูจ้างอย่างน้อย ๓๐ คน จะต้องมแีผนส�าหรบัมาตรการทีจ่�าเป็นเพือ่การส่งเสรมิความ 
เท่าเทียมกัน โดยต้องให้ลูกจ้างหรือผู้แทนมีส่วนร่วมในการก�าหนดมาตรการดังกล่าวด้วย”

นอกจากก�าหนดหน้าที่ให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องท�าการส่งเสริมความเท่าเทียมกันแล้ว 
กฎหมายยังวางหลักห้ามเลือกปฏิบัติ (Prohibition of Discrimination) โดยจ�าแนกการเลือกปฏิบัติอย่างละเอียด
ดังนี้ 

• หลักทั่วไปของการห้ามเลือกปฏิบัติ: กฎหมายวางหลักว่า42

“ห้ามเลอืกปฏบิตับุิคคลใดด้วยเหตุแห่งอาย ุถิน่ก�าเนดิ สญัชาต ิภาษา ศาสนา ความเช่ือ ความคิดเหน็ 
กิจกรรมทางการเมอืง กิจกรรมการค้า ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั สถานะทางสขุภาพ ความพกิาร รสนยิมทางเพศ 
หรอืคณุลกัษณะอืน่ ๆ  ของบคุคล การเลอืกปฏบิติันัน้เป็นส่ิงท่ีต้องห้ามโดยไม่ค�านงึว่าการเลือกปฏิบัติน้ันอยูบ่นพืน้ฐาน 
ข้อเท็จจริงหรือข้อสมมุติฐานเกี่ยวกับบุคคลนั้นเองหรือบุคคลอื่น

นอกจากการเลือกปฏิบัติโดยตรงและโดยอ้อมแล้ว การคุกคาม (Harassment) การไม่จัดให้มีการ 
ช่วยเหลืออย่างสมเหตุผล (Reasonable Accommodation) ถือเป็นการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายนี้ด้วย”

มาตรการเชิงบวก (Positive Action): กฎหมายวางหลักว่า43 
“การปฏบัิตแิตกต่างกนัอย่างได้สดัส่วน (Proportionate Different Treatment) ด้วยวตัถปุระสงค์

เพือ่ท�าให้เกดิความเท่าเทยีมกนัเชงิพฤตนิยั (De Facto Equality) หรือเพ่ือป้องกนัหรือขจัดเสยีซ่ึงความเสียเปรยีบ 
อันสืบเนื่องจากการเลือกปฏิบัติ ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ”

• การเลือกปฏิบัติโดยตรง (Direct Discrimination)44: กฎหมายวางหลักว่า 
“การเลือกปฏิบัติโดยตรงเกิดข้ึนเมื่อบุคคลได้รับการปฏิบัติในลักษณะอันเป็นที่พึงพอใจน้อยกว่า

บคุคลอ่ืนซึง่ได้รบัการปฏบิตัหิรอืจะได้รบัการปฏบิตัใินสถานการณ์ทีเ่ปรยีบเทยีบกนัได้ (comparable situation)”

 41  แหล่งเดิม มาตรา ๗ 
 42  แหล่งเดิม มาตรา ๘ 
 43  แหล่งเดิม มาตรา ๙
 44  แหล่งเดิม มาตรา ๑๐
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เหตุผลของการปฏิบัติที่แตกต่างกัน (Justification for Different Treatment)45: กฎหมายวาง
หลักว่า

“การปฏิบัติท่ีแตกต่างกันไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ หากการปฏิบัตินั้นอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย
และเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ท่ียอมรับได้ (Acceptable Objective) และมาตรการท่ีจะน�าไปสู่วัตถุประสงค์นั้น
เป็นมาตรการที่ได้สัดส่วน” 

ส�าหรับเหตุผลของการปฏิบัติที่แตกต่างกันในกรณีการจ้างแรงงานนั้นได้แยกก�าหนดไว้เป็นการ
เฉพาะ ซึ่งมีหลักว่า 

“การปฏิบัติที่แตกต่างกันในการจ้างแรงงานหรือการท�างานในภาครัฐ ถือว่ามีเหตุผลสมควร  
หากเป็นกรณีเก่ียวกับการก�าหนดคุณสมบัติหรือเงื่อนไขที่ส�าคัญและจ�าเป็นอย่างแท้จริงส�าหรับอาชีพและการ
ปฏิบัติงานนั้น (Genuine and Determining Requirements) และการปฏิบัติที่แตกต่างดังกล่าวต้องได้สัดส่วน
เพ่ือบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย”

“การปฏบัิตทีิแ่ตกต่างกนัด้วยเหตแุห่งอาย ุหรอืภมูลิ�าเนา นัน้ถอืว่ามีเหตอุนัสมควร หากการปฏบัิต ิ
ดงักล่าวมวีตัถปุระสงค์ของนโยบายในการจ้างงานทีเ่หมาะสมหรอืมวีตัถปุระสงค์ทีเ่กีย่วข้องกบัตลาดแรงงาน….”46

• การเลือกปฏิบัติโดยอ้อม (Indirect Discrimination) กฎหมายวางหลักว่า47 
“การเลือกปฏิบัติโดยอ้อมเกิดขึ้นเม่ือกฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่มีลักษณะเป็นกลางอย่างชัดแจ้ง ได้

ส่งผลให้บุคคลเกิดความเสียเปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นด้วยเหตุแห่งคุณลักษณะของบุคคลนั้น เว้นแต่กฎ
เกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และวิธีการท่ีใช้เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
นั้นมีความเหมาะสมและจ�าเป็น”

• การคุกคาม (Harassment) กฎหมายวางหลักว่า48 
การล่วงละเมดิศักดิศ์รขีองความเป็นมนษุย์โดยจงใจหรอืโดยพฤตนิยั เป็นการคกุคาม หากพฤตกิรรม

ล่วงละเมดิดงักล่าวนัน้เกีย่วข้องกบัเหตแุห่งการเลอืกปฏบิติัตามกฎหมายนี ้และ ส่งผลให้เกดิการดูหมิน่เหยยีดหยาม 
ก่อความรบกวน ก้าวร้าว หรือท�าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่คุกคามต่อบุคคล 

หากนายจ้างได้รบัการแจ้งว่าลกูจ้างถกูคกุคามในการท�างาน และนายจ้างละเลยไม่ด�าเนนิการใด ๆ  
เพื่อแก้ไขปัญหาการคุกคามดังกล่าว ถือว่านายจ้างกระท�าการเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้าง 

• มาตรการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกัน (Reasonable Accommodation): กฎหมายวาง
หลักว่า49 
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 45  แหล่งเดิม มาตรา ๑๑
 46  แหล่งเดิม มาตรา ๑๒
 47  แหล่งเดิม มาตรา ๑๓
 48  แหล่งเดิม มาตรา ๑๔
 49  แหล่งเดิม มาตรา ๑๕
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“หน่วยงานของรัฐ ผู้ให้บริการการศึกษา นายจ้าง ผู้ให้บริการหรือสินค้า จะต้องท�าการหรือการ
ปรับเปลี่ยน (Adjustment) ใด ๆ อันจ�าเป็นและเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์เพื่อให้ผู้พิการสามารถด�าเนินการ
ใด ๆ กับหน่วยงานของรัฐ เข้าถึงการศึกษา การจ้างแรงงาน และการได้มาซึ่งสินค้าและบริการ 

ในการประเมินความเหมาะสมของการกระท�าหรือการปรับเปล่ียนดังกล่าวนั้น นอกจากจะต้อง
พิจารณาถึงความจ�าเป็นของผู้พิการแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงขนาด สถานะการเงิน ลักษณะของการปฏิบัติงานของ
ผู้กระท�า รวมทั้งต้นทุนของการกระท�าหรือการปรับเปลี่ยนเช่นว่านั้นด้วย”

• การคุ้มครองผู้ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย (Prohibition of Victimization): กฎหมายวาง
หลักว่า50 

“บุคคลจะต้องไม่ถูกปฏิบัติในลักษณะอันเป็นที่พึงพอใจน้อยกว่าหรือในลักษณะที่ท�าให้บุคคลนั้น
ได้รับความทุกข์จากผลกระทบทางลบอันเกิดจากการที่บุคคลน้ันเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายนี้ หรือกระท�าการใด
เพื่อปกป้องความเท่าเทียมกัน”

• ห้ามเลือกปฏิบัติในการโฆษณาเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน กฎหมายวางหลักว่า51 
“ในการเปิดรับสมัครงานต่อสาธารณะนั้น นายจ้างจะต้องไม่ก�าหนดให้ผู้สมัครต้องมีคุณลักษณะ

ส่วนบุคคลหรือมีคุณสมบัติใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายนี้”

ส�าหรับการบังคับใช้กฎหมาย ได้ก�าหนดให้มี “ผู้ตรวจการเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ” 
(Non-Discrimination Ombudsman) ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ส�าคัญ คือ52

ให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อของการเลือกปฏิบัติในการด�าเนินกระบวนการร้องเรียน
ให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ตามกฎหมายนี้ในการส่งเสริมความเท่าเทียมกัน
ก�าหนดข้อเสนอแนะทั่วไป (General Recommendation) เพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติและ 

    ส่งเสริมความเท่าเทียมกัน 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายนี้
ท�าความเหน็เพือ่ป้องกันการกระท�าอนัฝ่าฝืนกฎหมายนี ้หรอืป้องกนัการกระท�าซ�า้ กระท�าต่อไป 

    ซึ่งการฝ่าฝืนดังกล่าว เว้นแต่การกระท�าที่อยู่ในอ�านาจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยและ 
    สุขภาพ (Safety and Health Authority) 

 50  แหล่งเดิม มาตรา ๑๖ 
 51  แหล่งเดิม มาตรา ๑๗
 52  แหล่งเดิม มาตรา ๑๙
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นอกจากนี้ กฎหมายยังก�าหนดให้มี “คณะผู้พิจารณาเก่ียวกับการห้ามเลือกปฏิบัติและความ 
เท่าเทียมกันแห่งชาติ” (National Non-Discrimination and Equality Tribunal) มีอ�านาจหน้าที่ส�าคัญ ดังนี้53

รับรองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติ เว้นแต่การไกล่เกลี่ยนั้นมิชอบ 
     ด้วยกฎหมายหรือไม่สมเหตสุมผลหรอืละเมิดสทิธิบคุคลทีส่าม การไกล่เกลีย่ซ่ึงได้รับการรบัรอง 
    โดยคณะผู้พิจารณานี้จะมีผลผูกพันเช่นเดียวกับค�าพิพากษาของศาล 

จดัท�าเอกสารแสดงถงึการตคีวามกฎหมายฉบบันี ้ตามค�าร้องขอของศาลหรอืผูต้รวจการเกีย่วกบั 
     การห้ามเลือกปฏิบัติ 

สัง่ห้ามคูก่รณีท่ีเกีย่วข้องกบัการเลอืกปฏบิตัใินการท�าซ�า้หรอืกระท�าต่อไปซึง่การเลอืกปฏบิตั ิหรอื 
      สัง่ให้บคุคลกระท�าการตามหน้าทีซ่ึ่งก�าหนดไว้ในกฎหมายนี ้นอกจากนี ้คณะผู้พิจารณาสามารถ 
    ก�าหนดเงื่อนไขค่าปรับประกอบค�าสั่งดังกล่าวได้ 

ส�าหรับการน�าคดีเข้าสู่การพิจารณาของคณะผู้พิจารณานั้น กฎหมายก�าหนดว่า54 
• คู่กรณีที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียหรือผู้ตรวจการฯ อาจเสนอต่อศาลเพ่ือให้รับรองผลการ 

ไกล่เกลี่ย
• บุคคลที่อ้างว่าถูกเลือกปฏิบัติ หรือผู้ตรวจการฯ ด้วยความยินยอมของคู่กรณี อาจน�าเรื่องเข้าสู่

การพิจารณาของคณะผู้พิจารณาเพื่อให้มีค�าสั่งห้ามเลือกปฏิบัติอันฝ่าฝืนต่อกฎหมายนี้ 
• คณะผูพิ้จารณาอาจน�าเรือ่งเกีย่วกับการละเลยต่อการวางแผนหรอืการปฏิบตัหิน้าทีต่ามกฎหมายนี้ 

ขึ้นสู่การพิจารณาของคณะผู้พิจารณา 
• ส�าหรับการเยียวยาผู้ถูกเลือกปฏิบัตินั้น กฎหมายนี้ก�าหนดว่า บุคคลที่ถูกเลือกปฏิบัติมีสิทธิได้รับ 

ค่าสินไหมทดแทนจากหน่วยงานของรฐั นายจ้าง ผูใ้ห้บรกิารการศกึษา ผูใ้ห้บรกิารสนิค้าหรอืบรกิาร ซึง่กระท�าการเลอืก
ปฏบิตัอินัฝ่าฝืนกฎหมายนี ้แต่การได้รบัค่าสนิไหมทดแทนดงักล่าวไม่เป็นการขดัหรอืแย้งกบัการได้รบัค่าสินไหมทดแทน 
ตามกฎหมายลักษณะละเมิดหรือกฎหมายอื่น ๆ55

ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวจะต้องได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการเลือกปฏิบัติ ซึ่งพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ชนิด ลักษณะ ระยะเวลาของการเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้น56  

  53   แหล่งเดิม มาตรา ๒๐
 54  แหล่งเดิม มาตรา ๒๑ 
  55   แหล่งเดิม มาตรา ๒๓
  56  แหล่งเดิม มาตรา ๒๔
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  57   From the Civil Rights Act SEC. 2000e-2. [Section 703], the Civil Rights Act
 58   lbid SEC. 2000e-3. [Section 704]

๓.๓.๙ กฎหมายสหรัฐอเมริกา 

กฎหมายสิทธิพลเมืองสหรัฐอเมริกา (The Civil Rights Act) ได้วางหลักเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตตุ่าง ๆ  ซ่ึงเป็นสทิธิพืน้ฐานของพลเมอืง ส�าหรบังานวจิยันีจ้ะน�ากฎหมายสหรฐัอเมรกิามาศกึษาเฉพาะในส่วน
ที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติในมิติของการจ้างแรงงานเท่านั้น โดยหลักกฎหมายส่วนนี้ปรากฏในบทที่ ๘ (Title VIII) 
ที่วางหลักห้ามการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานอันถือเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย (Unlawful Employment 
Practices) ในส่วนของการปฏิบัติของนายจ้างมีหลักว่า57 

การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานที่มิชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ 
• การปฏิเสธการจ้างหรือการเลิกจ้างบุคคลใดหรือเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดในกรณีของค่าชดเชย 

เงื่อนไขการท�างาน สภาพการจ้าง สิทธิพิเศษในการจ้างงาน ด้วยเหตุเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ หรือถิ่นก�าเนิดของ
บุคคลดังกล่าว 

• การจ�ากัด การแบ่งแยก การจ�าแนก ลูกจ้างหรือผู้สมคัร (Employee or Applicant) ด้วยวิธีใด ๆ  
อันเป็นการพรากไปซึ่งโอกาสของบุคคลนั้นในการท�างานหรือส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสถานะของบุคคลนั้นใน
ฐานะลูกจ้าง ด้วยเหตุเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ หรือถิ่นก�าเนิดของบุคคลดังกล่าว

กฎหมายสิทธิพลเมืองสหรัฐอเมริกา (The Civil Right Act) นั้น นอกจากจะได้วางหลักห้ามการ
ปฏบิตัเิก่ียวกบัการจ้างงานอนัถือเป็นการมชิอบด้วยกฎหมาย (Unlawful Employment Practices) ซ่ึงครอบคลมุ
การกระท�าใด ๆ ของนายจ้างเกี่ยวกับการจ้างงานและความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง แล้ว ยังวางหลักการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานในลักษณะอื่นที่มิชอบด้วยกฎหมาย (Other Unlawful Employment Practices) ซึ่ง
รวมถงึการพมิพ์ เผยแพร่ หรอืก่อให้เกดิการพมิพ์ เผยแพร่ ประกาศโฆษณาใด ๆ  เกีย่วกบัการจ้างงานทีบ่่งชีถึ้งการให้
สทิธิพเิศษหรอืการปฏบิตัอินัเป็นทีพ่งึพอใจพเิศษ (Preference) การจ�ากดั การระบคุณุสมบตั ิหรอืการเลอืกปฏบัิติ 
ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ชาติก�าเนิด เว้นแต่เป็นการกระท�าโดยสุจริต (Bona Fide) อันเกี่ยวข้องกับ
การก�าหนดคุณสมบัติการท�างานในสาขาอาชีพนั้น58 

 คณะกรรมการความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน (Equal Employment Opportunity  
Commission - EEOC) เป็นองค์กรระดบัรฐับาลกลางทีจ่ดัต้ังขึน้ตามกฎหมายสทิธพิลเมือง ในกรณีการเลอืกปฏิบัติ
เกี่ยวกับการท�างาน EEOC มีอ�านาจไต่สวนค�าร้องที่อ้างว่าถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุที่กฎหมายก�าหนด 

ส�าหรับงานวิจัยนี้จะมุ่งเน้นการศึกษากฎหมายสหรัฐอเมริกาเฉพาะในส่วนของการเลือกปฏิบัติใน
มิติการจ้างแรงงานในกรณีของการคุกคามทางเพศในสถานท่ีท�างาน ในกรณีนี้ พบว่า EEOC ก�าหนดแนวปฏิบัติ 
(Guidelines) ในการนิยามความหมายและบังคับใช้กฎหมายสิทธิพลเมืองในส่วนที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศใน
ที่ท�างาน นิยามของการคุกคามทางเพศมี ดังนี้

การเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องทางเพศโดยไม่พึงประสงค์ หรือการกระท�าด้วยวาจาหรือทางกายภาพ 
ซึ่งมีลักษณะเกี่ยวกับเพศ เมื่อการกระท�าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกรณีต่าง ๆ ดังนี้
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ิกา กรณีที่ ๑ การตกลงยอมรับการกระท�าเช่นนั้นท�าขึ้นโดยชัดแจ้งหรือปริยายในเง่ือนไขข้อก�าหนด
ของการจ้างงาน

กรณีที่ ๒ การตกลงยอมรับหรือการปฏิเสธการกระท�าดังกล่าว ถูกใช้เป็นพื้นฐานของการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจ้างงานซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลนั้น

กรณทีี ่๓ การกระท�าเช่นนัน้มวีตัถุประสงค์หรอืผลกระทบในการขดัขวางการท�างานของผูถ้กูกระท�า
อย่างไม่สมเหตุสมผลหรือเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานอันมีลักษณะรบกวน เป็นปฏิปักษ์ หรือคุกคาม 
(Hostile Working Environment) 

กรณีที่ ๑ และ ๒ อาจเรียกว่า การคุกคามทางเพศในเชิงแลกเปลี่ยน (Quid Pro Quo) ซึ่งเกิดขึ้น
เมื่อผลประโยชน์ใด ๆ เกี่ยวกับการจ้างงานถูกน�ามาผูกโยงกับการเรียกร้องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศ การ
คุกคามในลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ทั้งกรณีท่ีลูกจ้างปฏิเสธและได้รับผลร้ายหรือไม่ได้รับโอกาสอันเกี่ยวกับการท�างาน 
รวมทั้งในกรณีที่ลูกจ้างตกลงยินยอมเพ่ือหลีกเลี่ยงผลร้ายที่จะเกิดขึ้นหากปฏิเสธ ส�าหรับกรณีที่ ๓ อาจเรียก
ว่า การสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานอันมีลักษณะคุกคาม สภาพแวดล้อมนี้เกิดขึ้นเมื่อลูกจ้างจ�าเป็นต้องอยู ่
ภายใต้ค�ากล่าว กริยิาท่าทาง การปฏบิตัท่ีิมลีกัษณะทางเพศโดยไม่พงึประสงค์ รวมทัง้การกระท�าทางกายภาพ อย่างไร
ก็ตาม พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งยังไม่อาจสรุปได้ว่าเป็นกรณีสภาพแวดล้อมในการท�างานอันมีลักษณะคุกคาม 
เนื่องจากอาจต้องพิจารณาในภาพรวมซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมหลายพฤติกรรม ดังนั้น ในการพิจารณาว่ามีสภาพ
แวดล้อมดังกล่าวหรือไม่ EEOC จะน�าปัจจัยต่าง ๆ  มาประกอบการพิจารณา โดยเฉพาะ ปัจจัยด้าน “ความรุนแรง” 
(Serious) และ “ความถี”่ (Frequent) ของพฤติกรรมทีอ้่างว่ามส่ีวนก่อให้เกดิสภาพแวดล้อมดงักล่าว อย่างไรกต็าม 
ในบางสถานการณ์นั้น การคุกคามทั้งสองกรณีอาจทับซ้อนกันได้ เช่น ภายใต้สภาพแวดล้อมการท�างานที่มีลักษณะ
คุกคามนั้น หัวหน้างานอาจเรียกร้องให้ลูกจ้างปฏิบัติต่อตนในลักษณะที่พึงพอใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับเร่ืองทางเพศ  
ซึ่งเมื่อลูกจ้างปฏิเสธจะมีผลต่อความก้าวหน้าในงานหรือถูกเลิกจ้าง59

กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมกันและการเลือกปฏิบัติในส่วนนี้จะได้น�ามา
ประกอบการศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปในบทที่ ๔ 

 59   lbid Section 704 (a) of Title VII
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ในส่วนนี้จะศึกษากฎหมายไทยโดยชี้ให้เห็นหลักกฎหมายเกี่ยวกับความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งร่างรัฐธรรมนูญที่เก่ียวข้อง และกฎหมายเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติและมิติของการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ จากนั้นจะศึกษาค�าพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติ

๑  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับ ดังเช่น 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
หลักความเสมอภาคและห้ามเลือกปฏิบัติปรากฏในมาตรา ๓๐ ที่วางหลักไว้ดังนี้ 
“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมต่อบคุคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถิน่ก�าเนดิ เชือ้ชาติ ภาษา 

เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
อบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ามิได้

มาตรการทีร่ฐัก�าหนดขึน้เพือ่ขจัดอปุสรรคหรือส่งเสริมให้บคุคลสามารถใช้สิทธแิละเสรีภาพได้เช่นเดยีว
กับบุคคลอื่นย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม”

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
หลักความเสมอภาคและห้ามเลือกปฏิบัติปรากฏในมาตรา ๓๐ ที่วางหลักไว้ ดังนี้ 
“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

๓.๔ กฎหมายไทยที่เกี่ยวกับหลักความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติ
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การเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมต่อบคุคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถิน่ก�าเนดิ เชือ้ชาติ ภาษา
เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระท�ามิได้

มาตรการทีร่ฐัก�าหนดขึน้เพือ่ขจัดอปุสรรคหรือส่งเสริมให้บคุคลสามารถใช้สิทธแิละเสรีภาพได้เช่นเดยีว
กับบุคคลอื่นย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม”

 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

มาตรา ๔ วางหลักไว้ว่า 
“ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 

บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษตัริย์ทรงเป็นประมุข และตามพนัธกรณรีะหว่างประเทศท่ีประเทศไทยมอียูแ่ล้ว ย่อมได้รบัการคุม้ครองตามรฐัธรรมนญูนี”้ 

นอกจากนี้ หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติยังปรากฏในร่างรัฐธรรมนูญซึ่งยังไม่มีผลบังคับ 
ดังเช่น60 

 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ 
     มาตรา ๓๕ 

“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน
การเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมต่อบคุคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถิน่ก�าเนดิ เชือ้ชาติ ภาษา 

เพศ เพศสภาพ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ามิได้

บุคคลซึ่งเป็นทหาร ต�ารวจ ข้าราชการ ซึ่งมีต�าแหน่งหรือเงินเดือนประจ�า และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ย่อม
มีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลท่ัวไป เว้นแต่ที่จ�ากัดไว้ในกฎหมายหรือกฎ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยว
กับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม

มาตรการทีร่ฐัก�าหนดขึน้เพือ่ขจัดอปุสรรคหรือส่งเสริมให้บคุคลสามารถใช้สิทธแิละเสรีภาพได้เช่นเดยีว
กับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม”

 ร่างรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น (ปี ๒๕๕๙)61 
มาตรา ๒๗
“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน 
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าด้วยเหตุแห่งความแตกต่างระหว่างบุคคล เพศ  

ความพิการ หรือเหตุอื่นใด จะกระท�ามิได้ 

 60  ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, เทียบรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐-๒๕๕๐ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาต ิ

ลงมติ และร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น (ปี ๕๙), เว็บไซต์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ, สืบค้นจาก http://cdc.parliament.go.th/ 

draftconstitution2/main.php?filename=index
 61   ข้อมูลในรายงานวิจัยนี้มีขอบเขตถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙  ส�าหรับข้อมูลหลังจากนั้นโปรดดูเพิ่มเติมในภาคผนวก 
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  62  กฎหมายฉบับนี้นิยามความหมายของ“คนพิการ” ไว้ว่า “บุคคลซึ่งมีข้อจ�ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันหรือ

เข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม  

สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความจ�าเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความ

ช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตาม

ประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศก�าหนด”

มาตรการทีร่ฐัก�าหนดขึน้เพือ่ขจัดอปุสรรคหรือส่งเสริมให้บคุคลสามารถใช้สิทธหิรือเสรีภาพได้เช่นเดยีว
กบับุคคลอื่น หรือเพือ่คุม้ครองหรืออ�านวยความสะดวกใหแ้ก่เด็ก สตร ีผูสู้งอายุ หรือผูด้อ้ยโอกาส ไม่ถอืว่าเป็นการเลอืก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม

บุคคลผู้เป็นทหาร ต�ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของ
รัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ท่ีจ�ากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง 
สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม”

ข้อสังเกต จากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะเห็นได้ว่า เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ ได้ถูกตัดทอนลงจาก
รัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ โดยเหลือเพียง “เพศ ความพิการ หรือเหตุอื่นใด” ซึ่งอาจมีประเด็นปัญหาว่า การระบุเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติเช่นนี้จะครอบคลุมแห่งการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ นอกจาก “เพศ ความพิการ” ที่กฎหมายสิทธิมนุษยชน 
ระหว่างประเทศรับรองไว้หรือไม่ นอกจากนี้ อาจน�าไปสู่ปัญหาการตีความค�าว่า “เหตุอ่ืนใด” ตามรัฐธรรมนูญว่าจะ
ครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศได้เพียงใด 

๒  พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กฎหมายฉบับนี้ นิยามความหมายของ “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” ไว้ในมาตรา ๓ ว่า 

หมายถึง “การกระท�าหรือไม่กระท�าการใดอันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจ�ากัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกที่แตกต่าง
จากเพศโดยก�าเนิด”

ส�าหรับหลักการห้ามเลือกปฏิบัตินั้นปรากฏใน มาตรา ๑๗ ซึ่งวางหลักว่า
“การก�าหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ของ

องค์กรเอกชน ในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศจะกระท�ามิได้”
การด�าเนนิการตามวรรคหนึง่ เพือ่ขจดัอปุสรรคหรือส่งเสรมิให้บคุคลสามารถใช้สทิธแิละเสรภีาพได้เช่นเดยีว

กับบุคคลอ่ืน หรือเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัย หรือการปฏิบัติตามหลักการทางศาสนา หรือเพื่อความ
มั่นคงของประเทศ ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”

๓  พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
กฎหมายฉบับนี้ ยกเลิกพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยวางหลักกฎหมายที่

ส�าคัญเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ ในมาตรา ๑๕ และ ๑๖ 
มาตรา ๑๕ วางหลักว่า
“การก�าหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน 

หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการจะกระท�ามิได้62 
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การกระท�าในลกัษณะทีเ่ป็นการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามวรรคหนึง่ให้หมายความรวมถงึ
การกระท�าหรืองดเว้นกระท�าการทีแ่ม้จะมิได้มุง่หมายให้เป็นการเลอืกปฏบิตัต่ิอคนพกิารโดยตรง แต่ผลของการกระท�านัน้ 
ท�าให้คนพิการต้องเสียสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับเพราะเหตุแห่งความพิการด้วย

การเลือกปฏิบัติท่ีมีเหตุผลทางวิชาการ จารีตประเพณี หรือประโยชน์สาธารณะสนับสนุนให้กระท�าได้ตาม
ความจ�าเป็นและสมควรแก่กรณี ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง แต่ผู้กระท�า
การนั้นจะต้องจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาหรือรักษาซ่ึงสิทธิหรือประโยชน์แก่คนพิการตามความจ�าเป็นเท่าท่ีจะ
กระท�าได้”

มาตรา ๑๖ วางหลักว่า
“คนพกิารทีไ่ด้รบัหรอืจะได้รบัความเสยีหายจากการกระท�าในลักษณะท่ีเป็นการเลือกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรม

ต่อคนพิการตามมาตรา ๑๕ มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการให้มีค�าสั่งเพิกถอนการกระท�าหรือห้ามมิให้กระท�าการนั้นได้ 
ค�าสั่งของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

การร้องขอตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ร้องในอันที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดต่อศาลที่มีเขต
อ�านาจ โดยให้ศาลมีอ�านาจก�าหนดค่าเสียหายอย่างอื่น อันมิใช่ตัวเงินให้แก่คนพิการที่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ได้ และหากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการนั้นเป็นการกระท�าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
ศาลจะก�าหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษให้แก่คนพิการไม่เกินสี่เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงด้วยก็ได้

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการร้องขอ การรวบรวมพยานหลักฐาน การไกล่เกลี่ยและการวินิจฉัยตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด ซึ่งคณะกรรมการอาจจัดให้มีคณะอนุกรรมการขจัดการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการปฏิบัติหน้าท่ีแทนได้ ทั้งนี้ องค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การด�ารง
ต�าแหน่งและการพ้นจากต�าแหน่ง อ�านาจหน้าที่ และค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการหรือผู้ไกล่เกลี่ยให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก�าหนด”

จากการที่มาตรา ๑๖ ก�าหนดให้มีการออกระเบียบคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัตินั้น 
ปรากฏว่ามีระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแห่งชาต ิว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และ
เง่ือนไขในการร้องขอ การรวบรวมพยานหลกัฐานการไกล่เกลีย่ การวนิิจฉัย และค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ
หรือผู้ไกล่เกลี่ยเกี่ยวกับการกระท�าในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๔ ของระเบียบดังกล่าว ได้นิยาม “การเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ” ไว้ว่าหมายถึง “การ
แบ่งแยก การกีดกัน หรอืการจ�ากดัสทิธบินพืน้ฐานของความ
พิการซึ่งมีความมุ่งประสงค์หรือส่งผลให้คนพิการไม่สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ทั้งปวงบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นทั้งทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ความเป็นพลเมือง หรือด้านอื่นใด รวมถึง
การเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ และการปฏิเสธการช่วยเหลือ
ที่สมเหตุสมผล”
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นอกจากนี้ ยังได้นิยามความหมายของ “การช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล” ไว้ว่าหมายถึง “การเปลี่ยนแปลง
หรือปรบัปรงุทีจ่�าเป็นและเหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกดิภาระอนัเกนิควรหรอืเกนิสดัส่วน เฉพาะในกรณทีีจ่�าเป็นเพ่ือประกัน
ว่าคนพิการได้อุปโภคและใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น”

๔  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตราที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมกันและห้ามการเลือกปฏิบัติมี ดังนี้ 
มาตรา ๑๑/๑ วางหลักว่า 
“ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหาคนมาท�างานอันมิใช่การประกอบ

ธุรกิจจัดหางาน โดยการท�างานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบ
กิจการ และโดยบุคคลนั้นจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการท�างานหรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้แก่คนที่มาท�างานนั้นหรือ
ไม่ก็ตาม ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของคนที่มาท�างานดังกล่าว

ให้ผู้ประกอบกจิการด�าเนินการให้ลกูจ้างรบัเหมาค่าแรงทีท่�างานในลกัษณะเดยีวกนักบัลูกจ้างตามสญัญาจ้าง
โดยตรง ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการทีเ่ป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ”

มาตรา ๑๕ วางหลักว่า 
“ให้นายจ้างปฏบิตัต่ิอลกูจ้างชายและหญงิโดยเท่าเทยีมกนัในการจ้างงาน เว้นแต่ลกัษณะหรอืสภาพของงาน

ไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้”
มาตรา ๑๖ (แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑) วางหลักว่า 
“ห้ามมิให้นายจ้าง หัวหน้างานผู้ควบคุมงานหรือผู้ตรวจงาน กระท�าการล่วงเกินคุกคามหรือก่อความ 

เดือดร้อนร�าคาญทางเพศต่อลูกจ้าง”
มาตรา ๘๙ ประกาศก�าหนดอัตราค่าจ้างขัน้ต�า่หรอือตัราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอืตามมาตรา ๘๘ ให้ใช้บังคบั

แก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ

๕  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หลักการเกี่ยวกับความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันปรากฏในมาตรา ๑๐ ดังนี้ 
“การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 

สิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษาส�าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร 

และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส 
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ

การศึกษาส�าหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ�านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง”
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๖  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก�าหนดให้มีการศึกษาภาคบังคับจ�านวนเก้าปี63 ดังนั้น  

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับจึงก�าหนดให้มีการจัดสรรโอกาสเข้าถึงการศึกษาภาคบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ 
บุคคลได้รับโอกาสในการศึกษาที่เท่าเทียมกัน อันสอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ส�าหรับ
หลักการที่ส�าคัญเกี่ยวกับการจัดสรรโอกาสการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับมี ดังนี้ 

มาตรา ๕ วางหลักว่า 
“ให้คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ประกาศรายละเอียด

เก่ียวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การ
ศึกษาภาคบังคับ โดยให้ปิดประกาศไว้ ณ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
สถานศึกษา รวมทั้งต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อนเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
หนึ่งปี”

มาตรา ๑๒ วางหลักว่า 
“ให้กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา

จัดการศึกษาเป็นพิเศษส�าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และการ
เรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือเด็กซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส หรือเด็ก
ทีม่คีวามสามารถพิเศษ ให้ได้รบัการศกึษาภาคบงัคบัด้วยรปูแบบและวธิกีารทีเ่หมาะสม รวมทัง้การได้รบัสิง่อ�านวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดตามความจ�าเป็น เพื่อประกันโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการ
ศึกษาภาคบังคับ”

ข้อสงัเกต กฎหมายฉบบันีม้ไิด้ระบถุงึการห้ามเลือกปฏบิติัไว้อย่างชดัเจน แต่ให้การรับรองว่าบคุคลบางกลุม่
ท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติจะต้องได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างเสมอภาค ซ่ึงก็คือรับรองหลักความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันนั่นเอง

  
๗  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑

กฎหมายฉบับนีว้างหลกัเกีย่วกบัการรบัรองสทิธขิองคนพกิารในมติกิารศกึษา โดยทัว่ไปเป็นกฎหมายท่ีก�าหนด
มาตรการพิเศษส�าหรับคนพิการ ส�าหรับหลักห้ามเลือกปฏิบัตินั้นปรากฏอยู่ในมาตรา ๘ หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 

มาตรา ๕ วางหลักว่า
“คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา ดังนี้
(๑) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับ

เทคโนโลยี สิ่งอ�านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
(๒) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยค�านึงถึงความสามารถ ความ

สนใจ ความถนัดและความต้องการจ�าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น
(๓) ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ 

การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ�าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล”

  63   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ บัญญัติว่า “ให้มีการศึกษาภาคบังคับจ�านวนเก้าปี โดยให้เด็ก

ซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ 

หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง”
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มาตรา ๖ วางหลักว่า
“ให้ครูการศึกษาพิเศษในทุกสังกัดมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษตามที่กฎหมายก�าหนด
ให้ครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารย์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ การศึกษา 

ต่อเนื่องและทักษะในการจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�าหนด”
มาตรา ๗ วางหลักว่า 
“ให้สถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่จัดการเรียนร่วม สถานศึกษาเอกชนการกุศลที่จัดการการศึกษาส�าหรับ

คนพิการโดยเฉพาะ และศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานได้รับเงินอุดหนุนและความช่วย
เหลือเป็นพิเศษจากรัฐ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับเงินอุดหนุนและความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ก�าหนด”

มาตรา ๘ วางหลักว่า 
“ให ้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดท�าแผนการจัด 

การศึกษาเฉพาะบุคคล โดยให้สอดคล้องกับความต้องการ
จ�าเป็นพิเศษของคนพิการ และต้องมีการปรับปรุงแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง ตาม
หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่�าหนดในประกาศกระทรวง

สถานศึกษาในทุกสังกัดและศูนย์การ
เรียนเฉพาะความพิการอาจจัดการศึกษาส�าหรับคน
พิการทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ในรูป
แบบที่หลากหลาย ทั้งการเรียนร่วม การจัดการศึกษา
เฉพาะความพิการ รวมถึงการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
การพฒันาศักยภาพในการด�ารงชวีติอสิระ การพฒันาทกัษะ
พื้นฐานที่จ�าเป็น การฝึกอาชีพ หรือการบริการอื่นใด

ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี 
สิง่อ�านวยความสะดวก สือ่ บรกิารและความช่วยเหลืออืน่ใดทางการศกึษา ทีค่นพิการสามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้

ให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกสังกัด มีหน้าที่รับคนพิการเข้าศึกษาในสัดส่วนหรือจ�านวนที่เหมาะสม 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก�าหนด

สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษา ให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย
ให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนผู้ดูแลคนพิการและประสานความร่วมมือจากชุมชนหรือ

นกัวชิาชพีเพือ่ให้คนพกิารได้รบัการศกึษาทกุระดับ หรือบริการทางการศกึษาทีส่อดคล้องกบัความต้องการจ�าเป็นพเิศษ
ของคนพิการ”

มาตรา ๙ วางหลักว่า 
“ให้รัฐจัดเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการพัฒนาครู 

บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและความสามารถในการจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการ
ให้รัฐจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความ

ต้องการจ�าเป็นพิเศษของคนพิการและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาส�าหรับคนพิการ”
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๘  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ ปรากฏในมาตรา ๒๒ ที่วางหลักว่า 
“การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส�าคัญและไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ

โดยไม่เป็นธรรม
การกระท�าใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก หรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็กหรือไม่  

ให้พิจารณาตามแนวทางที่ก�าหนดในกฎกระทรวง”
จะเห็นได้ว่า กฎหมายนี้ก�าหนดให้มีการออกกฎกระทรวงเพื่อก�าหนดรายละเอียดแนวทางพิจารณาว่าการ

กระท�าอย่างไรเป็นการเลือกปฏิบัติส�าหรับกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่
กฎกระทรวงก�าหนดแนวทางการพิจารณาว่าการกระท�าใดเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของเดก็หรอืเป็นการ

เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งมีหลักการเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติไว้ในข้อ ๒ ดังนี้
“การปฏบิตัต่ิอเดก็ไม่ว่ากรณใีดโดยไม่เท่าเทียมกนั เพราะเหตุความแตกต่างในเรือ่งถิน่ก�าเนดิ เชือ้ชาติ ภาษา 

เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก หมายความรวมถึง การปฏิบัติใด ๆ ต่อเด็กที่แม้จะใช้หลักเกณฑ์
เดียวกันกับบุคคลอื่นและผู้ปฏิบัติไม่ได้มีเจตนาเลือกปฏิบัติหรือเจตนากลั่นแกล้งผู้ได้รับผลร้ายหรือผลกระทบก็ตาม แต่
มีผลท�าให้เกิดความแตกต่างกันต่อเด็กบางคนหรือบางกลุ่มอย่างชัดเจนเพราะเหตุตามวรรคหนึ่ง

การเลือกปฏิบัติต่อเด็กเพราะเหตุตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองอาจกระท�าได้หากเป็นไปโดยมีเหตุผลทาง
หลักวิชาการ วิทยาศาสตร์ ความเช่ือทางศาสนา จารีตประเพณีและวัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะตัวของเด็กหรือเหตุผล
อันสมควรประการอื่น” 

๙  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ ปรากฏในมาตรา ๗ ที่วางหลักว่า 
“ให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิได้รับการจดทะเบียนรับรองการเกิด การพัฒนา การยอมรับ การคุ้มครอง

และโอกาสในการมีส่วนร่วมตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม โดยไม่มี 
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรม การ
ศึกษาอบรม ความคิดเห็นทางการเมือง การเกิดหรือสถานะอื่นของเด็กและเยาวชน บิดามารดา หรือผู้ปกครอง”

๑๐ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎหมายฉบับนี้มิได้ก�าหนดหลักการห้ามเลือกปฏิบัติไว้อย่างชัดแจ้ง แต่ก�าหนดให้สิทธิและการส่งเสริม 

สนับสนุนด้านต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ ในมาตรา ๑๑ ดังนี้ 
“ผู้สูงอายุ64 มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้
(๑) การบรกิารทางการแพทย์และการสาธารณสุขท่ีจัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายเุป็นกรณ ี

         พิเศษ

  64   ตามกฎหมายนี้ นิยามความหมายค�าว่า“ผู้สูงอายุ” ไว้ว่า “บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย”
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(๒) การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต
(๓) การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม
(๔) การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน
(๕) การอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุ ในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรือ 

          การบริการสาธารณะอื่น
(๖) การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม
(๗) การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ
(๘) การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วย 

          กฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง
(๙) การให้ค�าแนะน�า ปรึกษา ด�าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดี หรือในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว
(๑๐) การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจ�าเป็นอย่างทั่วถึง”

ข้อสังเกต กฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุก�าหนดสิทธิในด้านต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับ แต่ไม่ได้ก�าหนดหลัก
การห้ามเลอืกปฏบิตัเิอาไว้อย่างชดัแจ้ง หากเปรียบเทยีบกบัพระราชบญัญติัส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ จะพบว่ามีการก�าหนดรับรองสิทธิในด้านต่าง ๆ แก่เด็กและเยาวชน แต่มีการก�าหนดหลักการห้ามเลือก
ปฏิบัติเอาไว้อย่างชัดแจ้ง 

๑๑  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๒๒ การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส�าคัญและไม่ให้ม ี

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
การกระท�าใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก หรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็กหรือไม่  

ให้พิจารณาตามแนวทางที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

๑๒  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๗ ให้เดก็และเยาวชนทกุคนมสิีทธไิด้รับการจดทะเบยีนรับรองการเกดิ การพัฒนา การยอมรบั การ

คุ้มครองและโอกาสในการมีส่วนร่วมตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม โดย
ไม่มีการเลอืกปฏบัิตโิดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตแุห่งความแตกต่างในเรือ่งถิน่ก�าเนดิ เช้ือชาต ิภาษา เพศ อาย ุความพกิาร 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรม การ
ศึกษาอบรม ความคิดเห็นทางการเมือง การเกิดหรือสถานะอื่นของเด็กและเยาวชน บิดามารดา หรือผู้ปกครอง

๑๓  พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ ปรากฏในมาตรา ๕ ที่วางหลักว่า 
“วัยรุ่น65 มีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ ได้รับการบริการอนามัย 

  65   ตามกฎหมายนี้ นิยามความหมายค�าว่า“วัยรุ่น” ว่าหมายถึง “บุคคลอายุเกินสิบปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์”
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การเจรญิพนัธุ ์ได้รบัการรกัษาความลบัและความเป็นส่วนตวั ได้รบัการจัดสวสัดกิารสงัคมอย่างเสมอภาคและไม่ถกูเลอืก
ปฏิบัต ิและได้รับสิทธิอื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ”

๓.๕.๑ ค�าพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับหลักความเท่าเทียมและการเลือกปฏิบัติ
ในส่วนนี้จะได้ศึกษาค�าพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับหลักความเท่าเทียมและการเลือกปฏิบัติ 

๓.๕ แนวค�าพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองที่เกี่ยวข้องกับ
      หลักความเท่าเทียมและการเลือกปฏิบัติ

๑) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๔๒ 

ประเด็นเกี่ยวกับหลักความเท่าเทียมกันและการเลือกปฏิบัติที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในคดีนี้ คือ การ
ท่ีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์โจทก์ เรียกดอกเบ้ียเงินกู้ยืมจากจ�าเลยเกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามประกาศบริษัทเงินทุน 
หลกัทรพัย์ ส. ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย และพระราชบญัญติัดอกเบีย้เงนิให้กูย้มืของสถาบนัการเงิน (ฉบบั
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม่

ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาแล้วเหน็ว่า รฐัธรรมนญู หมวด ๓ สิทธแิละเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา ๓๐ เป็น
บทบญัญตัเิกีย่วกับการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทย ให้บคุคลมคีวามเสมอกันในกฎหมาย และได้รบัความ
คุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทยีมกนั ส่วนพระราชบญัญติัดอกเบีย้เงินให้กูย้มืของสถาบนัการเงินฯ บญัญติัให้สถาบนัการ
เงนิซึง่เป็นนติบิคุคลทีม่วีตัถปุระสงค์ในการประกอบธรุกจิเงนิทุนคดิดอกเบีย้ได้ตามพระราชบญัญติัฉบบันี ้ประกอบกบั
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ด้วยความเหน็ชอบของรฐัมนตรมีอี�านาจก�าหนดให้บริษทัเงนิทุนปฏบิติัในการกูย้มืเงินหรือรับเงินจาก
ประชาชน… ตาม มาตรา ๒๗ และก�าหนดดอกเบีย้หรือส่วนลดท่ีบริษทัเงินทุนอาจจ่ายได้ในการกูย้มืเงินหรือรับเงินจาก
ประชาชนหรือดอกเบี้ยหรือส่วนลดที่บริษัทเงินทุนอาจเรียกได้ตามมาตรา ๓๐ (๑) และ (๒) 

การที่สถาบันการเงินคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก�าหนดไว้ แต่ไม่เกินอัตราที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก�าหนด ตามพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินฯ จึงได้รับความ
คุม้ครองตามกฎหมายและเป็นไปตามพระราชบัญญตัดิอกเบีย้เงนิให้กูย้มืของสถาบนัการเงนิฯ และพระราชบญัญติัการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวง
การคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจหน้าที่ก�าหนดนโยบายก�ากับควบคุมดูแลการ
บริหารการคลังและการเงินของประเทศให้เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ จึงมิใช่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมที ่
ผู้ร้องจะยกความเท่าเทียมกันตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ บัญญัติให้ความคุ้มครองไว้มาใช้แก่คดีตามค�าร้องนี้ได้ 
ดังนัน้ พระราชบญัญตัดิอกเบีย้เงนิให้กูย้มืของสถาบนัการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัติดอกเบ้ีย
เงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ ในส่วนที่เกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ ๑๕ ต่อปีจึงไม่ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐
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๒) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๔-๕๓/๒๕๔๓ 

ประเด็นเกี่ยวกับหลักความเท่าเทียมกันและการเลือกปฏิบัติที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในคดีนี้ คือ ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง (๓) ที่ให้อ�านาจศาลใช้ดุลพินิจก�าหนดสิทธิเรียกร้องเป็นเงิน
ที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา 
๓๐ หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๖ เป็นบทบัญญัติ
ที่คุ้มครองลูกหนี้ตามค�าพิพากษาให้สามารถด�ารงชีพหรือประกอบภารกิจได้โดยอาศัยสิทธิเรียกร้องเป็นเงินตาม
ที่บัญญัติยกเว้นไว้ไม่ให้ต้องอยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี แต่มาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) บัญญัต ิ
แตกต่างกัน มาตรา ๒๘๖ วรรคหนึง่ (๓) บญัญตัใิห้ศาลก�าหนดจ�านวนสทิธเิรยีกร้องเป็นเงนิของลูกหนีต้ามค�าพิพากษา
ที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน ที่ไม่ใช่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของรัฐบาลให้อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับ
คดีได้แตกต่างกับมาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง (๒) ซึ่งบัญญัติให้สิทธิเรียกร้องเป็นเงินลักษณะเดียวกับมาตรา ๒๘๖ วรรค
หน่ึง (๓) ทัง้หมด ทีข้่าราชการหรอืลกูจ้างของรฐับาลได้รบัไม่ต้องอยูใ่นความรบัผดิแห่งการบงัคบัคด ีโดยไม่ต้องให้ศาล
ก�าหนดดังเช่น มาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง (๓) 

เมื่อพิจารณาสถานะของข้าราชการและลูกจ้างของรัฐบาลซ่ึงต้องอยู่ในระเบียบวินัยตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ย่อมไม่มีสิทธิเสรีภาพเช่นบุคคลทั่วไป ประกอบกับการประกอบอาชีพอื่นถูกจ�ากัดบางประการโดยเฉพาะ
ข้าราชการหรอืลกูจ้างของรฐับาลบางต�าแหน่งไม่อาจประกอบอาชพีอืน่ได้ คงอาศยัเงนิรายได้จากเงนิเดือนและเงนิอ่ืน
ตามกฎหมายก�าหนด ท้ังมาตรา ๒๘๖ วรรคสองก�าหนดหลกัเกณฑ์ให้ศาลเป็นผู้ก�าหนดสทิธเิรยีกร้องเป็นเงนิของลกูหนี้
ตามค�าพิพากษาซึ่งเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน ตามมาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง (๓) ที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการ
บงัคบัคดีโดยใช้อัตราเงินเดอืนข้ันต�า่สดุของข้าราชการพลเรอืนเป็นเกณฑ์ และยงัให้สทิธอุิทธรณ์การก�าหนดจ�านวนเงนิ 
ดังกล่าวของศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ได้อีกด้วย เป็นการให้ดุลพินิจแก่ศาลที่พิจารณาคดีจะพิจารณาก�าหนดจ�านวน
เงินได้ตามความเหมาะสม ตามพฤติการณ์แห่งคดีด้วยความเป็นธรรม พิจารณาตามหลักการและเหตุผลข้างต้นแล้ว
จึงมิใช่การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐

๓) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๖/๒๕๔๕

ประเด็นเกี่ยวกับหลักความเท่าเทียมกันและการเลือกปฏิบัติที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในคดีนี้ คือ พระราช
บัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ (๑๐) และการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ต. 
และคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในต�าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๔๓ 
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๔๒ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม่

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ บัญญัติว่า “ผู้สมัคร
สอบคัดเลือกผู้สมัครทดสอบความรู้ หรือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษเพื่อเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการใน
ต�าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้... 
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(๑๐) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการหรือเป็นโรคที่ระบุไว้ในระเบียบของ ก.ต. และ

(๑๑) เป็นผู้ที่ผ่านการตรวจร่างกายและจิตใจโดยคณะกรรมการแพทย์จ�านวนไม่น้อยกว่าสามคน ซึ่ง ก.ต. 
ก�าหนด และ ก.ต. ได้พิจารณารายงานของคณะกรรมการแพทย์แล้วเห็นสมควรรับสมัครได้ และวรรคสอง บัญญัติ
ว่า “หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครทดสอบความรู้ หรือผู้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกพิเศษให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ต.ก�าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

รฐัธรรมนญู มาตรา ๓๐ ได้บญัญตัเิป็นหลกัการว่า บคุคลย่อมเสมอกนัในกฎหมายและได้รบัความคุม้ครอง
ตามกฎหมายเท่าเทยีมกนั ไม่ว่าชายหรอืหญงิมสีทิธเิท่าเทยีมกนั จะเลือกปฏบิติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบคุคลเพราะเหตุ
แห่งความแตกต่าง ในเรื่องถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรอืสงัคม ความเชือ่ทางศาสนา การศกึษาอบรม หรอืความคดิเหน็ทางการเมอืงอนัไม่ขดัต่อบทบญัญตัิ
แห่งรัฐธรรมนูญจะกระท�ามิได้ แต่ต้องยอมรับว่าในการที่หน่วยงานใดจะรับบุคคลเข้าท�าหน้าที่ในต�าแหน่งใด ย่อม
ต้องพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่นั้นด้วย ซึ่งบางครั้งต้องออกไปปฏิบัติหน้าที ่
นอกส�านักงานหรือศาล 

ส�าหรับกรณีตามค�าร้องเป็นกรณีที่นาย ศ. สมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ และแต่งต้ัง
ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา จึงมีมาตรการที่แตกต่าง และเข้มงวดกว่าการคัดเลือกบุคคลไปด�ารงต�าแหน่งอื่น
ซ่ึงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท�ามิได้ เว้น
แต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญนี้ก�าหนดไว้และเท่าท่ีจ�าเป็นเท่านั้น 
และจะกระทบกระเทือนสาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ และวรรคสอง บัญญัติรับรองไว้ว่า กฎหมายตาม
วรรคหนึง่ต้องมีผลใช้บังคบัเป็นการทัว่ไปและไม่มุง่หมายให้ใช้บงัคบัแก่กรณใีดกรณหีนึง่ หรอืแก่บคุคลใดบคุคลหนึง่
เป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญท่ีให้อ�านาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย ซ่ึงบทบัญญัติวรรค
หนึง่และวรรคสองให้น�ามาใช้บงัคบักบักฎหรอืข้อบงัคบัทีอ่อกโดยอาศยัอ�านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายด้วย โดย
อนุโลม และตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ (๑๐) ค�าว่า 
“มีกาย ... ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการ” จะใช้ควบคู่กับมาตรา ๒๖ (๑๑) ที่บัญญัติว่า “เป็นผู้ที่ผ่านการ
ตรวจร่างกายและจิตใจโดยคณะกรรมการแพทย์จ�านวนไม่น้อยกว่าสามคน ซึ่ง ก.ต. ก�าหนด และ ก.ต. ได้พิจารณา
รายงานของคณะกรรมการแพทย์แล้วเห็นว่า สมควรรับสมัครได้ บทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตลุาการศาลยตุธิรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ (๑๐) เป็นไปตามความจ�าเป็นและความเหมาะสมของฝ่ายตุลาการ
จึงเห็นว่าบทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ (๑๐) 
ดังกล่าว เป็นลักษณะตามข้อยกเว้นของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ ซึ่งไม่
กระทบกระเทอืนถึงสาระส�าคญัแห่งสทิธิและเสรภีาพ มผีลใช้บงัคบัเป็นการทัว่ไปและไม่มุง่หมายให้ใช้บงัคบัแก่กรณี
ใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ 
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๔) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๔/๒๕๔๕ 

นาย ศ. ผู้ฟ้องคดี อายุ ๓๓ ปี อาชีพทนายความ ได้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการใน
ต�าแหน่งอยัการผูช่้วย ประจ�าปี ๒๕๔๔ เมือ่คณะกรรมการอยัการ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศรายชือ่ผู้มสิีทธสิอบ ปรากฏว่า
ไม่มชีือ่ผูฟ้้องคดี ผูฟ้้องคดจึีงยืน่หนงัสอืถงึผูถ้กูฟ้องคดเีพือ่ขอทราบเหตผุลทีไ่ม่ได้รบัการพจิารณาให้เป็นผูม้คีณุสมบตัใิน
การสอบคดัเลอืกดงักล่าว คณะกรรมการอยัการชีแ้จงว่าคณะอนกุรรมการพจิารณาคณุสมบัติของผูส้มัครสอบคดัเลอืก
ดงักล่าว ได้รบัรายงานผลการตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์ว่า ผูฟ้้องคดมีรีปูกายพกิาร เดนิขากะเผลก กล้าม
เนือ้แขนลบีจนถงึปลายมอืทัง้สองข้าง กล้ามเนือ้ขาลบีจนถงึปลายเท้าทัง้สองข้าง กระดกูสนัหลงัคด ได้รบัการผ่าตดัดาม
เหล็กที่กระดูกสันหลังไว้เพื่อให้ไหล่ทั้งสองข้างเท่ากัน จึงมีมติไม่รับสมัคร เนื่องจากเป็นผู้มีบุคลิกภาพ และร่างกายไม่
เหมาะสมทีจ่ะเป็นข้าราชการอยัการ ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการฝ่ายอยัการ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๓๓ (๑๑) 

ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยมีว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 
๒๕๒๑ มาตรา ๓๓ (๑๑) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม่ 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ผู้สมัคร
สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งอัยการผู้ช่วย ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ... 
(๑๑) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจ
ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการอัยการ หรือเป็นโรคที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง และ (๑๒) เป็นผู้ที่คณะกรรมการแพทย์
มีจ�านวนไม่น้อยกว่าสามคนซึ่ง ก.อ. จะได้ก�าหนด ได้ตรวจร่างกายและจิตใจแล้ว และ ก.อ. ได้พิจารณารายงานของ
แพทย์เห็นว่าสมควรรับสมัครได้ และวรรคสอง บัญญัติว่า "ให้ ก.อ. มีอ�านาจวางระเบียบเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้สมัครสอบคัดเลือก ก่อนที่จะรับสมัครได้" 

พจิารณาแล้วเหน็ว่า รฐัธรรมนญู มาตรา ๓๐ ได้บญัญตัเิป็นหลกัการว่า บคุคลย่อมเสมอกนัในกฎหมาย และ
ได้รบัความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั ไม่ว่าชายหรอืหญงิมสีทิธเิท่าเทยีมกัน จะเลอืกปฏบิติัโดยไม่เป็นธรรมต่อ
บคุคลเพราะเหตแุห่งความแตกต่าง ในเรือ่งถิน่ก�าเนดิ เชือ้ชาติ ภาษา เพศ อาย ุสภาพทางกายหรอืสขุภาพ สถานะของ
บคุคล ฐานะทางเศรษฐกจิหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศกึษาอบรม หรอืความคดิเห็นทางการเมอืงอันไม่ขดัต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระท�ามิได้ แต่ต้องยอมรับว่า ในการที่หน่วยงานใดจะรับบุคคลเข้าท�าหน้าที่ในต�าแหน่ง
ใด ย่อมต้องพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่นั้นด้วย 

ส�าหรับกรณีตามค�าร้อง เป็นเรื่องที่นาย ศ. ซึ่งมีอาชีพทนายความ สมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการ
อยัการ และแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งอยัการผูช่้วย หากสอบคดัเลอืกได้กจ็ะมกีารขอให้มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งเป็นข้าราชการอัยการต่อไป ซึ่งการรับสมัครสอบคัดเลือกนอกจากจะพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถแล้ว ยัง
ต้องพจิารณาสขุภาพของร่างกายและจติใจว่ามีความสมบรูณ์ สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ และมบีคุลกิลกัษณะทีด่พีอทีจ่ะ
เป็นข้าราชการอยัการ การปฏบัิตหิน้าทีข่องข้าราชการอยัการมใิช่เพยีงปฏบิตัหิน้าทีใ่นห้องพจิารณาคดหีรอืในส�านกังาน
เท่าน้ัน บางครั้งต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ีนอกส�านักงาน เช่น เพื่อเดินเผชิญสืบ เพื่อสืบพยานที่ไม่อาจมาศาลได้ 
การร่วมชันสูตรพลิกศพกับพนักงานสอบสวน การออกไปเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในชนบท เป็นต้น 
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การพจิารณาเพือ่รบัสมคัรสอบคดัเลอืกเพือ่บรรจุเป็นข้าราชการอยัการ และแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งอยัการ 
ผูช่้วย จงึมมีาตรการทีแ่ตกต่างและเข้มงวดกว่าการคดัเลอืกบคุคลไปด�ารงต�าแหน่งอืน่อยูบ้่าง ซ่ึงรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๙ 
วรรคหน่ึง บญัญตัเิป็นข้อยกเว้นไว้ว่า การจ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลทีร่ฐัธรรมนญูรบัรองไว้จะกระท�ามไิด้ เว้น
แต่โดยอาศยัอ�านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายเฉพาะเพ่ือการทีรั่ฐธรรมนญูนีก้�าหนดไว้และเท่าทีจ่�าเป็นเท่านัน้ และ
จะกระทบกระเทือนสาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ และวรรคสอง บัญญัติรับรองไว้ว่า กฎหมายตามวรรค
หน่ึงต้องมผีลใช้บงัคบัเป็นการทัว่ไป และไม่มุง่หมายให้ใช้บงัคบัแก่กรณีใดกรณหีนึง่หรือแก่บคุคลใดบคุคลหนึง่เป็นการ
เจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ที่ให้อ�านาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย ซึ่งบทบัญญัติวรรคหนึ่งและ
วรรคสองให้น�ามาใช้บังคับกับกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วย โดยอนุโลม 

เมือ่พจิารณาถงึพระราชบญัญติัระเบยีบข้าราชการฝ่ายอยัการ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๓๓ (๑๑) ค�าว่า "มกีาย...
ไม่เหมาะสมทีจ่ะเป็นข้าราชการอยัการ" จะใช้ควบคูก่บัมาตรา ๓๓ (๑๒) ทีบ่ญัญติัว่า "เป็นผู้ทีค่ณะกรรมการแพทย์มี
จ�านวนไม่น้อยกว่าสามคน ซึ่ง ก.อ. จะได้ก�าหนด ได้ตรวจร่างกายและจิตใจแล้ว และ ก.อ. ได้พิจารณารายงานของ
แพทย์เห็นว่าสมควรรับสมัครได้" บทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา 
๓๓ (๑๑) เป็นไปตามความจ�าเป็นและความเหมาะสมของฝ่ายอัยการ จึงเห็นว่า บทบัญญัติของพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๓๓ (๑๑) ดังกล่าวเป็นลักษณะตามข้อยกเว้นของรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๙ ซึ่งไม่กระทบกระเทือนถึงสาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมาย
ให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ แต่อย่างใด

ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยตามเสียงข้างมาก ๑๒ เสียง ว่าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ 
พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๓๓ (๑๑) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ 

(หมายเหต ุตลุาการศาลรฐัธรรมนญูเสยีงข้างน้อย จ�านวน ๓ คน เห็นว่า พระราชบญัญติัระเบยีบข้าราชการ 
ฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๓๓ (๑๑) เฉพาะค�าว่า "มีกาย...ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการอัยการ" ขัดต่อ
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ เนือ่งจากเป็นบทบญัญติัท่ีเปิดโอกาสให้ใช้ดุลพินจิ
อย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นการเกินขอบเขตโดยอ้างเหตุตามความเหมาะสมแทนความสามารถ) 

๕) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๘/๒๕๔๕

ผู้ร้องเป็นโจทก์ยื่นฟ้องกรมสรรพากร เป็นจ�าเลยต่อศาลภาษีอากรกลาง โดยอ้างเหตุผลตามค�าฟ้องว่า  
เจ้าพนักงานประเมินกรมสรรพากรมีหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประเมินให้ผู้ร้องเสียภาษีเงินได้ประจ�าปี 
๒๕๔๐ และปี ๒๕๓๙ เพิ่ม รวมเป็นเงิน ๑๑๒,๖๖๓ บาท และ ๓๗,๓๑๙ บาท โดยอ้างเหตุว่าผู้ร้องต้องน�าเงินได้ของ
ภริยา ซึ่งเป็นรายได้อื่นที่ไม่ใช่รายได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๑) มารวมค�านวณเป็นเงินได้ของผู้ร้อง ผู้ร้อง
ได้ยื่นอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ยกอุทธรณ์ผู้ร้อง โดยให้เหตุผลว่า ผู้ร้องเป็นสามี มีหน้าที่ยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. ๙๐) โดยน�าเงินได้พึงประเมินของภริยาซึ่งมิใช่เงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา ๔๐ (๑) ทีป่ระสงค์แยกย่ืนแบบแสดงรายการมารวมเป็นเงินได้ของผูร้้องด้วย โดยให้ผูร้้องเสยีภาษแีละเงนิเพิม่  
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๖) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๗/๒๕๔๖ 

คดีนี้มีประเด็นว่า พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ไม่ได้ให้สิทธิแก่ชายต่างด้าวที่สมรสกับหญิงไทย
ในการที่จะได้สัญชาติโดยการแปลงชาติได้เช่นเดียวกับหญิงต่างด้าวที่สมรสกับชายสัญชาติไทยนั้น ก่อให้เกิดปัญหา
สถานะของบุคคลและการตั้งสถานะครอบครัวของหญิงที่ไม่เสมอภาคระหว่างหญิงสัญชาติไทยกับชายสัญชาติไทย
ที่สมรสกับต่างด้าว ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๙ วรรค
หนึ่งบัญญัติว่า “หญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้สมรสกับผู้มีสัญชาติไทยถ้าประสงค์จะได้สัญชาติไทยให้ยื่นค�าขอต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง” เมื่อพิจารณาแล้วไม่ถือเป็นบทบัญญัติที่ก่อให้เกิด
ความไม่เสมอภาคกันในกฎหมายระหว่างชายและหญิง หรือเป็นการท�าให้ชายและหญิงไม่ได้มีสิทธิเท่าเทียมกันด้วย
เหตุที่เป็นมาตรการที่รัฐก�าหนดขึ้นให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและความมั่นคงของประเทศซ่ึงมิได้ตัดสิทธิของชาย
ต่างด้าวทีส่มรสกบัหญงิสญัชาตไิทยกอ็าจได้สญัชาติไทยตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายบญัญติั คือ มาตรา 
๑๐ ๑๑ และ ๑๒ ซึ่งไม่ได้ยุ่งยากและก่อให้เกิดปัญหาในสถานะของบุคคลแต่ประการใด จึงมิใช่เป็นการเลือกปฏิบัต ิ
โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองเพศ ดังนั้น พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘  
มาตรา ๙ จึงสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ แล้ว

ทั้งสองฉบับรวม ๑๒๙,๐๑๙.๙๐ บาท การที่ให้น�าเงินได้ของภริยาผู้ร้องมารวมกับเงินได้ของผู้ร้องเอาไปค�านวณภาษี
ตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี กับที่ มาตรา ๕๗ เบญจ ได้ก�าหนดให้ภริยาเท่านั้น ที่มีสิทธิแยกยื่นรายการและ
เสียภาษี เฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา ๔๐ (๑) โดยยอมให้ถือเป็นเงินได้ของสามี ตามมาตรา ๕๗ 
ตรี การไม่ก�าหนดให้สามีมีสิทธิแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหาก เฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 
๔๐ (๑) ด้วยจงึเป็นกฎหมายทีเ่ลอืกปฏบิตัต่ิอบคุคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองเพศ ผู้ร้องเหน็ว่าบทบัญญตัิ
แห่งประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ เป็นกฎหมายที่ท�าให้บุคคลไม่เสมอกันในกฎหมาย และ 
ไม่ได้รบัความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั ท�าให้ชายและหญงิมสีทิธไิม่เท่าเทยีมกนั จงึขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู 
มาตรา ๓๐ 

พจิารณาประมวลรษัฎากร มาตรา ๕๗ ตรี แล้ว แม้เป็นบทบญัญติัแห่งกฎหมายทีก่ระทบต่อสิทธิในทรพัย์สนิ
ของบุคคล ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ แต่การตรากฎหมายจ�ากัดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล
ก็สามารถท�าได้ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่า เป็นกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีของรัฐ มีผลใช้บังคับกับสามีและภริยาทั้งหมดที่มีเงินได้พึง
ประเมิน เป็นการทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ง
ความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก�าเนิด เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคสาม แม้ว่าประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี ก�าหนดให้ถือเงิน
ได้พึงประเมินของภริยาเป็นเงินได้ของสามี โดยให้สามีมีหน้าที่ยื่นรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแทนภริยาจะ
กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้เป็นสามีอยู่บ้างก็ตาม แต่ก็เท่าที่จ�าเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี
ของรัฐ และมิได้กระทบต่อสาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลครอบครัว และทรัพย์สินตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ดังนั้น ประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ และ มาตรา ๓๐

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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๗) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๔๖ 

ผูร้้องเหน็ว่า การก�าหนดเง่ือนไขเพือ่ก่อให้เกดิสทิธิประโยชน์และการก�าหนดเงือ่นเวลาขอใช้สทิธิประโยชน์
หรือการสิ้นสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง และ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่งขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และ มาตรา ๓๐ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติประกัน
สังคมฯ เป็นกฎหมายท่ีตราข้ึนเพื่อสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้างและบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องโดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือกรณีคลอดบุตรด้วย จึงเป็นกฎหมายท่ีตราข้ึนเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญก�าหนดไว้และเท่าที่จ�าเป็นและ
การก�าหนดระยะเวลายื่นค�าร้องขอรับประโยชน์ทดแทนภายในหนึ่งปีก็มีผลใช้บังคับกับลูกจ้างทุกคน ซึ่งหากลูกจ้าง
ผูป้ระกนัตนคนใดมเีหตจุ�าเป็นจนไม่สามารถจะปฏบิติัตามก�าหนดเวลานัน้ได้กอ็าจยืน่ค�าร้องก่อนส้ินก�าหนดเวลานัน้
เพือ่ขอขยายหรอืเลือ่นก�าหนดเวลาออกไปได้ตามกรณแีห่งความจ�าเป็นแก่กรณ ีเงือ่นไขดังกล่าวไม่กระทบกระเทอืน
สาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป มิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณี
หนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง และไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ และ ๓๐

๘) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๑/๒๕๔๗ 

ผู้ร้องอ้างว่า ประมวลรัษฏากร มาตรา ๑๒๑ ให้สิทธิและยกเว้นแก่โจทก์ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐไม่ต้อง
ปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอ�านาจแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายผู้ร้องต้องปิดอากรแสตมป์หากไม่ปิดไม่สามารถ 
รบัฟังเป็นพยานหลกัฐานได้ เป็นบทบญัญตัทิีเ่ป็นการแบ่งชัน้วรรณะก่อให้เกดิความไม่เท่าเทียมกนัในกฎหมาย จึงขัด
ต่อรฐัธรรมนญู ศาลฎกีามคี�าสัง่ให้ส่งความเหน็ของผู้ร้องตามทางการเพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณา ศาลรฐัธรรมนญู
พิจารณาแล้วเห็นว่า ประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๒๑ เป็นเรื่องการเสียอากร โดยปกติการที่กฎหมายบัญญัติให้
ต้องมีการเสียอากรก็เพื่อให้เป็นรายได้ให้แก่รัฐ เป็นเงินได้ของรัฐที่เก็บเอาจากประชาชนเพ่ือน�าไปใช้จ่ายเป็นเงิน 
งบประมาณแผ่นดิน มีวัตถุประสงค์ท่ีจะเก็บจากประชาชนที่จะได้รับบริการจากรัฐไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเก็บจาก
รัฐเอง การที่มาตรา ๑๒๑ บัญญัติว่าถ้าฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็นรัฐบาลเจ้าพนักงานของรัฐท่ีกระท�าการของรัฐบาล
โดยหน้าท่ีหรือบุคคลผู้กระท�าการในนามของรัฐบาลไม่ต้องเสียอากรแสตมป์จึงชอบด้วยวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
ดังกล่าวแล้วไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลทั่วไป และตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๙ ก็ได้บัญญัติ
ให้บุคคลมีหน้าที่เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ การเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๒๑ ก็เป็น
ภาษีอากรอย่างหนึ่งการที่ประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๒๑ บัญญัติยกเว้นให้โจทก์ซึ่งเป็นนิติบุคคลโดยเป็นกระทรวง
ในรัฐบาลไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอ�านาจ แต่ผู้ร้องต้องปิดอากรแสตมป์จึงจะสามารถรับฟังเป็นพยาน
หลักฐานได้อาจเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ 
และ ๓๐ นั้น ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งก็ได้บัญญัติยกเว้นโดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญก�าหนดไว้และเท่าท่ีจ�าเป็นและที่ไม่กระทบกระเทือนสาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า ประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๒๑ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ ประกอบมาตรา ๒๙

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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๙) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๑/๒๕๔๘

มีประเด็นว่า พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ มาตรา ๔๕ ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๙ และ ๓๐ เนื่องจากบัญญัติให้ผู้รับโอนต้องรับผิดในฐานะลูกหนี้ร่วมกับผู้โอนในภาษีที่ค้างช�าระ “ไม่ว่า
จะรับโอนมาด้วยเหตุใด ๆ” กฎหมายบัญญัติให้ความคุ้มครองรัฐฝ่ายเดียวด้วยการปิดปากมิให้ผู้รับโอนยกข้อต่อสู้
ใด ๆ  ได้เลย แม้จะเป็นผู้รับโอนที่สุจริตและมีค่าตอบแทน ท�าใหผู้้รับโอนเสียเปรียบ ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวา่ กฎหมาย
ดังกล่าวตราขึ้นเพื่อให้รัฐโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหารายได้จากการจัดเก็บภาษีส�าหรับใช้จ่ายในการบริหาร
กจิการสาธารณะตามอ�านาจหน้าทีข่ององค์กร อนัเป็นกจิการเพ่ือสาธารณประโยชน์ ภาษโีรงเรือนและทีดิ่นเป็นภาษี
อากรอย่างหนึง่ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๖๙ บคุคลมหีน้าทีเ่สยีภาษอีากร กฎหมายดงักล่าวจงึเป็นบทกฎหมายเฉพาะ
เพื่อการที่รัฐธรรมนูญก�าหนดและเท่าท่ีจ�าเป็น ไม่กระทบกระเทือนสาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ มีผลใช้บังคับ
เป็นการทัว่ไป มไิด้มุง่หมายให้ใช้บังคบัแก่กรณใีดกรณหีนึง่หรอืบคุคลใดบคุคลหนึง่เป็นการเจาะจง ใช้กบับคุคลโดย
เสมอกันและให้ความคุ้มครองแก่บุคคลอย่างเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุ
แห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม...การเรียกเก็บภาษีโรงเรือนที่ค้างช�าระจากผู้รับโอนที่ดินและโรงเรือนร่วมกับผู้โอนจึงไม่ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ และ ๓๐ 

๑๐) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๓/๒๕๔๘

จ�าเลยโต้แย้งว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๐ มีลักษณะเป็นการจ�ากัดสิทธิ
ของบุคคลซึ่งเป็นนายจ้างโดยให้สิทธิเฉพาะลูกจ้างฝ่ายเดียวที่มีสิทธิยื่นค�าขอให้คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
พิจารณาวินิจฉัย และให้สิทธิแก่คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานเลือกปฏิบัติโดยอาศัยความแตกต่างในสถานะ
ของนายจ้างและลูกจ้างโดยไม่ค�านึงถึงความเป็นธรรมให้ฝ่ายนายจ้าง ไม่ให้สิทธิใด ๆ แก่ฝ่ายนายจ้างและไม่ได้รับ
ความเสมอกันในบทบัญญัติของกฎหมายเท่ากับฝ่ายลูกจ้าง จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และ ๓๐ 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๐ เป็นกฎหมายที่มี
เจตนารมณ์เพ่ือคุ้มครองลูกจ้างผู้มีฐานะที่ด้อยทางเศรษฐกิจและมีลักษณะเป็นการก�าหนดมาตรฐานข้ันต�่าที่ลูกจ้าง
พึงได้รับการปฏิบัติจากนายจ้าง อีกทั้งยังเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนและบัญญัติขึ้นเพื่อ
แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้างและมีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองลูกจ้าง จึงเป็นกฎหมายเฉพาะเพื่อ
การที่รัฐธรรมนูญได้ก�าหนดไว้และเท่าที่จ�าเป็นแล้วโดยไม่กระทบกระเทือนถึงสาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพแต่
อย่างใด และมิได้ขัดต่อหลักความเสมอภาค และยังเป็นการส่งเสริมให้ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิ และเสรีภาพเช่นเดียว
กับนายจ้าง ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ และ ๓๐ 
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๑๑) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๐/๒๕๔๙

ประเดน็เกีย่วกบัหลกัความเท่าเทยีมกนัและการเลือกปฏบิตัท่ีิศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัในคดนีี ้คอื ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ ประกอบมาตรา ๓ 
มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๓๓ หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรา ๓ มาตรา ๔ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑ บททั่วไป รัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๓ เป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยอ�านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ซึ่งประกอบด้วยอ�านาจนิติบัญญัติ อ�านาจ
บริหาร อ�านาจตุลาการ พระมหากษัตริย์ทรงใช้อ�านาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๔ เป็นบทบัญญัติรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง รัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๙ เป็นบทบัญญัติวางหลักประกันความมั่นคงแห่งสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะ
ถูกจ�ากัดมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญก�าหนดไว้และเท่าที่
จ�าเป็นเท่านั้น และจะกระทบกระเทือนสาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพมิได้ เป็นการวางหลักคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลไว้ ถ้ารัฐสภาจะตรากฎหมายมาจ�ากัดสิทธิ เสรีภาพของประชาชน สามารถกระท�าได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่
รฐัธรรมนูญก�าหนดเท่านัน้ ทัง้ต้องมผีลใช้บังคบัเป็นการทัว่ไปและไม่มุง่หมายให้ใช้บงัคบัแก่กรณใีดกรณหีนึง่ หรอืแก่
บคุคลใดบคุคลหนึง่เป็นการเจาะจง รฐัธรรมนญูมาตรา ๓๐ เป็นบทบญัญติัท่ีให้ความคุม้ครองสิทธเิสรีภาพของชนชาว
ไทยให้มีความเสมอภาคกันตามกฎหมายและได้รับความคุ้มครองที่เท่าเทียมกัน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา ๒๓๖ เป็นบทบญัญตัใิห้สทิธแิก่คูค่วามยืน่ค�าร้องอทุธรณ์ค�าส่ังของศาลชัน้ต้นทีป่ฏเิสธไม่ยอมรับอทุธรณ์
ต่อศาลอุทธรณ์ หากเห็นว่าค�าสั่งของศาลชั้นต้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นบทบัญญัติที่บังคับใช้โดยทั่วไป 

ดังนั้น มาตรา ๒๓๖ ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจึงไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๓๓

๑๒) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๔๙

ผู้ร้องกับพวกอ้างว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖66 บัญญัติให้คู่ความที่มีฐานะ
ยากจนมีสิทธิจะฟ้องหรือต่อสู้คดีทางศาลได้ โดยให้ศาลมีค�าสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมเพ่ือให้โอกาสคู่ความได้ต่อสู้คดี
ถึงที่สุด ทั้งนี้ หากกฎหมายก�าหนดให้คู่ความจะต้องช�าระค่าฤชาธรรมเนียมศาลทุกกรณีแล้วจะเป็นการตัดสิทธิหรือ
ปิดโอกาสผู้ซึ่งมีฐานะยากจนไม่มีเงินเพียงพอหรือไม่มีทรัพย์สินอื่นใดที่จะน�ามาช�าระค่าธรรมเนียมศาลต้องถูกจ�ากัด
สทิธ ิการทีศ่าลช้ันต้นมคี�าสัง่ไม่รบัฎกีาจงึเป็นการตดัสทิธผิูร้้องกบัพวกอนัเป็นการขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูแห่งราช
อาณาจักรไทย มาตรา ๒๙ และ ๓๐ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา ๑๕๖ เป็นบทบัญญตัเิกีย่วกบัการขอด�าเนนิคดีอย่างคนอนาถาในศาล โดยปกติการด�าเนนิคดีแพ่ง คูค่วามหรือ

 66  คดีนี้ตัดสินก่อนมีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ทั้งนี้ ต่อมาในปี ๒๕๕๑ มาตรา ๑๕๖ ได้มีการแก้ไข 

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยหลักการเกี่ยวกับการ

อุทธรณ์ค�าสั่งปรากฏในมาตรา ๑๕๖/๑ ดังนี้ “ในกรณีที่ศาลมีค�าสั่งอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้แต่เฉพาะบางส่วน หรือมี

ค�าสั่งให้ยกค�าร้อง ผู้ขออาจอุทธรณ์ค�าสั่งนั้นต่อศาลได้ภายในก�าหนดเจ็ดวันนับแต่วันมีค�าสั่ง ค�าสั่งของศาลอุทธรณ์เช่นว่านี้ให้เป็น

ที่สุด”

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

168



๑๓) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๑/๒๕๕๐

ประเดน็ท่ีศาลรฐัธรรมนญูพจิารณากค็อื พระราชบญัญติัจดัต้ังศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรอืแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๘ และ มาตรา ๓๐  
หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่ามาตรา ๕๑ ดังกล่าวเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาการฟ้องคดี 
ที่ก�าหนดให้ผู้ฟ้องคดีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระท�าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
และคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) จะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน 
หนึง่ปี นบัแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูถ้งึเหตแุห่งการฟ้องคดี เหน็ได้ว่าให้สิทธแิก่ผู้ฟ้องคดีในการฟ้องคดีทีเ่กิดข้ึนอนัสอดคล้อง
กับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ ส่วนรัฐธรรมนูญมาตรา ๓๐ เป็นบทบัญญัติให้บุคคลทุกคนย่อมเสมอกัน
ในกฎหมาย และได้รับการคุ้มครองโดยเท่าเทียมกันในกฎหมายที่บุคคลนั้นถูกบังคับใช้อยู่ กล่าวคือ หากผู้ฟ้องคดี
น�าคดีมาขึ้นสู่ศาลปกครอง กระบวนวิธีพิจารณาความก็ย่อมมีความเท่าเทียมกันกับบุคคลอื่นที่น�าคดีมาขึ้นสู่ศาล
ปกครองเช่นเดยีวกนั มาตรา ๕๑ ดงักล่าวจงึมไิด้ให้สทิธแิก่บคุคลทีจ่ะฟ้องคดต่ีอศาลปกครองให้แตกต่างกนั จึงมไิด้ขดั 
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๓๐ แต่อย่างใด 

ผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในคดีจะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อศาลที่เรียกว่า ค่าธรรมเนียมศาล แต่หากเป็นบุคคลยากจนไม่มีเงิน
ที่จะเสียค่าธรรมเนียม อาจร้องขอด�าเนินคดีอย่างคนอนาถาได้ ...ก่อนที่ศาลจะมีค�าสั่งให้คู่ความด�าเนินคดีอย่างคน
อนาถา จะต้องท�าการไต่สวนเสยีก่อนเพือ่ให้ได้ข้อเทจ็จรงิว่าคูค่วามเป็นคนยากจนจรงิ กจ็ะสัง่ให้คูค่วามทีข่อด�าเนนิ
คดอีย่างคนอนาถาไม่ต้องเสยีค่าธรรมเนยีมในชัน้ศาลอทุธรณ์ ...การทีศ่าลชัน้ต้นจะส่ังเช่นนีต้้องพิจารณาถงึเหตผุล
และความจ�าเป็นของคู่ความเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่คู่ความทั้งสองฝ่าย และเมื่อศาลชั้นต้นสั่งอย่างไรแล้ว ก็ให้
สิทธิแก่คู่ความที่ขอด�าเนินคดีอย่างคนอนาถามีสิทธิอุทธรณ์ต่อไปได้ ค�าส่ังของศาลอุทธรณ์เช่นว่านี้ให้เป็นที่สุด ที่
บญัญตัเิช่นนีก้เ็พือ่ให้ศาลอทุธรณ์พจิารณากลัน่กรองค�าส่ังศาลชัน้ต้นอกีคร้ัง การท่ีให้ค�าส่ังของศาลอทุธรณ์เป็นทีส่ดุ
นั้นเนื่องจากปัญหาที่ว่าบุคคลนั้นเป็นคนยากจนหรือไม่ ได้รับการพิจารณามาแล้วถึงสองศาล และปัญหาข้อนี้ไม่ใช่
ประเด็นในคดีโดยตรง จึงควรให้ยุติที่ศาลอุทธรณ์ ไม่ควรให้ยืดเยื้อฎีกาต่อไปได้อีก ซึ่งเหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่
ความแล้ว กรณีดังกล่าวแม้เป็นการจ�ากัดสิทธิอยู่บ้างแต่ก็เป็นการจ�ากัดเท่าที่จ�าเป็นและไม่กระทบกระเทือนสาระ
ส�าคัญแห่งสทิธิและเสรภีาพ นอกจากนี ้ยงัใช้บงัคบัเป็นการทัว่ไป ไม่ได้มุง่หมายให้ใช้บงัคบัแก่กรณใีดกรณหีนึง่หรอื
แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง เป็นบทบัญญัติที่ใช้กับคู่ความอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ค�านึงถึงฐานะของคู่
ความแต่อย่างใด ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖ วรรคห้า จึงไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ และ ๓๐ 
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๑๔) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๕๑

ผู้เช่าซื้อรถยนต์ของกลาง ยื่นค�าร้องขอคืนรถยนต์ต่อศาลอาญา โดยอ้างว่าไม่มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นเป็นใจ
ให้มีการน�ารถยนต์ดังกล่าวไปใช้ในการกระท�าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดแต่อย่างใด รวมทั้งอ้างว่าการ
ริบรถยนต์ดังกล่าวตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ 
มาตรา ๓๐ วรรคสองและวรรคสี่ เป็นบทบัญญัติท่ีขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ มาตรา ๓๐... ศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัว่า ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาแล้วเหน็ว่า กฎหมายดังกล่าวเป็นบทบญัญตัิ
ที่ก�าหนดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ถูกศาลสั่งริบในคดียาเสพติด 
สามารถพสิจูน์ได้ว่าตนไม่มโีอกาสทราบ หรอืไม่มเีหตุอนัควรสงสัยว่าจะมกีารกระท�าความผิดและจะมกีารน�าทรัพย์สิน
ดังกล่าวไปใช้ในการกระท�าความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท�าความผิด หรือมีไว้เพื่อใช้ในการ 
กระท�าความผดิ ใช้สทิธร้ิองคดัค้านค�าร้องขอให้รบิทรพัย์สนิของพนกังานอยัการได้ จงึเป็นบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย มี
ผลใช้บังคับต่อบุคคลเป็นการทั่วไปโดยเสมอกันไม่ได้ยกเว้นให้ใช้บังคับกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือท�าให้บุคคลไม่ได้
รบัความเสมอกันในกฎหมายหรอืไม่ได้รบัความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทยีมกนั และไม่เป็นการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่
เป็นธรรมต่อบคุคลแต่อย่างใด บทบญัญตัดิงักล่าวจึงไม่ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๔๐ มาตรา ๓๐

๑๕) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๕ 

ประเดน็เกีย่วกบัหลกัความเท่าเทยีมกนัและการเลือกปฏบิติัทีศ่าลรัฐธรรมนญูวนิจิฉัยในคดีนี ้คอื พระราช 
บัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) มีปัญหาเกี่ยวกับ 
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม่

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ร้องได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) กรณี
ได้รับหนังสือร้องเรียนจากนาย ศ. ว่า ได้ไปสมัครทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ แต่ส�านักงาน
ศาลยุติธรรมแจ้งว่า ก.ต. มีมติไม่รับสมัครโดยให้เหตุผลว่าสภาพร่างกายและจิตใจไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่
ข้าราชการตุลาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรค
หนึง่ (๑๐) ซึง่ผูร้้องเรยีนและผูร้้องเห็นว่าการตดัสทิธสิอบบคุคลด้วยเหตผุลดงักล่าว ถอืเป็นการเลอืกปฏบิติัโดยไม่เป็น
ธรรมเพราะเหตแุห่งความแตกต่างในเรือ่งสภาพทางกายหรือความพิการ บทบญัญติัแห่งกฎหมายดังกล่าวจึงขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐

ประเด็นพิจารณาเบื้องต้นกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีค�าวินิจฉัยท่ี ๑๖/๒๕๔๕ ว่า พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ไม่มีปัญหาด้วยความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ นั้น แต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ วรรคสาม ได้บัญญติัข้อความว่า “ความพกิาร” เพิม่เติม อนัเป็นหลกัการส�าคญัที่
แตกต่างจากรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ เมือ่ผูร้้องเสนอเรือ่งให้วนิจิฉัยว่า พระราชบญัญตัิ
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ระเบยีบข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุธิรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึง่ (๑๐) มปัีญหาเกีย่วกบัความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เฉพาะหลักการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะ
เหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องความพิการ ตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม จึงเป็นเรื่องหรือประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่
เคยพิจารณาวินิจฉัยมาก่อนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๕ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งรับค�าร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย

ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัพระราชบญัญติัระเบยีบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า ภายหลังจากที่
ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�าวินิจฉัยที่ ๑๖/๒๕๔๕ ว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 
๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึง่ (๑๐) ไม่มปัีญหาเกีย่วกบัความชอบด้วยรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 
๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ แล้ว ประเทศไทยได้ให้สตัยาบนัอนสุญัญาว่าด้วยสทิธคินพกิาร (Convention on the Rights of  
Persons with Disabilities: CRPD) ของสหประชาชาติ เมือ่วนัท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซ่ึงมผีลบงัคับให้ประเทศไทย
ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่ระบุไว้ในอนุสัญญาดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นมา และท�าให้หน่วย
งานของรัฐมีหน้าที่ตามพันธกรณี ข้อ 27 (a ) ที่ก�าหนดว่า ห้ามการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการในทุกด้าน
ที่เกี่ยวกับการจ้างงาน รวมถึงเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคล การว่าจ้าง และการจ้างงาน การจ้างงานอย่างต่อเนื่อง 
ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน และสภาพการท�างานที่ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย และ (g) ที่ก�าหนดให้ว่าจ้างคน
พกิารเข้าท�างานในหน่วยงานภาครฐั ดงันัน้ การทีห่น่วยงานของรฐัจะก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการรบับคุคลเข้าท�าหน้าที่
ในต�าแหน่งใด ย่อมต้องค�านึงถึงพันธกรณีตามอนุสัญญาดังกล่าวด้วย

การที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง 
(๑๐) ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครทดสอบความรู้ หรือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ
ตุลาการและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม “...มีกายหรือจิตใจ
ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการ...” นั้น ค�าว่า “กายหรือจิตใจไม่เหมาะสม” อยู่ในกรอบความหมายของ 
ค�าว่า “คนพิการ” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งสอดคล้องกับ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ โดยมีลักษณะเป็นการก�าหนดลักษณะทางกายและจิตใจที่ไม่
เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการไว้อย่างกว้างขวางไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน น�าไปสู่การใช้ดุลพินิจที่ส่งผลให้เกิด
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมได้ในท่ีสุด กฎหมายที่จ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้น ต้องมีขอบเขตชัดเจน
แน่นอน เช่น อาจก�าหนดว่า มลีกัษณะทางกายและจิตใจทีไ่ม่สามารถปฏบิติัหน้าทีเ่ป็นข้าราชการตุลาการได้เพียงใด 
เป็นต้น เพือ่ให้ประชาชนทราบว่ากฎหมายดงักล่าวต้องการจ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพในเรือ่งใดบ้าง และต้องสอดคล้อง
กับหลักแห่งความได้สัดส่วนพอเหมาะพอควรแก่กรณี ค�านึงถึงประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของสังคมโดยรวม
มากกว่าประโยชน์ขององค์กร

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) จึง
เป็นบทบัญญัติที่เปิดโอกาสให้มีการใช้ดุลพินิจกว้างขวางเกินความจ�าเป็น อันอาจจะส่งผลให้มีการเลือกปฏิบัติโดย 
ไม่เป็นธรรมต่อคนพกิารได้ การก�าหนดคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามทีม่ลีกัษณะเป็นการเลอืกปฏบัิตโิดยไม่เป็นธรรม
ต่อคนพกิารไว้ในข้ันตอนการรบัสมคัรบุคคลเพ่ือสอบคดัเลอืกเป็นข้าราชการตุลาการ โดยให้เป็นดุลพนิจิของ ก.ต. ใน
การพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะให้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการตุลาการหรือไม่นั้น เป็นการ
ตัดสิทธิคนพิการตั้งแต่ต้น โดยไม่เปิดโอกาสให้คนพิการสามารถสอบคัดเลือกได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป และ
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ไม่มโีอกาสแสดงความรูค้วามสามารถอย่างแท้จรงิทีเ่กีย่วข้องกบัต�าแหน่งงานนัน้เสียก่อน ท้ังภารกจิหลักตามอ�านาจ
หน้าที่ของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม คือ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปโดยยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย และต้องนั่งพิจารณาโดยครบองค์คณะ ความพิการจึงมิได้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จะเป็น
ข้าราชการตลุาการ ทีจ่ะมผีลต่อการให้ความเป็นธรรมแก่คูค่วามหรอืผูเ้กีย่วข้อง พระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ในส่วนที่บัญญัติให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อ
บรรจุเป็นข้าราชการตุลาการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามว่า “มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมท่ีจะเป็น
ข้าราชการตลุาการ” จงึขัดต่อสทิธขิองคนพกิารในการเข้าท�างานบนพืน้ฐานทีเ่ท่าเทยีมกบับคุคลทัว่ไปตามอนสุญัญา
ว่าด้วยสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ และเป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความ 
แตกต่างในเรื่องความพิการ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคสาม

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
มาตรา ๒๖ วรรคหนึง่ (๑๐) เฉพาะในส่วนทีบั่ญญตัว่ิา “...มกีายหรอืจติใจไม่เหมาะสมทีจ่ะเป็นข้าราชการตลุาการ...” 
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ วรรคสาม

๑๖) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๗/๒๕๕๕

ประเดน็เกีย่วกบัหลกัความเท่าเทยีมกนัและการเลือกปฏบิตัท่ีิศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัในคดนีี ้คอื ประมวล
รัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ประกอบมาตรา ๕๗ ตรีและมาตรา ๕๗ เบญจ มีปัญหา 
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ หรือไม่

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ร้องเห็นว่าประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ประกอบ
มาตรา ๕๗ ตร ีทีบ่ญัญตัใิห้น�าเงนิได้พงึประเมนิของภรยิาเป็นเงนิได้ของสาม ีท�าให้สามภีรยิาต้องเสยีภาษเีพิม่ขึน้จาก
ตอนที่ต่างฝ่ายต่างแยกยื่นเมื่อยังไม่มีการสมรส และมาตรา ๕๗ เบญจ ที่บัญญัติให้เฉพาะภริยาที่มีเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา ๔๐ (๑) สามารถแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามี โดยมิให้ถือว่าเป็นเงินได้ของสามีตาม
มาตรา ๕๗ ตรี มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ โดยสร้างความไม่เป็นธรรมด้านภาระภาษี
และเป็นการกระทบกระเทอืนหรอืจ�ากดัเสรภีาพในการประกอบอาชพีของหญงิมสีาม ีรวมทัง้เป็นการจ�ากดัสิทธแิละ
เสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้โดยไม่จ�าเป็นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และยังเป็นการเลือกปฏิบัติโดย
ไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสถานะของบุคคล โดยมิได้เป็นมาตรการท่ีรัฐก�าหนดขึ้นเพื่อขจัด
อปุสรรคหรอืส่งเสรมิให้บคุคลสามารถใช้สทิธแิละเสรีภาพได้เช่นเดียวกบับคุคลอืน่ตามรัฐธรรมนญูมาตรา ๓๐ วรรคสี่

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) 
เป็นบทบัญญัติที่จ�าแนกเงินได้พึงประเมินออกเป็นประเภทต่าง ๆ ไว้ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ไม่มีข้อความใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนหรือจ�ากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือ
ประกอบอาชีพของบุคคล และมิได้กระทบต่อสาระส�าคญัแห่งสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลตามท่ีรัฐธรรมนญูรบัรองไว้ 
อกีทัง้มิได้เป็นการเลอืกปฏบัิตโิดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล จงึไม่ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู มาตรา ๔๓ ประกอบมาตรา 
๒๙ และมาตรา ๓๐

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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๑๗) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๑/๒๕๕๖

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ ผู้ร้อง เสนอเร่ืองขอให้ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาว่าผู้ร้องได้รับเรือ่งร้อง
เรยีนจาก นาย ท. ผูร้้องเรยีนว่า คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ได้
มมีตว่ิาผูร้้องเรยีนกระท�าความผดิวนัิยอย่างร้ายแรง ผู้ร้องเรยีนจงึขอให้ผูร้้องเสนอเรือ่งต่อศาลรฐัธรรมนูญ ว่าพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๓) และ (๔) เนื่องจากเป็นการจ�ากัดสิทธิในการอุทธรณ์ค�าสั่งต่อผู้บังคับบัญชา และมาตรา 
๙๒ วรรคสอง ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ โดยได้ก�าหนดกระบวนการพิจารณาความผิดวินัยไว้เป็นพิเศษส�าหรับ 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ตุลาการศาลปกครอง และพนักงานอัยการ ท�าให้การพิจารณาความผิดวินัย 
อยู่ในอ�านาจขององค์กรนั้นเอง ซ่ึงแตกต่างจากข้าราชการทั่วไปที่ต้องถูกพิจารณาความผิดวินัยโดยคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เป็นการเลอืกปฏบัิตโิดยไม่เป็นธรรม ผูร้้องพจิารณาแล้วจึงเสนอเรือ่งขอให้ศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉัยว่าพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๒ วรรคสอง เป็น
บทบญัญตัแิห่งกฎหมายทีก่ระทบต่อสทิธมินษุยชน และมปัีญหาเกีย่วกบัความชอบด้วยรฐัธรรมนญู มาตรา ๓๐ หรอืไม่

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทจุรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๒ วรรคสอง เป็นบทบญัญติัทีใ่ช้บงัคบักบัข้าราชการตุลาการหรือข้าราชการอยัการ โดย 
หลกัเกณฑ์นีแ้ม้จะมคีวามแตกต่างจากเจ้าหน้าทีข่องรัฐ ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึง่ แต่กเ็ป็นบทบญัญติัท่ีมีเจตนารมณ์
เพ่ือให้การด�าเนินการทางวนัิยซึง่เป็นส่วนหน่ึงของการบรหิารงานบคุคลของข้าราชการตลุาการและข้าราชการอยัการ 
มคีวามเป็นอสิระตามลกัษณะของภารกจิซึง่มคีวามจ�าเป็นและเพือ่ให้เกดิความเหมาะสม กล่าวคอื เพือ่ให้ข้าราชการ
ตุลาการสามารถพิจารณาพิพากษาอรรถคดีอย่างมีอิสระ และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๐ และมาตรา 
๒๒๔ ที่ได้บัญญัติให้การลงโทษผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมและตุลาการในศาลปกครองต้องได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรือคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง แล้วแต่กรณี อันเป็นการรับรองหลัก
ประกันความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการไว้ และเพื่อให้ข้าราชการอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดี

ส่วนประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี ที่บัญญัติให้สามีและภริยาที่อยู่ร่วมกันตลอดปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว
ต้องถือเอาเงินได้พึงประเมินของภริยาเป็นเงินได้ของสามี และให้สามีมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการ
และเสียภาษี แต่ถ้ามีภาษีค้างช�าระและภริยาได้รับแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วันแล้ว ให้ภริยาร่วมรับผิดชอบในการ 
เสียภาษีท่ีค้างช�าระน้ันด้วย เป็นการไม่ยุติธรรมส�าหรับภริยา เพราะภริยาอาจไม่มีส่วนรู้เห็นในเร่ืองการยื่นรายการ
เสียภาษีด้วย และท�าให้สามีภริยาต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นจากกรณีที่ต่างฝ่ายต่างแยกยื่นเมื่อยังไม่มีการสมรส ประกอบ
กับมาตรา ๕๗ เบญจ บัญญัติให้แต่เฉพาะภริยาที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) สามารถแยกยื่นรายการ
และเสียภาษีต่างหากจากสามี โดยมิให้ถือว่าเป็นเงินได้ของสามีตามมาตรา ๕๗ ตรี จึงถือว่าเป็นการไม่ส่งเสริมความ
เสมอภาคของชายและหญิง และยังเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างใน
เรื่องสถานะของบุคคลภายหลังจากการสมรสตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๓๐

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

173



และการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๕ อีกทั้งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๗ ได้บัญญัติความเป็น
อิสระในการพิจารณา ด�าเนินคดีอาญาระหว่างอัยการสูงสุดกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไว้ในกรณีท่ีข้อกล่าวหาใดที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าเป็นความผิดทางอาญา ให้ถือว่ารายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส�านวนการ 
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงหากอัยการสูงสุดเห็นว่ารายงาน เอกสารและความเห็น 
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่สมบูรณ์พอที่จะด�าเนินคดีได้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. และอัยการสูงสุดตั้งคณะ 
ท�างานขึ้นเพื่อด�าเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อไป 

ด้วยเหตุนี้การด�าเนินการทางวินัยกับข้าราชการอัยการตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง หากบัญญัติให้ถือว่า
รายงาน เอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส�านวนการสอบสวนทางวินัยของข้าราชการอัยการ  
ย่อมอาจท�าให้การใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการในการสั่งคดีอาญาดังกล่าวขาดความเป็นอิสระ โดยเฉพาะการ
พจิารณาข้อกล่าวหาทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมตว่ิามคีวามผิดทางอาญาตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนญูว่า
ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๗ และอาจท�าให้การตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่าง
พนักงานอัยการและคณะกรรมการ ป.ป.ช. สูญเสียไปด้วย ดังนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๒ วรรคสอง จึงเป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ์เพื่อให้การ 
ด�าเนินการทางวินัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการ
ตุลาการศาลปกครอง และข้าราชการอัยการมีความเป็นอิสระตามลักษณะของภารกิจดังท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ซ่ึงไม่มีลักษณะขัดต่อหลักความเสมอภาคหรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ แต่อย่างใด

๑๘) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๙-๒๐/๒๕๕๖ 

ประเดน็เกีย่วกบัหลกัความเท่าเทยีมกนัและการเลือกปฏบิติัทีศ่าลรัฐธรรมนญูวนิจิฉัยในคดีนี ้คอื พระราช
บญัญตัปิุย๋ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขดัหรอืแย้งต่อรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) และมาตรา ๓๐ หรือไม่

ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาแล้วเห็นว่า พระราชบญัญติัปุย๋ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ เป็นข้อสนันษิฐานตาม
กฎหมายที่มีผลเป็นการสันนิษฐานความผิดทางอาญาของจ�าเลย โดยโจทก์ไม่จ�าต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงการกระท�าหรือ
เจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งของจ�าเลยซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบ
ในการด�าเนินการของนิติบุคคลนั้น ว่ามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดของนิติบุคคลแต่อย่างใดก่อน เป็น
การน�าการกระท�าความผิดของบุคคลอื่นมาเป็นเงื่อนไขของการสันนิษฐานให้จ�าเลยมีความผิดและต้องรับโทษทาง
อาญา โจทก์คงพิสจูน์เพยีงว่านติบิคุคลกระท�าความผิดตามพระราชบญัญติันีแ้ละจ�าเลยเป็นกรรมการผู้จัดการ หุน้ส่วน 
ผูจ้ดัการ ผูแ้ทนนติบุิคคล หรอืผูซ่ึ้งรบัผดิชอบในการด�าเนนิการของนติบิคุคลดงักล่าวเท่านัน้ ซึง่ไม่เก่ียวกบัการกระท�า
ของกรรมการผูจั้ดการ หุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูแ้ทนนติบุิคคล หรอืผูซ้ึง่รบัผดิชอบในการด�าเนนิการของนติบิคุคลทีก่ระท�า
ความผิดแต่อย่างใด กรณีจึงเป็นการสันนิษฐานไว้แต่แรกแล้วว่ากรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้แทนนิติบุคคล 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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๑๙) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๑/๒๕๕๕

ประเดน็เกีย่วกบัหลกัความเท่าเทยีมกนัและการเลือกปฏบิติัทีศ่าลรัฐธรรมนญูวนิจิฉัยในคดีนี ้คอื พระราช
บัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ (๑) (๒) (๗) มาตรา ๑๔ มาตรา 
๑๗ และมาตรา ๘๕ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ และมาตรา ๓๐ หรือไม่ และพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งฉบับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔ 
มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๖๒ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๗ มาตรา ๑๔๒ ถึงมาตรา ๑๕๓ และมาตรา 
๑๘๗ หรือไม่

หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินการของนิติบุคคลนั้นได้กระท�าความผิดร่วมกับนิติบุคคลด้วย อันมีผลเป็นการผลัก
ภาระการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ไปยังกรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้ซ่ึงรับผิดชอบในการ 
ด�าเนนิการของนติบุิคคลนัน้ทัง้หมดทกุคน ประกอบกบัหลกัพืน้ฐานว่าด้วยความรบัผดิทางอาญานัน้ ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๕๙ บัญญตัว่ิา “บคุคลจะต้องรบัผดิในทางอาญากต่็อเมือ่ได้กระท�า ...” ดงันัน้ บคุคลไม่ว่าบคุคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลจะมีความรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อมีการกระท�า แต่พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ 
บัญญัติให้กรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้ซ่ึงรับผิดชอบในการด�าเนินการของนิติบุคคล
จะต้องร่วมรับผิดกับนิติบุคคลท่ีเป็นผู้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยโจทก์ไม่ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าบุคคล 
เหล่านั้นซึ่งเป็นจ�าเลยได้มีการกระท�า หรืองดเว้น หรือไม่กระท�าการอันเป็นความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใดก่อน 

บทบัญญัติมาตราดังกล่าวจึงเป็นการสันนิษฐานความผิดของผู้ต้องหาหรือจ�าเลยในคดีอาญา โดยอาศัย
สถานะของบคุคลเป็นเงือ่นไข มิใช่การสนันษิฐานข้อเทจ็จริงทีเ่ป็นองค์ประกอบความผิดเพียงบางข้อหลังจากทีโ่จทก์ได้
พสิจูน์ให้เห็นถงึการกระท�าอย่างใดอย่างหนึง่ทีเ่ก่ียวข้องกบัความผดิทีจ่�าเลยถกูกล่าวหา และยงัขดักบัหลกันติธิรรมทีว่่า
โจทก์ในคดอีาญาต้องมภีาระการพสิจูน์ถึงการกระท�าความผดิของจ�าเลยให้ครบองค์ประกอบของความผดิ นอกจากน้ี 
บทบัญญัติมาตราดังกล่าวยังเป็นการน�าบุคคลเข้าสู่กระบวนการด�าเนินคดีอาญาให้ต้องตกเป็นผู้ต้องหาหรือจ�าเลย 
ซึ่งท�าให้บุคคลดังกล่าวอาจถูกจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ เช่น การถูกจับกุม หรือถูกคุมขัง โดยไม่มีพยานหลักฐานตาม
สมควรในเบื้องต้นว่าบุคคลน้ันได้กระท�าการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิดตามที่ถูกกล่าวหา พระราช
บัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ในส่วนที่สันนิษฐานความผิดอาญาของผู้ต้องหาหรือจ�าเลยโดยไม่ปรากฏว่า
ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยได้กระท�าการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระท�าความผิดนั้น จึงขัดต่อหลักนิติธรรม
และขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้
กรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินการของนิติบุคคลนั้น ต้องรับ
โทษตามที่บัญญัติไว้ส�าหรับความผิดนั้นๆ ด้วย โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระท�าหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการ 
กระท�าความผิดของนิติบุคคลนั้น เป็นบทบัญญัติที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ซึ่งเมื่อได้วินิจฉัยดังนี้แล้ว จึงไม่จ�าต้องวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตราอื่น ๆ หรือไม่ อีกต่อไป

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ 
มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ (๑) (๒) (๗) มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๘๕ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยสถานภาพของ
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หลกัประกนัในการท�างานของพนกังานมหาวทิยาลยั อ�านาจหน้าทีข่องมหาวทิยาลัย รายได้ 
ของมหาวิทยาลัย หลักประกันในทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัย และบทเฉพาะกาล
รองรับการด�าเนินการกรณีที่ต�าแหน่งข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการในมหาวิทยาลัยว่างลง บทบัญญัติ 
ดังกล่าวจึงเป็นบทบัญญัติที่ก�าหนดสาระส�าคัญเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ทรัพย์สิน และรายได้ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารจัดการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระและมีความคล่องตัว สอดคล้อง
กับหลักการบริหารจัดการของหน่วยงานในก�ากับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยบทบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่
กฎหมายก�าหนดโดยเสมอกนัและไม่มลีกัษณะเป็นการเลือกปฏบิติัโดยไม่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ แต่อย่างใด

๓.๕.๒ แนวค�าพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับหลักความเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติ
ในส่วนนี้จะได้ชี้ให้เห็นแนวค�าพิพากษาของศาลปกครองท่ีเกี่ยวกับหลักความเสมอภาคและการเลือก

ปฏิบัติ

๑) การทีเ่จ้าพนกังานทีด่นิไม่ออกโฉนดทีด่นิเป็นการเฉพาะรายในทีด่นิบนเกาะภเูก็ต ไม่เป็นการเลอืก
ปฏิบัติ (ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๘ – ฟ.๑๐/๒๕๔๖)

ผูฟ้้องคดีเป็นผูค้รอบครองและท�าประโยชน์ในทีด่นิจงัหวัดภเูกต็ ได้ยืน่ค�าขอออกโฉนดทีด่นิเป็นการ
เฉพาะรายต่อเจ้าพนักงานทีด่นิจังหวดัภูเกต็ ซึง่เจ้าพนกังานทีด่นิมคี�าสัง่ไม่รบัค�าขอออกโฉนดทีด่นิเป็นการเฉพาะรายให้
ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะต้องห้ามมิให้ออกโฉนดตามข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ ( พ.ศ. 
๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ข้อ ๑๔ (๓) ของกฎ
กระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ที่ห้ามมิให้มีการออกโฉนดที่ดินส�าหรับที่ดินที่เกาะมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ
ท่ีไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีและประชาชนที่ครอบครองและท�าประโยชน์ในที่ดินที่ตั้งอยู่บนเกาะภูเก็ต จึงน�าคดีมาฟ้อง 
ขอให้เพิกถอนข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ 

ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า บทบัญญัติมาตรา ๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทยที่บัญญัติให้บุคคลได้รับการคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญโดยเสมอกัน เป็นการวางหลักการให้รัฐปฏิบัติต่อ
บุคคลบนพ้ืนฐานความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่ออกหลักเกณฑ์ให้มีผลปฏิบัติท่ีไม่เสมอภาคแก่บุคคลท่ีเหมือนกัน
ในสาระส�าคัญอย่างเดียวกัน หรือออกหลักเกณฑ์ให้มีผลปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันในสาระส�าคัญที่แตกต่างกันออกไป
ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล การที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ก�าหนดให้การออกโฉนดที่ดินในที่
เกาะใช้บังคับกับกรณีการครอบครองที่ดินที่เกาะ ซึ่งผู้ครอบครองยังมิได้มีหลักฐานการครอบครองทุกแห่งเสมอเหมือน
กัน มิได้มีการเลือกปฏิบัติกับผู้ครอบครองรายหนึ่งรายใดหรือเกาะหนึ่งเกาะใดเป็นการเฉพาะ กฎกระทรวงดังกล่าวจึง
ไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาคของรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด ดังนั้น บทบัญญัติในข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๓ 
(พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
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๒) ค�าส่ังของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากต�าแหน่งเทศมนตรีต�าบล  
ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ (ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๓/๒๕๔๘)

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ด�ารงต�าแหน่งนายกเทศมนตรีต�าบล ป. และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทศมนตรี
ต�าบล ป. ถกูตัง้คณะกรรมการสอบสวนกรณถีกูกล่าวหาว่ามพีฤตกิารณ์เรยีกร้องผลประโยชน์ต่าง ๆ  และปฏบิตักิารไม่ชอบ 
ด้วยอ�านาจหน้าท่ี และมีความประพฤติในทางที่จะน�ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของต�าแหน่งราชการ คณะ
กรรมการสอบสวนได้สอบปากค�าพยานฝ่ายที่กล่าวหาจ�านวน ๔ ปาก แล้วแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานที่สนับสนุน 
ข้อกล่าวหาแก่ผูฟ้้องคดทีัง้สอง โดยปกปิดรายชือ่พยาน ต่อมา คณะกรรมการสอบสวนได้รายงานผลการสอบสวนต่อผู้ว่า
ราชการจังหวดั ภ. กรณกีล่าวหาว่าผูฟ้้องคดทีัง้สองร่วมกนัเรยีกรบัเงนิจากบรษิทัผูร้บัจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมและบ�าบัด 
น�้าเสียของเทศบาลต�าบล ป. ข้อเท็จจริงฟังได้ตามข้อกล่าวหา จึงเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ถูกฟ้อง
คดีจึงได้มีค�าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๔๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ พ้นจากต�าแหน่ง
นายกเทศมนตรตี�าบล ป. และให้ผูฟ้้องคดทีี ่๒ พ้นจากต�าแหน่งเทศมนตรีต�าบล ป. ผู้ฟ้องคดีทัง้สองเหน็ว่าค�าสัง่ดงักล่าว 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ เนื่องจากมีการปกปิด 
รายชื่อพยานมิให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงน�าคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนค�าสั่งดังกล่าว 

ศาลปกครองสูงสุดวนิจิฉยัว่า แม้คณะกรรมการสอบสวนจะปกปิดรายชือ่พยาน มใิห้ผู้ฟ้องคดทีราบ
กต็าม แต่ในบนัทึกแจ้งข้อกล่าวหาและสรปุพยานหลกัฐานทีส่นบัสนนุข้อกล่าวหาทีแ่จ้งผู้ฟ้องคดีกม็รีายละเอยีดของถ้อย
ค�าพยานดังกล่าวแล้ว ปรากฏตามค�าคัดค้านค�าให้การของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่าง
เพียงพอ และผู้ฟ้องคดีก็ได้โต้แย้งและช้ีแจงแสดงพยานหลักฐานแล้ว กรณีจึงไม่ท�าให้ผู้ฟ้องคดีท้ังสองเสียเปรียบ และ
ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด 

๓) การท่ีส�านกังานต�ารวจแห่งชาตไิม่พจิารณาเล่ือนยศเป็นพันต�ารวจเอกให้แก่ผูฟ้้องคดท่ีีเกษยีณอายุ
ราชการตามปกต ิตามพระราชบญัญตับิ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการฯ เหมอืนกับผูท้ีเ่กษียณอายรุาชการตามโครงการ
เกษียณก่อนก�าหนด ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ (ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๕/๒๕๔๙)

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาต ิ (ผูถ้กูฟ้องคด)ี ได้จดัท�าโครงการปรบัเปลีย่นก�าลงัพลเพือ่จงูใจให้ข้าราชการ 
ต�ารวจทุกช้ันยศสมัครใจเข้าร่วมโครงการ โดยข้าราชการต�ารวจชั้นยศพันต�ารวจโทที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และได้รับ
อนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการดังกล่าวจะได้รับการเลื่อนยศเป็นพันต�ารวจเอกเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือ
จากสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ก�าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการต�ารวจและ
คณะรัฐมนตรี แต่ผู้ฟ้องคดีซ่ึงด�ารงยศพันต�ารวจโทและต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติ
บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ กลับไม่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนยศเป็นพันต�ารวจเอกแต่อย่างใด ทั้งที่มี 
ข้าราชการต�ารวจยศพันต�ารวจโทที่สมัครเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนก�าลังพลหรือเกษียณก่อนก�าหนดต่างก็ไม่ได้มี
คุณสมบัติใดที่แตกต่างจากผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระท�าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่พิจารณาเล่ือนยศเป็นพันต�ารวจ
เอกให้แก่ผูฟ้้องคดเีป็นการใช้ดลุพนิจิโดยมชิอบ เป็นการละเลยต่อหน้าทีต่ามกฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏบิติั เลอืกปฏบัิติ 
โดยไม่เป็นธรรม จึงน�าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลปกครองพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกกฎ ระเบียบ หรือ
ค�าสั่งที่เป็นการก�าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งออกจากราชการเพราะเกษียณอายุตามปกติได้รับการเลื่อนยศเป็น 
พันต�ารวจเอกเช่นเดียวกับข้าราชการต�ารวจยศพันต�ารวจโทต�าแหน่งสารวัตร และต�าแหน่งรองผู้ก�ากับการที่ออกจาก
ราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนก�าลังพลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การออกจากราชการของผู้ฟ้องคดีเป็นการออกจากราชการ เนื่องจาก
เกษียณอายุราชการตามปกติ ตามมาตรา ๔๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการต�ารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกอบ
กับมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ สิทธิประโยชน์ท่ีผู้ฟ้องคดีจะพึงได้รับจึง
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ และระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีก�าหนดไว้ส�าหรับ 
ข้าราชการต�ารวจที่พ้นจากราชการตามกฎหมายดังกล่าว ส่วนข้าราชการต�ารวจที่สมัครเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน 
ก�าลังพล เป็นการออกจากราชการตามมาตรา ๔๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการต�ารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๓ ที่แจ้งเวียนตามหนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร. 
๐๒๐๕/ว (ล) ๑๑๒๖๗ ลงวันที ่๗ กันยายน ๒๕๔๓ ทีอ่นมุตัใิห้ผูถ้กูฟ้องคดดี�าเนนิการตามโครงการปรับเปลีย่นก�าลงัพล 
ได้สิทธิประโยชน์ที่ผู้ออกจากราชการจะพึงได้รับในทั้งสองกรณีจึงแตกต่างกัน เพราะเป็นคนละกรณีกัน อีกทั้งโครงการ 
ดังกล่าวก็เปิดโอกาสให้แก่ข้าราชการต�ารวจทุกคนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้สมัครเข้าร่วมโครงการ 
ดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ฟ้องคดีด้วย ซึ่งผู้ฟ้องคดีเลือกที่จะไม่สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว การได้รับสิทธิประโยชน์  
แตกต่างกันจึงเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบของการมีโครงการดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดี
ไม่เลื่อนยศพันต�ารวจเอกให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นกรณีพิเศษเช่นเดียวกับการเล่ือนยศพันต�ารวจเอกเป็นกรณีพิเศษให้แก่ 
ข้าราชการต�ารวจที่ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนก�าลังพลมิได้เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และ
มิได้เป็นการต่อหน้าที่ตามกฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏิบัติ 

๔) การก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ขัดต่อมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๗/๒๕๕๑)

ผู้ฟ้องคดีซึ่งด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฟ้องว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศกึษาธกิาร และคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา (ก.ค.ศ.) ออกกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และ
วิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ท�าให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ด�ารง 
ต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตลอดจนผู้ด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาข้ันพื้นฐานรายอื่น ที่ปฏิบัติงานในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
จ�านวน ๑๗๕ เขตทัว่ประเทศ ไม่มสีทิธไิด้รบัการคดัเลือกให้เป็นอนกุรรมการผูท้รงคณุวฒุใิน อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
กบัไม่มสีทิธเิลอืกตัง้ และไม่มสีทิธเิข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นอนกุรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาใน 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา การออกกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าวจึงเป็นการกระท�าที่ไม่ค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จ�ากัด
สิทธิเสรีภาพ ซึ่งขัดต่อหลักความเสมอภาคและเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ตามมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ และ
มาตรา ๓๐ ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ นอกจากนัน้ ยงัเป็นการไม่ปฏบิติัหรือละเลยหลัก
การบริหารบุคคล ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
จึงน�าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อขอให้มีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งให้เพิกถอนกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
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๕) กรณีฟ้องว่า มาตรา ๑๐ (๒) และมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติกับนักโทษบางราย (ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๔๔/๒๕๕๑)

นักโทษซ่ึงต้องโทษในความผิดฐานจ�าหน่ายยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยได้รับโทษจ�าคุก ๒๕ ปีหรือซึ่งต้องโทษความผิดฐานชิงทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๙ วรรคสาม มาตรา ๘๓ 
มาตรา ๙๓ และมาตรา ๗๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญาโดยได้รับโทษจ�าคุก ๑๔ ปีหรือซึ่งต้องโทษในความผิดเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึง่จ�าคกุมาแล้ว ๑๐ ปีโดยเป็นนกัโทษเดด็ขาดชัน้เยีย่ม ฟ้องว่าพระราชกฤษฎกีาพระราชทานอภยัโทษ พ.ศ. 
๒๕๔๙ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีผลท�าให้ไม่ได้รับการลดโทษหรือได้รับการลดโทษโดยไม่เท่าเทียมกับผู้ต้องโทษ
ในความผดิฐานอืน่ อนัมลีกัษณะเป็นการเลอืกปฏบิติัทีไ่ม่เป็นธรรม จึงน�าคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอน มาตรา ๘ มาตรา 
๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว อันเป็นบทบัญญัติส่วนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ศาลปกครองสงูสดุวนิจิฉยัว่า เม่ือข้อเทจ็จรงิรบัฟ้งได้ว่า ผูด้�ารงต�าแหน่งรองผูอ้�านวยการสถานศึกษา 
ผูด้�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการสถานศกึษา ผูด้�ารงต�าแหน่งครูและครูผู้ช่วย รวมท้ังผู้ด�ารงต�าแหน่งในสายงานสนบัสนนุ เช่น 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการพัสดุ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และมีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยคุณสมบัติด้านต�าแหน่ง แต่
ผู้ด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา และผู้ด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลับไม่มีสิทธิเลือกตั้งและไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นอนกุรรมการผูแ้ทนข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ทัง้ท่ีมไิด้มบีทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 
จ�ากัดคุณสมบัติด้านต�าแหน่งไว้ การออกกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และอนกุรรมการผูแ้ทนข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของคณะ
กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงเป็นการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่จ�ากัดสิทธิในการเลือกตั้ง
และจ�ากัดสิทธิในการเข้ารับการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างผู้มีสิทธิกับผู้ไม่มีสิทธิในการเลือกต้ัง และเข้ารับการเลือกตั้ง
โดยไม่เป็นธรรมและไม่มีเหตุผลอันอาจรับฟังได้ อันขัดต่อหลักความเสมอภาค ตามมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และขัดต่อมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น การที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก�าหนดหลัก
เกณฑ์และวธีิการได้มาของอนกุรรมการผูท้รงคณุวฒุแิละอนกุรรมการผูแ้ทนข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาใน 
อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘ จงึไม่ชอบด้วยมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๔๐ ประกอบด้วยมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึง
พิพากษาให้เพิกถอน ข้อ ๑ (๑) ของ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
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ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การท่ีนักโทษซึ่งเป็นผู้ต้องโทษจ�าคุกไม่ถึงตลอดชีวิตในความผิดฐาน 
จ�าหน่ายยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยได้รับพระราชทานอภัยโทษตามล�าดับ 
ช้ันนกัโทษเดด็ขาดชัน้เย่ียม ๑ ใน ๖ จงึต้องด้วยลกัษณะบทบญัญตัติามมาตรา ๑๐ (๒) แห่งพระราชกฤษฎกีาพระราชทาน
อภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งความผิดฐานผลิต จ�าหน่าย น�าเข้า ส่งออก หรือจ�าหน่ายยาเสพติดให้โทษ ส�าหรับผู้ต้องโทษ 
จ�าคกุไม่ถงึตลอดชีวติให้ลดโทษจากก�าหนดโทษตามล�าดบัชัน้นักโทษเดด็ขาดตามกฎหมายว่าด้วยราชทณัฑ์หรอืกฎหมาย
ว่าด้วยเรือนจ�าทหาร และการที่ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาให้เพิ่มโทษนักโทษฐานกระท�าความผิดตามมาตรา ๙๓  
แห่งประมวลกฎหมายอาญาท�าให้นักโทษดังกล่าวไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ ต้องด้วยลักษณะ
บทบัญญัติตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙ อันเป็นบทบัญญัติที่ต้องห้าม 
มิให้ผู้กระท�าผิดซ�้าไม่มีความเข็ดหลาบได้รับพระราชทานอภัยโทษ กรณีจึงมิใช่การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมบท
บัญญัติแห่งมาตรา ๑๐ (๒) และมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงไม่ขัด
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ อีกทั้งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
เป็นการพระราชทานอภยัโทษเป็นการท่ัวไปอนัอยูใ่นขอบเขตแห่งพระราชอ�านาจของพระมหากษตัรย์ิตามทีค่ณะรฐัมนตรี
เห็นสมควรถวายค�าแนะน�าขอให้พระราชทานอภัยโทษแก่นักโทษเด็ดขาดทุกคนท่ีเข้าเกณฑ์ก�าหนดท่ีจะอยู่ในข่าย 
พระมหากรุณาธิคุณก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษ โดยลดหลั่นมากและน้อยตามประเภทของนักโทษหรือตามล�าดับช้ัน 
นกัโทษแล้วแต่กรณีอย่างท่ัวกนั และไม่ปรากฏว่าพระราชกฤษฎกีาดงักล่าวตราขึน้โดยขดักับประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความอาญา พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น บทบัญญัติมาตรา ๑๐ (๒) และมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ  
พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงเป็นบทบัญญัติที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว 

๖) การออกค�าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ลงทัณฑ์กักขังผู้ฟ้องคดีไม่มีลักษณะเป็นโทษซ�้าซ้อน และ 
ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ (ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑/๒๕๕๑)

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการต�ารวจ ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส�านักงานตรวจคนเข้า
เมอืง โดยขณะปฏบิตัหิน้าที ่ได้ท�าตราประทบัตรวจหนงัสอืเดนิทางขาเข้า รหสั A 820 ทีค่รอบครองอยูส่ญูหาย แต่ต่อมามี 
ผู้น�ามาคืน ผู้บังคับบัญชาจึงได้มีบันทึกว่ากล่าวตักเตือน แต่ต่อมาผู้บังคับบัญชาได้ตรวจพบว่ารอยตราประทับท่ีผู้ฟ้อง
คดคีรอบครองได้ถกูน�าไปประทบัให้แก่ผูโ้ดยสารซึง่เป็นคนต่างด้าวทีเ่ดนิทางออกนอกราชอาณาจกัร มคีวามแตกต่างกบั 
รอยตราของจริงซึ่งเก็บรักษาไว้ จึงเป็นกรณีน่าเชื่อว่ารอยตราประทับท่ีผู้ฟ้องคดีใช้ประทับให้แก่คนต่างชาติท่ีเข้ามาใน 
ราชอาณาจักรดังกล่าวมิใช่เกิดจากตราประทับที่แท้จริง ผู้ก�ากับฝ่าย ๑ กองตรวจคนเข้าเมือง ๒ ส�านักงานตรวจคน 
เข้าเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงได้มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดีผลการสอบสวนพบว่ามีมูล ผู้ถูกฟ้องคดี
จึงได้มีค�าสั่งที่ ๔๕/๒๕๔๕ ลงทัณฑ์กักขังผู้ฟ้องคดี ๕ วันในความผิดฐานประมาทเลินเล่อหรือจงใจท�าให้ทรัพย์สินของ
รัฐเสียหาย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการลงทัณฑ์ดังกล่าวเป็นการซ�้าซ้อนกับโทษที่ผู้ฟ้องคดีเคยถูกว่ากล่าวตักเตือนมาก่อนแล้ว 
ผู้ฟ้องคดีจึงได้ร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาค�าร้องทุกข์ดังกล่าวแล้วและได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดี 
ทราบว่าค�าสั่งดังกล่าวเป็นค�าส่ังที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงน�าคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนค�าส่ัง 
ลงทัณฑ์กักขังผู้ฟ้องคดี ๕ วัน
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๗) การคดัเลอืกบคุคลเพ่ือด�ารงต�าแหน่งบคุลากร ๘ ใช้หลกัเกณฑ์ทีไ่ม่มลีกัษณะเป็นการเลอืกปฏบิตัิ 
(ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๔/๒๕๔๘)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ด�าเนินการสรรหาข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ 
ด�ารงต�าแหน่งบคุลากร ๘ (ผูอ้�านวยการกองการเจ้าหน้าที ่กรมโยธาธกิาร) โดยในการด�าเนนิการดงักล่าวใช้วธิกีารสรรหา
โดยการย้ายข้าราชการระดับ ๘ มาด�ารงต�าแหน่ง และโดยการเลื่อนข้าราชการระดับ ๗ ขึ้นมาด�ารงต�าแหน่ง ซึ่งในการ 
ด�าเนินการดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการเล่ือนข้าราชการ พิจารณาข้าราชการระดับ ๘ และ
ระดบั ๗ ทีอ่ยูใ่นเกณฑ์ได้รบัการคดัเลอืกให้ด�ารงต�าแหน่งบคุลากร ๘ ท้ังหมดแล้ว ผลปรากฏว่าในกลุม่ข้าราชการระดบั ๘  
ผู้ฟ้องคดีมีคะแนนประเมินมากที่สุด ส่วนในกลุ่มข้าราชการระดับ ๗ นาง ว. ได้คะแนนประเมินมากที่สุด คณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมในการเลื่อนข้าราชการได้พิจารณาความเหมาะสมกับต�าแหน่งแล้วจึงมีมติคัดเลือกนาง ว. ให ้
ด�ารงต�าแหน่งบุคลากรระดับ ๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบด้วย จึงมีค�าสั่งกรมโยธาธิการ ที่ ๑๖๙๕/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๓๐ 
ตุลาคม ๒๕๔๔ เลื่อนนาง ว. ขึ้นแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าค�าสั่งดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติ 
โดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีเนื่องจากในการพิจารณาแต่งตั้งครั้งนี้มีการประเมินแยกกลุ่มกัน และมิได้มีการประเมิน 
เปรยีบเทยีบข้อมูลในหลายส่วนระหว่างผูฟ้้องคดกีบัผูไ้ด้รบัการแต่งตัง้และเป็นการใช้ดลุพนิจิโดยมชิอบ จงึน�าคดมีาฟ้อง
ขอให้เพิกถอนค�าสั่งกรมโยธาธิการ ที่ ๑๖๙๕/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ ดังกล่าว 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การประเมินผลการปฏิบัติราชการทั้ง ๒ กลุ่ม คณะกรรมการพิจารณา
ความเหมาะสมในการเล่ือนข้าราชการได้ท�าการประเมนิบคุลากรและผลงานตามหลกัเกณฑ์ตามหนงัสอืส�านกังาน ก. พ. 
ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ ประกอบกับหลักเกณฑ์ตามบันทึกส�านักงานปลัดกระทรวง

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่ผู้บังคับบัญชาได้มีบันทึกว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดีเกิดจากการ
ที่ผู้ฟ้องคดีท�าตราประทับของทางราชการสูญหาย ส่วนกรณีการลงทัณฑ์กักขังผู้ฟ้องคดีมีก�าหนด ๕ วัน เป็นผลสืบเนื่อง
มาจากการที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่าใช้ตราประทับที่ไม่ใช่เป็นของทางราชการได้จัดท�าขึ้นตรวจอนุญาตให้แก่ผู้โดยสาร
ต่างชาต ิและคณะกรรมการสอบสวนทางวนิยัได้สอบสวนแล้วเหน็ว่าการกระท�าของผูฟ้้องคดเีป็นความประมาทเลนิเล่อ
ท�าให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหายและอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ อันเป็นความผิดตามมาตรา ๕ 
(๑๐) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยต�ารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ จึงเป็นคนละกรณีกับการที่ผู้ฟ้องคดีได้ท�าตราประทับ
สญูหาย และผู้บงัคบับญัชาได้ลงโทษว่ากล่าวตกัเตือนไปแล้ว ดังนัน้ เมือ่พิเคราะห์แล้วว่าการลงโทษผู้ฟ้องคดีท้ังสองกรณี
เกิดจากมูลเหตุต่างกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีค�าสั่งที่ ๔๕/๒๕๔๕ ลงทัณฑ์กักขังจึงเป็นค�าสั่งไม่ซ�้าซ้อนกับค�าส่ังกล่าว 
ตักเตือน ประกอบกับกรณีดังกล่าวเป็นไปตามระดับทัณฑ์มาตรฐาน ซ่ึงผู้บังคับบัญชาได้ก�าหนดไว้เช่นเดียวกับการท�า
อาวุธปืนหายในทุกกรณี โดยยกเว้นให้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย เนื่องจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวถูกก�าหนดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีใช้ความระมัดระวังในการเก็บรักษาตราประทับที่อยู่ในความครอบครองเช่นเดียวกับที ่
ครอบครองอาวธุปืน เพราะการท�าตราประทับหายไปและมผีูอ้ืน่เกบ็ได้จะเป็นช่องทางให้มกีารน�าตราประทบัดงักล่าวไปใช้
ในการกระท�าความผดิได้เช่นเดยีวกบัการท�าอาวธุปืนหาย และผูถ้กูฟ้องคดีกไ็ด้น�าหลกัเกณฑ์ดงักล่าวลงทณัฑ์ข้าราชการ
รายอ่ืนทีมี่ความบกพร่องในลกัษณะเดยีวกนันีม้าแล้ว กรณจีงึไม่ถอืว่าเป็นการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรม ค�าสัง่ลงทัณฑ์
ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นค�าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
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๘) การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติให้ผู้ยื่นค�าขอเลื่อนต�าแหน่งรายอื่นซึ่งด�ารงต�าแหน่งในลักษณะเดียวกัน
กับผู้ฟ้องคดีสามารถย่ืนค�าขอได้โดยมิได้ให้บุคคลเหล่านั้นจัดท�าวิสัยทัศน์ประกอบการพิจารณาเช่นเดียวกับผู้ฟ้อง
คดี เป็นการเลือกปฏิบัติ (ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑/๒๕๕๒)

ผู้ฟ้องคดีซึ่งด�ารงต�าแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๖) รักษาการในต�าแหน่งปลัด
เทศบาลต�าบล พ. ฟ้องว่าได้ขอเลือ่นต�าแหน่งเป็นปลดัเทศบาล แต่คณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวดัจันทบรีุ (ผูถ้กู
ฟ้องคดี) ได้มีมติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ ให้ผู้ฟ้องคดีต้อง
จดัท�าวสิยัทศัน์เพ่ือประกอบการพจิารณาให้ความเหน็ชอบในการเข้าสูต่�าแหน่งปลดัเทศบาล (นกับรหิารงานเทศบาล ๖) 
ขอให้เพิกถอนมติดังกล่าว

ศาลปกครองสงูสดุวนิจิฉยัว่า ประกาศของผูถ้กูฟ้องคดเีรือ่งหลกัเกณฑ์เกีย่วกับการเลือ่นระดบัและ
แต่งตั้งนักบริหารงานเทศบาลสายงานนักบริหารระดับ ๕ และต�าแหน่งนักบริหารการศึกษาระดับ ๖ ให้ด�ารงต�าแหน่ง
สูงขึ้น ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ มีสถานะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งผู้ฟ้อง
คดีจะต้องผูกพันต่อหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ตนได้ก�าหนดข้ึนอยู่ตลอดไปตราบท่ียังไม่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง 
หลักเกณฑ์นั้น การท่ีผู้ถูกฟ้องคดีได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ที่ให้ผู้ฟ้องคดีจัดท�าวิสัยทัศน์เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบอันเป็นการตรวจสอบเกณฑ์ด้านความสามารถของผู้ฟ้องคดีอีกครั้งหนึ่ง ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีด�ารงต�าแหน่งนักบริหาร
งานเทศบาล ๖ อันเป็นต�าแหน่งและระดับเดียวกันกับต�าแหน่งปลัดเทศบาลและตามมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งดังกล่าว
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก�าหนดก็ได้ ก�าหนดให้ผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งนักบริหารงานเทศบาล ๖ มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบปฏิบัติงานในฐานะรองปลัดเทศบาลหรือปลัดเทศบาลก็ได้ จึงเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ�าเป็นและ
เป็นการด�าเนินการนอกเหนือจากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศก�าหนด การกระท�าของผู้ถูกฟ้องคดีจึงขัดต่อหลัก
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�าทางปกครอง นอกจากนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเห็นชอบให้ผู้ยื่นค�าขอรายอื่น 
ซึ่งด�ารงต�าแหน่งในลักษณะเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีที่ยื่นค�าขอในล�าดับก่อนและหลังผู้ฟ้องคดีโดยมิได้ให้บุคคลดังกล่าว 
จัดท�าวิสัยทัศน์ประกอบการพิจารณาแต่อย่างใด กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ปฏิบัติต่อบุคคลประเภทเดียวกันให ้
แตกต่างกันในสาระส�าคัญอันเป็นการเลือกปฏิบัติ อีกทั้งข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานในฐานะปลัด
เทศบาลตัง้แต่ด�ารงต�าแหน่งนกับรหิารงานเทศบาล ๕ มาโดยตลอดจนกระท่ังปัจจุบนั และผู้ด�ารงต�าแหน่งปลัดเทศบาล
และรองปลัดเทศบาลที่ด�ารงต�าแหน่งในสายงานนักบริหารเทศบาลในระดับ ๖ เช่นเดียวกันสามารถโอนเปลี่ยนกันได้ 
จึงเห็นได้ว่าทัง้สองต�าแหน่งต้องการผูมี้ความรูค้วามสามารถไม่แตกต่างกนั ดังนัน้ การกระท�าของผูถ้กูฟ้องคดีย่อมถอืได้
ว่าเป็นการเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรมขดัต่อหลกัความเสมอภาค มติของผู้ถูกฟ้องคดีท่ีให้ผู้ฟ้องคดีจัดท�าวสัิยทัศน์ประกอบ
การพิจารณาก่อนเข้าสูต่�าแหน่งปลดัเทศบาลจงึไม่ชอบด้วยกฎหมายและการไม่พจิารณาให้ความเหน็ชอบตามค�าขอของ
ผูฟ้้องคดจีงึเป็นการละเลยต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏบิติั ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึง่ ประกอบมาตรา ๒๓ 

มหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๓.๑/ว ๓๒๘๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ โดยในการประเมินแม้มีการจัดแบ่งข้าราชการ
ออกเป็น ๒ กลุ่มก็ตาม แต่ก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันและพิจารณาครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทุกด้าน ซึ่งการเปรียบเทียบวัด 
ค่าคะแนนแยกกลุ่มกันระหว่างข้าราชการระดับ ๘ กับระดับ ๗ ย่อมเป็นธรรมกับข้าราชการในแต่ละกลุ่มแล้ว ดังนั้น 
จึงเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานในการพิจารณาแต่งตั้งครั้งนี้ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี
แต่อย่างใด
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๙) กรณฟ้ีองขอให้เพกิถอนข้อบงัคบัมหาวทิยาลยั ม. ว่าด้วยการศกึษาระดับบณัฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ ข้อ ๓๔.๕.๒ เรื่อง ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ (ค�าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ.๙/๒๕๔๖)

มหาวิทยาลัย ม. (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ออกระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ว่าด้วยการ
ท�าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยข้อ ๙ ของระเบียบดังกล่าวได้ก�าหนดให้เขียนวิทยานิพนธ์
เป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นกรณีที่ใช้ภาษาอังกฤษแล้วจะท�าให้การบรรยายสื่อความหมายได้ไม่ชัดเจนก็ให้ใช้ภาษาไทยได ้
โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่จะพิจารณาอนุโลมเป็นกรณีไป

ต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดีได้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโทของผู้ถูกฟ้องคดีในป ี
การศึกษา ๒๕๔๒ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย ม. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓  
ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ โดยให้ยกเลิกระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯ แต่ตามข้อบังคับดังกล่าว ข้อ ๓๔.๕.๒ 
ก�าหนดในส่วนที่เกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์โดยมีเนื้อหาในลักษณะเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการออก
ข้อบังคับดังกล่าวเป็นการกระท�าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากมีเนื้อหาก�าหนดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้อง
เขยีนวทิยานพินธ์เป็นภาษาองักฤษ อนัเป็นการสร้างขัน้ตอนในการส�าเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตรระดับบณัฑติศกึษาโดย 
ไม่จ�าเป็นและเป็นการสร้างภาระให้ผู ้ฟ้องคดีและนักศึกษาเกินสมควร จึงน�าคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ ข้อ ๓๔.๕.๒ เรื่อง ภาษาที่
ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลตามมาตรา ๓๐ ของ
รัฐธรรมนูญนั้นเกิดจากเหตุที่มีความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง
เมื่อข้อบังคับของผู้ถูกฟ้องคดีเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวเป็นกฎที่ใช้กับนักศึกษาทุกคนที่สมัครเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของผูถ้กูฟ้องคดตีามหลกัการและเงือ่นไขต่าง ๆ  เสมอเหมอืนกนัทกุคนไม่มข้ีอก�าหนดใดทีจ่ะท�าให้มกีารเลอืกปฏบัิตทีิไ่ม่
เป็นธรรมโดยเกดิจากความแตกต่างตามมาตรา ๓๐ ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยแต่อย่างใด ส่วนข้อก�าหนดใน
ข้อบงัคบัพพิาททีก่�าหนดให้ใช้ภาษาองักฤษในการเขยีนวิทยานพินธ์หรือสารนพินธ์โดยมข้ีอยกเว้นในกรณทีีว่ทิยานพินธ์
หรือสารนิพนธ์อาจจ�าเป็นต้องใช้ภาษาไทยในการเขียนซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุโลมได้เป็นกรณีไปนั้น
เป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจของคณบดีฯ หากการใช้ดุลพินิจของคณบดีฯ ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมก็เป็นเรื่อง
ของค�าสั่งที่เกิดจากการใช้ดุลพินิจของคณบดีฯ มิใช่เพราะข้อบังคับให้อ�านาจใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นเรื่องของกฎแต่อย่างใด

วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าหลังจาก
ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องแล้วผู้ฟ้องคดีได้จัดท�าวิสัยทัศน์และได้รับความเห็นชอบให้ไปด�ารงต�าแหน่งปลัด
เทศบาลต�าบล พ. แล้วก็ตาม กรณีก็ยังไม่อาจถือได้ว่าความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีได้หมดสิ้นไป เนื่องจากการ 
กระท�าของผู้ถูกฟ้องคดีที่มีมติให้ผู้ฟ้องคดีจัดท�าวิสัยทัศน์แต่อย่างใด

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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๑๐) การที่คณะกรรมการอัยการไม่รับสมัครสอบบุคคลที่มีรูปกายพิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็น
ข้าราชการอัยการในต�าแหน่งอัยการผู้ช่วยมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ (ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  
อ.๑๔๒/๒๕๔๗)

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาวางหลักในเรื่องความเสมอภาคตามมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฯ ในกรณีท่ีมีการน�าเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสภาพทางกายมากล่าวอ้างเพื่อปฏิบัติต่อบุคคลให้ 
แตกต่างกันโดยไม่มีเหตุที่หนักแน่นควรค่าแก่การรับฟังย่อมถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

ประธานกรรมการอัยการ โดยอาศัยมติของคณะกรรมการอัยการ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ออกประกาศ 
ก.อ. เรื่อง ก�าหนดการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในต�าแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งในการรับ
สมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้มีผู้มาสมัครสอบคัดเลือกทั้งสิ้น จ�านวน ๑,๔๐๔ คน ในการนี้ ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีรูปกายพิการซึ่ง
ประกอบวิชาชีพทนายความมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ยื่นใบสมัครสอบด้วย โดยบุคคลอ้างอิงของผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ
ถึงคณะกรรมการแพทย์ให้ข้อมูลประกอบในการพิจารณาการตรวจร่างกายและจิตใจและรับรองการปฏิบัติงานของ 
ผูฟ้้องคดี รบัรองว่าแม้ผูฟ้้องคดจีะมรีปูกายพกิารแต่ผูฟ้้องคดมีสีขุภาพแขง็แรงสามารถปฏบัิตงิานในหน้าทีข่องทนายความ
ได้ดีไม่มีอุปสรรคใด ๆ ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ได้รับรายงานผลการตรวจ
ร่างกายของคณะกรรมการแพทย์ว่าผูฟ้้องคดเีป็นผูม้รีปูกายพกิารเดินขากะเผลก กล้ามเนือ้แขนลบีจนถงึปลายมอืทัง้สอง
ข้าง กล้ามเนือ้ขาลบีจนถึงปลายเท้าทัง้สองข้าง กระดกูสันหลังคด ได้รับการผ่าตัดดามเหล็กท่ีกระดูกสันหลังไว้เพือ่ให้ไหล่
ทั้งสองข้างเท่ากัน จึงมีมติไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดีเน่ืองจากเป็นผู้มีบุคลิกภาพและร่างกายไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการ
อัยการ ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๓ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งผู้ถูก
ฟ้องคดีเห็นชอบด้วยกับคณะอนุกรรมการฯ จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโดยไม่มีรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิสอบ 
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสภาพทางกาย จึงน�าคดีมาฟ้อง 
ขอให้ศาลเพิกถอนมติดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะใช้อ�านาจดุลพินิจตามมาตรา ๓๓ (๑๑) และ 
(๑๒) แห่งพระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการฝ่ายอยัการ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาประกอบการวินจิฉัยว่าผูส้มคัรสอบคดัเลอืกเพือ่
บรรจุเป็นข้าราชการอัยการในต�าแหน่งอัยการผู้ช่วยรายใดมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการอัยการ ต้อง
มีเหตุที่หนักแน่นควรค่าแก่การรับฟังด้วยว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายนั้นมีกายหรือจิตใจที่ไม่เหมาะสมอย่างไรอันท�าให้
ไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีของข้าราชการอัยการได้ ซ่ึงเมื่อข้อเท็จจริงและหนังสือของผู้ที่รับรองสุขภาพและความ
สามารถในการปฏบิตังิานของผูฟ้้องคดทีีม่ถีงึคณะอนกุรรมการพิจารณาคณุสมบติัของผู้สมคัรสอบคดัเลือกเพ่ือบรรจุเป็น
ข้าราชการในต�าแหน่งอยัการผูช่้วย พ.ศ. ๒๕๔๔ ฟังได้ว่าผูฟ้้องคดแีม้จะมรีปูกายพกิาร แต่ความพกิารดงักล่าวไม่ถงึขนาด 
ท่ีท�าให้ผูฟ้้องคดไีม่อาจช่วยเหลอืตนเองได้หรอืไม่อาจปฏิบัติหน้าทีก่ารงานโดยปกติได้ โดยทีง่านทีผู้่ฟ้องคดีเคยท�าในขณะ
เป็นทนายความมาแล้วนั้นมีลักษณะท�านองเดียวกับงานของข้าราชการอัยการ จึงน่าเชื่อว่าแม้สภาพทางกายของผู้ฟ้อง
คดีจะพิการแต่ความแตกต่างดังกล่าวไม่ถึงข้ันจะเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะงานของอัยการ 
ดงันัน้ การทีผู่ถู้กฟ้องคดมีีมตไิม่รบัสมคัรผูฟ้้องคดโีดยมไิด้พิจารณาถงึความสามารถทีแ่ท้จรงิในการปฏบิตังิานของผูฟ้้อง
คดี จึงไม่มีเหตุผลที่หนักแน่นควรค่าแก่การรับฟังว่าการที่ผู้ฟ้องคดีมีกายพิการดังกล่าวจะท�าให้ไม่สามารถปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของข้าราชการอัยการได้อย่างไร มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดีในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น
ข้าราชการอัยการในต�าแหน่งอัยการผู้ช่วยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๓๓ (๑๑) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ และเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี  
ตามมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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๑๑) การก�าหนดให้ผูไ้ด้รบัปรญิญาตรเีกยีรตนิยิมเป็นวฒุทิีก่�าหนดให้ใช้วธิกีารคดัเลอืกแทนการสอบ
แข่งขันได้เป็นการให้สิทธิเหนือกว่าหรือดีกว่าผู้ที่ได้รับปริญญาตรีในสาขาเดียวกันแต่ไม่ได้รับเกียรตินิยม เป็นการ
เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๘/๒๕๕๐)

มติของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ก�าหนดให้ผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๓๕ สามารถคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลซึ่งส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ด�ารง
ต�าแหน่งที่ได้รับคัดเลือก ตามข้อ ๑.๒ ของหนังสือส�านักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
เป็นมติที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
จงึมีลกัษณะเป็นกฎและโดยทีร่ะบบการศกึษาของสถาบนัการศกึษาของรฐัหรอืเอกชนในประเทศไทยไม่ได้มกีารจดัแยก
หลักสูตรระหว่างหลักสูตรปริญญาตรีเกียรตินิยมกับหลักสูตรปริญญาตรีธรรมดา กล่าวคือ ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาปริญญา
ตรีเกียรตินิยมหรือส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีแต่ไม่ได้รับเกียรตินิยมจะต้องผ่านการศึกษาในวิชาการต่าง ๆ ท่ีสถาบัน
การศึกษาก�าหนด และผ่านการทดสอบและรับรองว่าได้ส�าเร็จการศึกษาเล่าเรียนมาครบถ้วนตามหลักสูตรที่ก�าหนดไว้ 
และจะต้องได้รับคะแนนไม่ต�่ากว่ามาตรฐานที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ ก�าหนดเหมือน ๆ กัน เพียงแต่ผู้ที่มีคะแนนสูงใน
ระดบัหนึง่และผ่านเงือ่นไขทีส่ถาบันการศกึษาแต่ละแห่งก�าหนด เช่น ไม่เคยสอบตกในวิชาใดวชิาหนึง่ เป็นต้น ก็จะได้รบั
การยกย่องด้วยการให้เกยีรตนิยิม แต่ยงัคงถอืว่าบคุคลดงักล่าวมคีวามรูห้รอืมวีฒุใินสาขาวิชาการทีส่�าเรจ็มาเช่นเดยีวกับ
บคุคลทีไ่ม่ได้รับเกยีรตนิิยม จงึถือว่าผูท่ี้ส�าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตรสีาขาใดก็ย่อมมศีกัดิแ์ละสิทธเิสมอกนัไม่ว่าจะ
ได้รับปริญญาเกียรตินิยมหรือไม่ได้รับเกียรตินิยมก็ตาม ทั้งบุคคลที่ไม่ได้รับเกียรตินิยมก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
เช่นเดียวกับผู้ได้รับเกียรตินิยม

ต�าแหน่งนิติกรซึง่เป็นต�าแหน่งทีก่รมบญัชกีลางเปิดรบัสมัครคดัเลอืกและเป็นมลูเหตใุนการยืน่ฟ้อง
คดีในครั้งน้ี เป็นต�าแหน่งหน่ึงท่ีไม่มีความจ�าเป็นจะต้องคัดเลือกจากผู้ได้รับเกียรตินิยมทางด้านกฎหมายเพราะผู้ส�าเร็จ
การศึกษาปรญิญาตรทีางด้านกฎหมายแต่ไม่ได้รบัเกยีรตนิยิมสามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นต�าแหน่งนติกิรได้หากได้รบัการคัด
เลือก ดงัน้ัน การก�าหนดให้ผูไ้ด้รบัปรญิญาตรเีกยีรตนิยิมโดยถอืว่าเป็นวฒุทิีผู่ถ้กูฟ้องคดทีี ่๑ ก�าหนดให้ใช้วธิกีารคัดเลือก
แทนการสอบแข่งขัน จึงเป็นการให้สิทธิเหนือกว่าหรือดีกว่าผู้ที่ได้รับปริญญาตรีในสาขาเดียวกันแต่ไม่ได้รับเกียรตินิยม 
ทั้ง ๆ ที่ได้รับวุฒิอย่างเดียวกันซึ่งมีศักดิ์และสิทธิที่สถาบันการศึกษารับรองเช่นเดียวกัน มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึง
เป็นการปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสถานะทางกฎหมายที่เหมือนกันให้แตกต่างกัน ย่อมถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรมเป็นการกระท�าที่ไม่ชอบ มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อ ๑.๒ ของหนังสือส�านักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว 
๑๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ จึงเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หากศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนมติของ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยให้มีผลย้อนหลังก็จะกระทบต่อบุคคลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ตลอดจนกระทบต่อการบริหารงานบุคคลของภาครัฐ ศาลปกครองสูงสุดเห็นควรเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
นับตั้งแต่วันที่มีค�าพิพากษาถึงที่สุดเป็นต้นไป แต่เนื่องจากมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ก�าหนดให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ 
ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งขณะนี้ไม่มีผลบังคับใช้แล้ว ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่จ�าต้อง
ก�าหนดค�าบังคับให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว
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๑๒) การก�าหนดให้ผูไ้ด้รบัปรญิญาตรีเกียรตินิยมทกุสาขาเป็นเหตุพเิศษทีจ่ะได้รับสทิธิคดัเลอืกแทน
การสอบแข่งขัน เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม (ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๙/๒๕๕๐)

ประกาศรับสมัครของเลขาธิการส�านักงานศาลปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จะเป็นกฎที่ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีใดถือเป็นดุลพินิจของ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเลือกใช้เพราะเป็นกรณีที่กฎหมายก�าหนดให้อ�านาจไว้ แต่การเลือกใช้วิธีการใดนั้นจะต้องค�านึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลกั ซึง่ผูถ้กูฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ให้การต่อศาลปกครองชัน้ต้นไว้ว่ามคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องก�าหนด
คณุสมบัตเิฉพาะต�าแหน่งพนกังานคดปีกครอง ๓ ในครัง้นีว่้า จะต้องได้รบัปรญิญาตรเีกยีรตนิยิมทางกฎหมาย รฐัศาสตร์
รฐัประศาสนศาสตร์จากสถาบนัการศกึษาทีค่ณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน (ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่๒) รบัรองนัน้ เนือ่งจากจะ
มีการจัดตั้งศาลปกครองในภูมิภาคจ�านวน ๑๖ แห่ง ท�าให้มีความจ�าเป็นต้องใช้บุคลากรโดยเฉพาะต�าแหน่งพนักงานคดี
ปกครองซึง่มหีน้าทีช่่วยเหลอืตลุาการศาลปกครองในการด�าเนนิคดีปกครองเป็นจ�านวนมาก จงึจ�าเป็นต้องสรรหาโดยเรว็
อีกทัง้ในอดตีได้ด�าเนนิการสรรหาโดยวิธกีารสอบแข่งขนัและวธิกีารคดัเลอืกมาแล้ว และได้เคยประเมนิว่าการกระท�าโดย
วิธีคัดเลือกใช้งบประมาณน้อยกว่าและใช้ระยะเวลาด�าเนินการน้อยกว่า และเม่ือพิจารณาจากเหตุผลในการใช้ดุลพินิจ 
ดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่ได้มีความจงใจที่จะเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
หากแต่ได้ยดึประโยชน์ของทางราชการเป็นทีต่ัง้ ประกอบกบัมรีะเบยีบกฎหมายทีใ่ช้อยูใ่นขณะนัน้ให้อ�านาจแก่ผูถ้กูฟ้อง
คดทีี ่๑ ทีจ่ะกระท�าได้ ดงันัน้ ประกาศรบัสมคัรคดัเลอืกของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงชอบด้วยกฎหมาย ท่ีศาลปกครองชัน้ต้นมี 
ค�าพพิากษาให้เพกิถอนประกาศรบัสมัครของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ในส่วนทีเ่กีย่วกบัคณุสมบตัเิฉพาะส�าหรบัต�าแหน่งพนกังาน
คดีปกครอง ๓ ที่ก�าหนดว่าต้องได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมนั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย ส�าหรับประเด็นที่ว่า
มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ก�าหนดให้ผู้ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมจากสถาบันการศึกษาท่ีผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ รับรองทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศถือว่าเป็นเหตุพิเศษตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๓๕ ซึง่ส่วนราชการสามารถใช้วิธคีดัเลอืกเพือ่บรรจแุละแต่งตัง้เข้ารับราชการได้ ปรากฏตามหนงัสอืส�านกังาน ก.พ.ท่ี 
นร.๐๗๐๘.๔/ว๙ ลงวนัที ่๒๕ ตลุาคม ๒๕๔๓ ชอบด้วยกฎหมายหรอืไม่ เห็นว่ามตขิองผูถ้กูฟ้องคดทีี ่๒ ดงักล่าวออกมาเพ่ือ 
เป็นข้อยกเว้นให้ส่วนราชการสามารถใช้วธิกีารคดัเลอืกบคุคลเข้ารบัราชการแทนการสอบแข่งขนั แต่ในบางสถานการณ์
การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นวิธีการที่เหมาะสม เนื่องจากมีผู้ส�าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ไม่เพียงพอแก่ความ
ต้องการของส่วนราชการ หรือกรณีที่ส่วนราชการมีข้อผูกพันกับบุคคลบางคนไว้แล้ว เช่น กรณีผู้ได้รับทุนให้ไปศึกษาใน 
ต่างประเทศหรอืในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นเร่งด่วนต้องบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ เป็นต้น แต่ส�าหรับการก�าหนด
ให้ผูไ้ด้รบัปรญิญาตรเีกยีรตนิยิมทกุสาขาถอืเป็นเหตพุเิศษทีจ่ะให้ได้รบัสทิธคิดัเลอืกแทนการสอบแข่งขนันัน้ เหน็ว่าเป็น 
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ก�าหนดให้ผู้ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมทุกสาขาซึ่งมี
ลักษณะเป็นกฎถือเป็นเหตุพิเศษที่จะได้รับการคัดเลือกแทนการสอบแข่งขันจึงเป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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๑๓) การก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเทียบคุณวุฒิของผู้ท่ีส�าเร็จการศึกษาจากประเทศอินเดีย
ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติหรือประเทศอันเป็นที่ตั้งของสถานศึกษา (ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  
อ.๒๙๙/๒๕๕๑)

ผู้ฟ้องคดีส�าเร็จการศึกษาได้รับปริญญา Master of Communication Studies จาก University 
of Pune ประเทศอนิเดยีได้รบัการบรรจเุข้ารับราชการในต�าแหน่งนกัประชาสมัพนัธ์ ๔ ในสงักดัส�านกังานปลดักระทรวง
การคลงั ต่อมา คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน (ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่๑) พจิารณาเทยีบคณุวฒุขิองผูฟ้้องคดีเพ่ือก�าหนดอตัรา
เงนิเดอืน โดยเหน็ว่าผูฟ้้องคดไีด้รบัปรญิญาทางสือ่สารมวลชนซึง่อาจบรรจเุข้ารบัราชการเป็นข้าราชการพลเรอืนสามญัใน
ต�าแหน่งนกัประชาสมัพนัธ์ ๔ ได้ในอตัราเงนิเดอืนไม่สูงกว่าอนัดับ ท.๔ ข้ัน ๗,๓๘๐ บาทปลัดกระทรวงการคลัง (ผูถ้กูฟ้อง
คดทีี ่๓) จึงมคี�าสัง่บรรจแุละแต่งตัง้ผูฟ้้องคดีตามมตดิงักล่าว ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าตนได้รบัเงนิเดอืนน้อยกว่าผูท้ีจ่บการศึกษา
ในระดบัเดยีวกนัโดยท่ัวไปหน่ึงข้ันเป็นจ�านวนเงนิ ๔๐๐ บาท จงึได้อทุธรณ์ต่อส�านักงาน ก.พ. (ผู้ถกูฟ้องคดีที ่๒) ผูถ้กูฟ้อง
คดทีี ่๒ ชีแ้จงว่าผูม้คีณุวฒุปิรญิญาโทจากประเทศอนิเดยีมีระยะเวลาศกึษาตามทีห่ลกัสตูรก�าหนดไว้น้อยกว่าประเทศไทย
หนึ่งปี จึงได้รับการพิจารณาอัตราเงินเดือนต�่ากว่าผู้มีคุณวุฒิจากภายในประเทศหนึ่งขั้น (อันดับ ท.๔ ขั้น ๗,๓๘๐ บาท)  
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาจากประเทศอินเดียเป็น 
การเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติหรือประเทศอันเป็นที่ตั้งของสถานศึกษา ไม่ชอบธรรมในการก�าหนดอัตราเงินเดือนตาม
คุณวุฒิ ขัดกับหลักความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จึงน�าคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการรับรองคุณวุฒิก�าหนด
เงนิเดอืนและระดบัให้แก่ผูม้คีณุวฒุจิากต่างประเทศ โดยเมือ่พจิารณาแล้วเหน็ว่าผูฟ้้องคดีส�าเรจ็การศกึษาระดบัปริญญา
โทในประเทศอินเดียซึ่งใช้เวลาในการศึกษาน้อยกว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศไทยหนึ่งปี เมื่อจ�านวน 
ปีการศึกษาของประเทศอินเดียน้อยกว่าประเทศไทยย่อมท�าให้เนื้อหาของหลักสูตรและการประเมินความรู้แตกต่างกัน
ด้วย ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่๑ จงึก�าหนดอตัราเงนิเดอืนของผู้ทีจ่บการศกึษาระดับปริญญาโทจากประเทศอนิเดียไว้ต�า่กว่าผูท้ีจ่บ
การศึกษาระดับปริญญาโทจากประเทศไทย ๑ ขั้น ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก�าหนดนี้มิได้
ใช้เฉพาะแต่ในประเทศอนิเดยีเท่านัน้ แต่ยงัใช้กบัประเทศอืน่ ๆ  ทีม่รีะยะเวลาการศกึษาตามทีห่ลกัสตูรก�าหนดน้อยกว่า
ประเทศไทยด้วย เช่น ประเทศฟิลปิปินส์ เป็นต้น และการทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์การพจิารณารบัรองคณุวฒุิ
โดยค�านึงถึงสาระส�าคัญของหลักสูตรรวมทั้งระบบหรือวิธีการประเมินความรู้ไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งเป็นเวลาก่อนที ่
ผูฟ้้องคดจีะไปศกึษาต่อ จงึอยูใ่นวิสยัท่ีผูฟ้้องคดีจะได้ทราบก่อนตัดสนิใจไปศกึษาต่อ ณ ประเทศอนิเดีย ประกอบกบัผูถ้กู
ฟ้องคดทีี ่๑ ได้ใช้หลกัเกณฑ์ดงักล่าวในการพจิารณารับรองคณุวฒุใิห้แก่ผู้ส�าเรจ็การศกึษาจากต่างประเทศมาโดยตลอด
จนถงึปัจจบุนัมไิด้น�าหลกัเกณฑ์ข้างต้นมาใช้กบัผูฟ้้องคดซีึง่จบการศกึษาจากประเทศอนิเดยีเท่านัน้ ดงันัน้ การทีผู่ถ้กูฟ้อง
คดทีี ่๑ น�าหลกัเกณฑ์ดงักล่าวมาพิจารณาคณุวฒุขิองผูฟ้้องคดจีงึไม่เป็นการเลอืกปฏบัิตแิต่อย่างใด การก�าหนดเงินเดอืนให้ 
ผู้ฟ้องคดีบรรจุได้ไม่สูงกว่าอันดับ ท.๔ ขั้น ๗,๓๘๐ บาท จึงชอบด้วยกฎหมาย
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๑๔) การที่ผู้ฟ้องคดีผ่านเกณฑ์การประเมินแต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต่อสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่มี
เหตุผลอันควร เป็นการเลือกปฏิบัติและใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  
อ.๓๙๙/๒๕๕๑)

ศาลปกครองสงูสดุพิเคราะห์แล้วเหน็ว่า แม้องค์การบรหิารส่วนต�าบล ห. (ผู้ถูกฟ้องคด)ี จะกล่าว
อ้างว่าเหตทุีไ่ม่พจิารณาจ้างผูฟ้้องคดีต่อไปเป็นเพราะต�าแหน่งทีว่่างนีม้แีผนทีจ่ะใช้บรรจ ุนางสาว ภ. เข้าเป็นพนกังานส่วน
ต�าบล ตามแผนอัตราก�าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๘) ก็ตาม แต่ไม่อาจรับฟังได้เพราะกรณีของนางสาว ภ. เป็น 
การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต�าบลในต�าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒ เป็น
ข้าราชการมใิช่บรรจเุข้าปฏิบัตงิานในต�าแหน่งเจ้าหน้าทีก่ารเงนิและบญัชซ่ึีงเป็นต�าแหน่งลกูจ้างชัว่คราวเหมอืนกบัผูฟ้้อง
คด ีนอกจากน้ี การทีผู่บ้งัคับบญัชาของผูฟ้้องคดไีด้ท�าการประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูฟ้้องคดก่ีอนทีส่ญัญาจ้างผูฟ้้อง
คดีครั้งสุดท้าย (ปีงบประมาณ ๒๕๔๖) จะครบก�าหนดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ก็ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมี
ความประสงค์ทีจ่ะประเมินเพือ่จะจ้างผูฟ้้องคดเีข้าปฏิบตังิานต่อในปีงบประมาณ ๒๕๔๗ ซ่ึงกส็อดคล้องกบัแผนอัตราก�าลัง  
๓ ปีที่ได้ก�าหนดต�าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและอัตราค่าจ้างส�าหรับต�าแหน่งที่จ้างไว้เป็นการล่วงหน้าแล้ว 
ประกอบกบัผลการสอบข้อเทจ็จรงิของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามค�าส่ังอ�าเภอท่าบ่อ ที ่๓๓๕/๒๕๔๖ ลงวนัที ่๕  
พฤศจิกายน ๒๕๔๖ น่าเชื่อได้ว่าเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่จ้างผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานต่อ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบพี่ชาย 
และบดิาของผู้ฟ้องคดทีีช่อบมาวุน่วายในองค์การบรหิารส่วนต�าบลและมปัีญหาขดัแย้งกบัผูบ้รหิารเป็นการส่วนตวัมากกว่า 
จะเป็นเพราะว่าผู้ฟ้องคดีน�าความลับของทางราชการไปเปิดเผยให้แก่บิดาและพ่ีชายของผู้ฟ้องคดีตามท่ีผู้ถูกฟ้องคดี 
กล่าวอ้าง การที่ผู้ฟ้องคดีผ่านเกณฑ์ประเมินแต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต่อสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีเหตุผลอันควร 
จึงเป็นการเลือกปฏิบัติและใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็น 
การกระท�าละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนในกรณีไม่จ้างผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานต่อในปีงบประมาณ ๒๕๔๗ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

๑๕) กรณีฟ้องขอให้ยกเลกิประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล (ค�าพพิากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕-อ.๖/๒๕๔๖)

ผู้ฟ้องคดียื่นซองประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบริการ ๑๒ ชั้นโรงพยาบาล ส. ลงวันที่ 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ส. (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร
ดังกล่าวซึ่งในการประกวดราคาครั้งแรกผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต�่าสุด แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกประกาศลงวันที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ให้ยกเลิกการประกวดราคาตามประกาศประกวดราคาดังกล่าว หลังจากนั้นวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบริการ ๑๒ ชั้น (ครั้งที่ ๒) โรงพยาบาล 
ส. โดยในการประกวดราคาครัง้นี ้ได้ก�าหนดคณุสมบัตขิองผูม้สีทิธเิสนอราคาว่าต้องมผีลงานก่อสร้างประเภทเดยีวกนัใน
วงเงนิไม่น้อยกว่า ๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงแตกต่างจากประกวดราคาครัง้แรกทีก่�าหนดว่าต้องมผีลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงเป็นการก�าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ต้องมีราคาสูงขึ้น 
และก�าหนดคุณสมบัติอ่ืนไว้ด้วย ซึ่งในการประกวดราคาครั้งที่สองมีผู้ยื่นซองเสนอราคารวม ๑๔ ราย ผลการเปิดซอง
เสนอราคาปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติเรื่องผลงานก่อสร้างครบถ้วน จ�านวน ๑๒ ราย โดยผู้ฟ้องคดีเป็นรายที่
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๑๖) กรณีฟ้องว่ามติของคณะรัฐมนตรีในการให้สิทธิพิเศษแก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 
(ทศท.) ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขดัต่อบทบญัญัตขิองรฐัธรรมนญูฯ (ค�าพพิากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี ฟ.๒๖/๒๕๔๖)

การให้สทิธพิเิศษแก่องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) ในการให้บรกิารเลขหมายโทรศัพท์ 
แก่หน่วยงานของรัฐตามมติของคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) อันมีผลท�าให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่สัญญาร่วมการงานและร่วม
ลงทุนกับ ทศท. ไม่อาจให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถือว่าเป็นการออกกฎอันเป็นการลดสิทธิหรือจ�ากัดสิทธิตาม
สัญญาของผู้ฟ้องคดี ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการที่ให้ความคุ้มครองสิทธิแก่ผู้เข้าท�าสัญญาจัดท�าบริการสาธารณะหรือ
สัญญาสัมปทานกับรัฐ ตามนัยมาตรา ๓๓๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมีลักษณะเป็นการเลือก
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อสิทธิตามสัญญาฯ ของผู้ฟ้องคดีซึ่งขัดกับหลักความเสมอภาคตามที่มาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญตัริบัรองไว้ กรณจีงึเป็นการใช้อ�านาจทางปกครองของผูถ้กูฟ้องคดมีาจ�ากดัสทิธขิองผูฟ้้องคดี
ทีม่อียูต่ามสญัญา ไม่ใช่เป็นการเปลีย่นแปลงแก้ไขสญัญาตามหลกัสญัญาทางปกครองทีร่ฐัมเีอกสทิธิเ์หนอืเอกชนคูส่ญัญา
นอกจากนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจกล่าวอ้างภาระทางสังคมของ ทศท. มาเป็นเหตุออกกฎจ�ากัดสิทธิของผู้ฟ้องคดี 
ไม่อาจกล่าวอ้างว่าการให้สทิธพิเิศษจะท�าให้การจดัซือ้จดัจ้างของหน่วยงานของรฐัมคีวามคล่องตวัขึน้ เนือ่งจากผูถ้กูฟ้องคดี 

ขาดคุณสมบัติเรื่องผลงานก่อสร้าง ซึ่งในการเสนอราคาดังกล่าวผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาอันเป็นราคาสูงสุดในจ�านวน
ผู้เสนอราคาทั้งหมด ส่วนบริษัท จ. ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต�่าสุด คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ้างบริษัท จ. ท�าการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นชอบด้วยและได้ลงนาม
ในหนังสือแจ้งปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อด�าเนินการต่อไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการก�าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาในการประกวดราคาครัง้ทีส่องไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขดัต่อระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เป็นการกีดกันมิให้ผู้ฟ้องคดีเข้าประกวดราคาและเป็นการสร้างภาระให้เกิดแก่ผู้ฟ้องคดีเกินสมควร การประกวดราคา
ครั้งที่สองจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงน�าคดีมาฟ้องขอให้ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร ๑๒ ชั้น 
(ครั้งที่ ๒) โรงพยาบาล ส. ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ และให้ยกเลิกการเสนอราคาของผู้เสนอราคาตามประกาศที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งหมด

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การก�าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดตาม
มติคณะรัฐมนตรีและข้อก�าหนดของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุในเร่ืองผลงานการก่อสร้างที่ให้ก�าหนดได้ไม่เกิน 
ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณเมื่อวงเงินงบประมาณในการประกวดราคาครั้งท่ีสองเพิ่มขึ้นเป็น ๓๙๙,๒๐๔,๐๐๐ 
บาท การทีผู่ถู้กฟ้องคดกี�าหนดคณุสมบัตผิูม้สีทิธิเสนอราคาในการประกวดราคาว่าต้องมผีลงานก่อสร้างประเภทเดยีวกนั
ในวงเงนิเพิม่ขึน้ไม่น้อยกว่า ๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงไม่เกนิร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณการก�าหนดคณุสมบตัขิอง
ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานสูงขึ้น จึงไม่ขัดต่อระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับการ
ประกวดราคาครั้งที่สองมีผู้ยื่นซองประกวดราคาถึง ๑๔ ราย ซึ่งเห็นได้ว่าไม่เป็นการกีดกันหรือสร้างภาระแก่ผู้เข้าเสนอ
ราคาแต่ประการใด กรณีที่ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติเพราะมีผลงานการก่อสร้างไม่ถึง ๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ย่อมจะไม่ได้
รับการพิจารณาในเบ้ืองต้นให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคาครั้งที่สอง แม้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเกี่ยวกับผล
งานก่อสร้างของผู้เสนอราคา ราคาที่ผู้ฟ้องคดีเสนอมาก็มิได้รับการพิจารณาเพราะผู้ฟ้องคดีเสนอราคาสูงสุดในจ�านวน 
ผูเ้สนอราคาครัง้ท่ีสองท้ังหมด จงึเหน็ได้ว่าผูถู้กฟ้องคดีมไิด้เลอืกปฏบิติัหรอืกลัน่แกล้งผูฟ้้องคดีแต่อย่างใด การทีผู่ถ้กูฟ้อง
คดีได้ออกประกาศประกวดราคาครั้งที่สองจึงชอบด้วยกฎหมาย
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ไม่สามารถพิสูจน์ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวได้ ไม่อาจกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้มติที่ให้สิทธิพิเศษฯ ซึ่งมีมาอย่างต่อ
เน่ืองตัง้แต่ก่อนเข้าท�าสญัญา เนือ่งจากผูฟ้้องคดไีม่ใช่ผูม้ส่ีวนได้เสียกบัสทิธติามมตดิงักล่าวมาก่อนและไม่อาจกล่าวอ้างว่า 
การให้สิทธิพิเศษฯเป็นเพราะ ทศท. ไม่มีหลักเกณฑ์เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการขอใช้บริการดังเช่นกรณีของผู้ฟ้องคด ี
เนื่องจากหากผู้ฟ้องคดีปฏิบัติไม่ถูกต้องตามสัญญาฯ ทศท. ย่อมสามารถใช้ช่องทางตามข้อตกลงในสัญญาฯ เพื่อแก้ไข
ให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีในการให้สิทธิพิเศษแก่ ทศท. จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและ 
ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๑๗) กรณีฟ้องว่าค�าส่ังยกเลิกการประกวดราคาซื้อเคร่ืองวัดส่วนสูงเป็นไปโดยเลือกปฏิบัติ  
(ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๔/๒๕๔๗)

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เข้าร่วมการประกวดราคาซ้ือเครื่องวัดส่วนสูงกับกรมอนามัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตาม
ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยมีเงื่อนไขตามข้อ ๓.๕ ของประกาศก�าหนดว่า
ถ้าผู้เสนอราคาเสนอพัสดุท่ีมีแหล่งก�าเนิดหรือผลิตในประเทศไทยให้แนบส�าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของ
กระทรวงอุตสาหกรรม (ใบ ร.ง. ๔) ของผู้ผลิตซึ่งรับรองถูกต้องมาพร้อมใบเสนอราคาด้วย ตามที่ข้อ ๖ ของกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ก�าหนดไว้ ต่อมา อธิบดีกรมอนามัยได้มี
ค�าสั่งยกเลิกการประกวดราคา การยื่นซองเสนอราคาของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดียื่นใบ ร.ง. ๔ เฉพาะล�าดับ
ที่ ๑ ที่ ๗ และที่ ๙ มิได้ยื่นล�าดับที่ ๓ ด้วย จึงผิดเงื่อนไขตามเอกสารประกวดราคา แต่ก่อนหน้านี้ผู้ฟ้องคดีเคยเข้าร่วม
ประกวดราคาซื้อขายเครื่องวัดส่วนสูงกับผู้ถูกฟ้องคดีมาแล้ว ๔ ครั้งและทุกครั้งผู้ฟ้องคดีก็ส่งใบ ร.ง. ๔ ไม่ครบทุกล�าดับ
ทั้ง ๔ ครั้ง โดยผู้ฟ้องคดีจะส่งเฉพาะล�าดับที่เห็นว่าจ�าเป็นแก่การประกวดราคาในแต่ละครั้งเท่านั้นซึ่งเป็นเอกสารชุด
เดียวกันกับที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นในการประกวดราคาที่พิพาทครั้งนี้และได้รับคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญามาแล้วทุกคร้ัง ผู้ฟ้อง
คดีเห็นว่าการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้เป็นไปโดยไม่ชอบและท�าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี จึงน�าคดีมา
ฟ้องขอให้เพกิถอนค�าสัง่ยกเลกิการประกวดราคาของผู้ถกูฟ้องคดีดังกล่าวและให้ผู้ถกูฟ้องคดีด�าเนนิการจัดซ้ือเคร่ืองวดั 
ส่วนสูงจ�านวน ๑๒,๐๐๐ เครื่อง จากผู้ฟ้องคดีหรือให้ชดใช้ค่าเสียหาย

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า แม้ใบ ร.ง. ๔ ที่สมบูรณ์จะต้องประกอบด้วยเอกสารจ�านวน ๑๐ 
ล�าดบั แต่ในการประกวดราคาซือ้เครือ่งวดัส่วนสงูของผูถ้กูฟ้องคดหีลายครัง้ทีผ่่านมา ผูฟ้้องคดีรวมทัง้ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 
ซึง่เสนอราคาเครือ่งวดัส่วนสงูทีผ่ลติจากโรงงานของผูฟ้้องคดีกมิ็ได้ยืน่ใบ ร.ง. ๔ ครบท้ัง ๑๐ ล�าดับ ยืน่แต่เพียงใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมล�าดับที่ ๑ อย่างเดียวก็ได้รับคัดเลือกให้เข้าท�าสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีรวม ๕ ครั้งซึ่ง
ผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้การผ่อนผันมาตลอด จึงแสดงว่าการยื่นใบ ร.ง. ๔ ล�าดับที่ ๑ ล�าดับที่ ๗ และล�าดับที่ ๙ ของผู้ฟ้องคด ี
ไม่เป็นการผดิเง่ือนไขในส่วนทีเ่ป็นสาระส�าคญั เมือ่ปรากฏว่าผูถ้กูฟ้องคดไีด้เคยใช้ดลุพนิจิพจิารณาว่าการยืน่ใบ ร.ง. ๔  
ไม่ครบทกุล�าดบัมิใช่การผดิเงือ่นไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนทีเ่ป็นสาระส�าคญั แล้วเมือ่ไม่ปรากฏว่าการประกวด
ราคาครั้งนี้กับครั้งที่ผ่านมามีข้อเท็จจริงต่างกัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ผูกพันกับการใช้ดุลพินิจดังกล่าว เว้นแต่ผู้ถูกฟ้อง
คดีจะก�าหนดไว้ชัดเจนในการประกวดราคาครั้งนี้ว่าผู้เสนอราคาจะต้องยื่นใบ ร.ง. ๔ ครบทั้ง ๑๐ ล�าดับ กรณีจึงเห็นได้
ว่าการยกเลิกการประกวดราคาเนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่น�าใบ ร.ง. ๔ ล�าดับที่ ๓ ยื่นประกอบการเสนอราคาไม่มีเหตุผลอัน
ควรและเป็นการเลอืกปฏิบัตต่ิอกรณทีีม่ข้ีอเทจ็จรงิอย่างเดยีวกนั รวมทัง้ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของระเบยีบส�านกันายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ การยกเลิกการประกวดราคาจึงเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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๑๘) การที่จะได้รับบริการให้ใช้ไฟฟ้าจากทางราชการอันเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่รัฐ 
จะต้องเป็นผู้ให้บริการ รัฐจะก�าหนดเงื่อนไขใด ๆ อันเป็นการเลือกปฏิบัติไม่ได้ (ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  
อ.๓๕๗/๒๕๔๙)

คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให ้
ขยายเขตตดิตัง้ระบบไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ ซึง่รวมท้ังเกาะเสมด็ด้วย ต่อมา การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้ท�าการขยายเขตตดิตัง้
ระบบไฟฟ้าให้เกาะเสมด็ ผูฟ้้องคดทีัง้แปดสบิสีค่น ซ่ึงเป็นผูท่ี้มทีัง้ทะเบยีนบ้านถาวรและทะเบียนบ้านชัว่คราวได้ย่ืนค�าร้อง
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบเพื่อขอใช้ไฟฟ้าในเกาะเสม็ดต่อผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ไม่
ได้รบัอนญุาตให้ใช้ไฟฟ้า เพราะผูถ้กูฟ้องคดท่ีี ๒ ได้ก�าหนดเง่ือนไขให้ต้องแสดงหลักฐานเพ่ิมเติมนอกเหนอืจากหลักฐาน
ตามหลักเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในค�าแนะน�าการขอและใช้ไฟฟ้าของผูถู้กฟ้องคดทีี ่ ๒ อนัได้แก่ ส�าเนาสญัญาเช่าทีด่นิราชพสัดุ
เกาะเสมด็ หรอืหนงัสอืรบัรองจากส�านกังานธนารกัษ์ว่าเป็นผูเ้ช่าทีดิ่นราชพัสดุเกาะเสมด็ และหากผูข้อใช้ไฟฟ้าอยูใ่นเขต
อุทยานแห่งชาตกิต้็องได้รบัการอนญุาตให้ใช้ไฟฟ้าจากอทุยานแห่งชาตด้ิวย เพือ่เป็นมาตรการในการแก้ไขปัญหาผู้บุกรกุ
เกาะเสม็ด เนื่องจากมีผู้ฟ้องคดีบางรายอยู่ในระหว่างมีปัญหาโต้แย้งสิทธิครอบครองอยู่ ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดสิบสี่คนเห็นว่า 
การกระท�าดังกล่าวเป็นการกระท�าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือมีลักษณะเป็นการสร้าง 
ขัน้ตอนโดยไม่จ�าเป็นแก่ประชาชน ท�าให้ผูฟ้้องคดไีม่มไีฟฟ้าใช้ในการด�ารงชพีและประกอบธรุกจิตามปกตทิีค่วรจะได้รบั
เช่นบุคคลอื่น จึงน�าคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด�าเนินการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดสิบสี่คนได้ใช้ไฟฟ้า
ตามค�าขอ

ศาลปกครองสงูสดุวนิจิฉยัว่า ในการให้บรกิารไฟฟ้าซึง่เป็นสาธารณปูโภคขัน้พ้ืนฐานแก่ประชาชน 
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ธนารักษ์พ้ืนที่ระยอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม – หมู่เกาะเสม็ดไม่อาจ 
ด�าเนินการใด ๆ ท่ีจะขัดขวางการที่ต้องบริการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่รัฐพึงบริการให้ประชาชนทุกรายอย่าง 
เสมอภาค อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่รัฐควรคุ้มครองหากอยู่ในขอบเขตที่รัฐอาจให้
บริการได้ ดังนั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ รวมทั้งเกาะเสม็ดด้วย โดย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ท�าการติดต้ังอุปกรณ์ปักเสาโยงสายไฟฟ้าและเปิดจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บน
เกาะเสมด็ทีย่ืน่ค�าขอใช้ไฟฟ้าได้แล้ว การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจงึย่อมสามารถให้บรกิารไฟฟ้าแก่ผูฟ้้องคดทีัง้แปดสบิสีค่นได้ 
และผู้ฟ้องคดีทั้งแปดสิบส่ีคนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการบริการให้ใช้ไฟฟ้าซึ่งการที่จะได้รับบริการให้ใช้ไฟฟ้าจาก 
ทางราชการอันเป็นสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานทีร่ฐัจะต้องเป็นผูใ้ห้บรกิารโดยจะก�าหนดเง่ือนไขอนัเป็นการเลอืกปฏิบัตไิม่ได้

๑๙) กรณีฟ้องว่าค�าส่ังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าและค่าบริการ
เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อประชาชนผู้ขอใช้บริการ หรือขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ (ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๒/๒๕๕๒)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยมวีตัถปุระสงค์ประการส�าคญั คอื ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้าอนัเป็น
กจิการสาธารณปูโภคในส่วนภมูภิาคซึง่อยูน่อกเขตท้องทีท่ีก่ารไฟฟ้านครหลวงด�าเนนิการอยูใ่นวนัทีพ่ระราชบญัญตัดิงักล่าว
ใช้บงัคบัและในประเทศใกล้เคยีง กรณจีงึถอืได้ว่าเป็นกจิการบริการสาธารณะซ่ึงผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จะต้องจัดท�าให้มคีวาม 
ต่อเนือ่งไม่หยดุชะงกั ต้องปรบัปรงุเปลีย่นแปลงให้สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชนอยูเ่สมอ และต้องให้บรกิาร 
แก่ประชาชนผู้ขอใช้บริการอย่างเสมอภาค

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบรกิารของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค พ.ศ. ๒๕๓๔ 
และค�าสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ อ.๕/๒๕๓๑ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าและค่าบริการ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม 
๒๕๓๑ ไม่มข้ีอความในข้อใดหรอืตอนใดขดัหรอืแย้งต่อหลกักฎหมายปกครองทัว่ไป ทีว่่าหน่วยงานทางปกครองทีม่อี�านาจ
หน้าทีจั่ดท�ากิจการบรกิารสาธารณะต้องจดัท�าบริการสาธารณะให้มคีวามต่อเนือ่งไม่หยดุชะงกั ต้องปรบัปรงุเปลีย่นแปลง
กจิการบรกิารสาธารณะให้สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชนอยูเ่สมอ และไม่เป็นการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรม
ต่อประชาชนผูข้อใช้บรกิาร หรอืขัดหรอืแย้งต่อพระราชบญัญตักิารไฟฟ้าส่วนภมูภิาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ทีบ่ญัญติัว่าการด�าเนิน
กิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ค�านึงถึงความปลอดภัย ประโยชน์ของรัฐและประชาชนแต่อย่างใด

ข้อความในค�าสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ อ.๕/๒๕๓๑ ที่ว่า “เมื่อผู้ใช้ไฟฟ้ามีความจ�าเป็นต้องเลิก
ใช้ไฟฟ้าเป็นการช่ัวคราวในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งผู้ใช้ไฟฟ้ามีสิทธิขอตัดฝากมิเตอร์ไว้เป็นการชั่วคราวและขอให้ติดตั้ง
มิเตอร์ตามเดิมเมื่อมีความต้องการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยินยอมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเลิกใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวได้
โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบ” ดังน้ี มิได้หมายความว่าจะต้องมีข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ไฟฟ้ามีความจ�าเป็นต้อง
เลิกใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเสียก่อน ผู้ใช้ไฟฟ้าจึงจะเกิดสิทธิยื่นค�าร้องขอตัดฝากมิเตอร์เป็นการชั่วคราว ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ โดยพนักงานของตนจึงไม่จ�าต้องสอบสวนผู้ใช้ไฟฟ้าให้ได้ความว่ามีความจ�าเป็นอย่างไรในทางข้อเท็จจริงที่จะต้อง
งดใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวแต่อย่างใด

๒๐) การบังคับใช้กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามติ พ.ศ. ๒๕๒๗ ว่าด้วยสนิค้าทีผู่ป้ระกอบอตุสาหกรรมจะขอลดหย่อนภาษีได้ก�าหนดให้มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ (ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  
ฟ.๑๒/๒๕๔๖)

ผูฟ้้องคดเีป็นผูน้�าเข้าแบตเตอรีช่นดิก้อนซ่ึงต้องเสียภาษสีรรพสามติในอตัราร้อยละ ๑๐ ตามพระราช
กฤษฎกีาก�าหนดประเภทสนิค้าตามพกิดัอตัราภาษสีรรพสามติ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ฟ้องว่าในการออกกฎกระทรวงฉบบั
ที ่๓๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญติัภาษสีรรพสามติ พ.ศ. ๒๕๒๗ ว่าด้วยสนิค้าทีผู่ป้ระกอบอตุสาหกรรม 
จะขอลดหย่อนภาษีซึง่ได้ก�าหนดให้เครือ่งใช้ไฟฟ้าประเภทเคร่ืองปรับอากาศและรถจักรยานยนต์เป็นสินค้าทีผู้่ประกอบ
อุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนภาษีได้ โดยกรมสรรพสามิตและกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ก�าหนดให้กฎกระทรวง 
ฉบับนี้ใช้บังคับย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไป และเมื่อต่อมารัฐบาลได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่ 
๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบญัญตัภิาษสีรรพสามติ พ.ศ. ๒๕๒๗ ว่าด้วยสนิค้าทีผู่ป้ระกอบอตุสาหกรรม
จะขอลดหย่อนภาษีได้ก�าหนดให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๔๑) ก�าหนดให้แบตเตอร่ีเป็นสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนภาษีได้ กรมสรรพสามิตจึงวินิจฉัยว่า
กรณีของผู้ฟ้องคดีเป็นกรณีที่ไม่อาจน�าเงินที่ช�าระภาษีสรรพสามิตซึ่งมีการช�าระ ณ ด่านศุลกากรก่อนวันที่กฎกระทรวง
จะมีผลใช้บังคับ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ มาหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตได้ เนื่องจากเป็นการเก็บภาษีซ�้าซ้อนผู้
ฟ้องคดเีหน็ว่ากฎกระทรวงฉบับที ่๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ มบีางส่วนทีม่ลีกัษณะเป็นการเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรมท�าให้เกิด
ความไม่เท่าเทียมกันในการช�าระภาษีสรรพสามิต ส�าหรับสินค้าแบตเตอรี่ของผู้ฟ้องคดีและผู้ประกอบการอื่น เพราะใน
ขณะที่ภาษีสรรพสามิตส�าหรับสินค้าแบตเตอรี่ของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถขอลดหย่อนภาษีย้อนหลังตามกฎกระทรวงฉบับ
ที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ แต่สินค้าท่ีมีส่วนประกอบของแบตเตอรี่ของผู้ประกอบกิจการอื่นตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๐  
(พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ กลับสามารถขอลดหย่อนภาษีย้อนหลังได้ จึงน�าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีค�าสั่งแก้ไขหรือเพิกถอนกฎ
กระทรวงฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) บางส่วน โดยให้มีผลใช้บังคับในวันเดียวกับกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
คือ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นไป

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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๒๑) กรณฟ้ีองว่าประกาศกระทรวงการคลงั เรือ่ง ก�าหนดสถานบรกิารฯ ทีใ่ห้จดัเกบ็ภาษสีรรพสามติ
ของสนามกอล์ฟมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ (ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๘/๒๕๔๗)

ผูฟ้้องคดเีป็นผูป้ระกอบกจิการสนามกอล์ฟ ได้รบัความเดอืดร้อนเสียหายจากการทีร่ฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก�าหนดสถานบริการประเภทที่ ๐๙.๙๐ ใน
ตอนที่ ๙ สถานบริการตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๐ เนื่องจากประกาศกระทรวงดังกล่าว
ท�าให้ผู้ประกอบกิจการสนามกอล์ฟรวมท้ังผู้ฟ้องคดีต้องประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น ผู้ฟ้องคด ี
จึงได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าผู้ใช้บริการสนามกอล์ฟส่วนใหญ่เป็น 
ผู้มีฐานะทางการเงินดีควรเสียภาษีให้รัฐ จึงไม่สมควรยกเลิกการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสนามกอล์ฟ ผู้ฟ้องคด ี
เหน็ว่าการทีผู่ถ้กูฟ้องคดทีี ่๒ ไม่พจิารณายกเลกิการเรียกเกบ็ภาษสีรรพสามติของสนามกอล์ฟโดยให้เหตุผลว่าผูใ้ช้บรกิาร
สนามกอล์ฟเป็นผู้มีฐานะทางการเงินดีเท่ากับเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้สนามกอล์ฟเพราะเหตุฐานะ
ทางเศรษฐกิจ จึงเป็นการขัดต่อมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ จึงน�าคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอน
ประกาศดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอ�านาจดุลพินิจ
ทีจ่ะก�าหนดวนัใช้บังคบักฎกระทรวงได้ว่าจะให้มผีลย้อนหลงัหรอืไม่ย้อนหลงัหรอืมผีลไปในอนาคตถงึขณะหนึง่ก็ได้ เพือ่
การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม แม้ว่าการออกกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ฯ และกฎ
กระทรวงฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ฯ จะมีหลักการและเหตุผลในการออกกฎกระทรวงเพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดเก็บ
ภาษซี�า้ซ้อน เพ่ือให้ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมผลติสนิค้าแบตเตอรีม่สีทิธลิดหย่อนภาษโีดยน�าเงนิภาษท่ีีได้เสยีไว้แล้วส�าหรบั
วตัถดุบิหรอืส่วนประกอบทีใ่ช้ในการผลติมาหกัออกจากจ�านวนเงนิภาษทีีต้่องเสยีส�าหรบัการขายสนิค้าดงักล่าวได้ก็ตาม
แต่การก�าหนดวนับงัคบัใช้กฎกระทรวงทัง้ ๒ ฉบบั มเีหตทุีท่�าให้การบงัคบัใช้กฎหมายแตกต่างกัน คอื การทีก่ฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกขา เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๐ มีผลบังคับใช้ย้อนหลังไปถึง 
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ซึ่งถือว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นช่วงระยะเวลาที่อยู่ในขั้นตอนการน�าเข้าวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตสินค้า ส่วนการออกกฎกระทรวงฉบับท่ี ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต ่
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ อันเป็นระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมน�าเข้าวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ใช้ใน
การผลิตสินค้าแบตเตอรี่ เป็นช่วงระยะเวลาที่มากพอที่จะท�าให้ผู้มีอาชีพประกอบอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่ด�าเนิน
การผลิตแบตเตอรี่และจ�าหน่ายไปยังผู้บริโภคแล้ว เมื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่ได้จ�าหน่ายสินค้าไปแล้ว
ภาระภาษีย่อมถูกผลกัภาระไปยงัผูบ้รโิภคแล้ว หากก�าหนดให้กฎกระทรวงฉบบันีมี้ผลใช้บงัคบัย้อนหลงัไปเป็นตัง้แต่วันที่ 
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ย่อมจะท�าให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคที่รับภาระภาษีแทนผู้ประกอบอุตสาหกรรม และ
กลบัท�าให้ผูป้ระกอบอตุสาหกรรมผลติสนิค้าแบตเตอร่ีได้ประโยชน์จากการน�าเงินภาษท่ีีได้เสียไปแล้วส�าหรับวตัถดุบิหรอื
ส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตสินค้าแบตเตอรี่มาหักออกจากจ�านวนเงินภาษีที่ต้องเสียส�าหรับสินค้าดังกล่าว โดยรัฐต้อง
รับภาระน�าเงินซึ่งได้มาจากภาษีของประชาชนมาจ่ายคืนให้ ซึ่งจะท�าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพและเกิด
ความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและเกิดความเสียหายแก่รัฐ การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีอาชีพในการประกอบอุตสาหกรรมผลิต
สนิค้าแบตเตอรีร่ายหนึง่อ้างว่าไม่ได้ผลักภาระไปยงัผูบ้ริโภคจึงไม่อาจรับฟังเพ่ือเป็นเหตุให้ก�าหนดวนับงัคบัใช้กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ฯ ย้อนหลังไปในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ได้ ดังนั้น การที่กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวมีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ จึงไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ
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ศาลปกครองสงูสุดวนิจิฉยัว่า มาตรา ๓๐ ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญัติให้บคุคล
ย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะทางบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมือง อันขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระท�ามิได้ ซ่ึงเป็นการวางหลักการให้รัฐปฏิบัติต่อบุคคลบนพื้น
ฐานความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ โดยไม่ออกหลักเกณฑ์ให้มีผลปฏิบัติท่ีแตกต่างกันต่อบุคคลท่ีเหมือนกันในสาระ
ส�าคญัอย่างเดยีวกัน หรอืไม่ออกหลกัเกณฑ์ให้มผีลปฏบิตัอิย่างเดยีวกนัต่อบคุคลทีแ่ตกต่างกนัในสาระส�าคญั ซึง่ประกาศ
กระทรวงการคลัง เรือ่ง ก�าหนดสถานบรกิารประเภทที ่๐๙.๙๐ ในตอนที ่๙ สถานบรกิารตามพกิดัอตัราภาษสีรรพสามิต
ลงวนัที ่๑๔ ตลุาคม ๒๕๔๐ทีก่�าหนดให้สนามกอล์ฟทกุแห่งเสมอเหมอืนกนัมไิด้มกีารเลือกปฏบิติักับสนามกอล์ฟรายหนึง่
รายใดโดยเฉพาะ และแม้ผู้ประกอบการสนามกอล์ฟจะผลักภาระภาษีดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการสนามกอล์ฟเป็นผู้รับภาระ
ก็หาได้เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการสนามกอล์ฟเพราะเหตุฐานะทางเศรษฐกิจไม่ เพราะไม่ว่าผู้ใด 
จะใช้บริการสนามกอล์ฟก็ต้องแบกรับภาระภาษีดังกล่าวเหมือนกัน นอกจากนั้น ผู้ใช้บริการก็ยังมีทางเลือกอย่างอื่น 
ดังนั้น ประกาศดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

๒๒) กรณีฟ้องว่าประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๘๐) มีลักษณะเป็นการ
เลือกปฏิบัติ (ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๘/๒๕๔๙)

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจโดยปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่าห้าปี ฟ้องว่าการที่อธิบดีกรม
สรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๘๐) ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม 
๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๕๙) และได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ข้อ ๑ (๑) 
ใหม่ ดังนี้ (๑) กรณีเกษียณอายุลูกจ้างผู้นั้นต้องมีอายุไม่ต�่ากว่าห้าสิบปีบริบูรณ์ และ (ก) เข้าเป็นสมาชิกกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ (ข) เข้าเป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส�ารองเลี้ยง
ชีพในระหว่างวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๘ และได้ออกจากงานเพราะเกษียณอายุก่อนวันที่ 
๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ ซึ่งมีระยะเวลาที่ท�างานกับนายจ้างนั้นก่อนเกษียณอายุไม่น้อยกว่า ๕ ปี ซึ่งจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวมี
เงือ่นไขและวธิกีารว่าเงนิหรอืประโยชน์ใด ๆ  ทีล่กูจ้างได้รับจากกองทุนส�ารองเล้ียงชพี ลูกจ้างทีจ่ะได้รับการยกเว้นภาษเีงนิ
ได้จะต้องเป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพระหว่างวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๘ และได้ออก
จากงานเพราะเกษียณอายุ ถ้ามีระยะเวลาที่ท�างานกับนายจ้างนั้นก่อนเกษียณอายุไม่น้อยกว่าห้าปี แม้จะเป็นสมาชิกไม่
ครบห้าปีกไ็ด้รบัสทิธปิระโยชน์ แต่ผูฟ้้องคดซีึง่เป็นพนกังานรัฐวสิาหกจิท่ีมอีายไุม่ต�า่กว่าห้าสิบปีบริบรูณ์และท�างานอยูก่บั
นายจ้างเกนิห้าปีและได้ออกจากงานเพราะเกษยีณอายกุ่อนการเป็นสมาชกิกองทนุส�ารองเลีย้งชพีจะครบห้าปีแต่ว่าสมคัร
เป็นสมาชิก หลงัวนัที ่๒ ธนัวาคม ๒๕๓๘ แม้ว่าจะอยูใ่นหลกัเกณฑ์ตามข้อ (ข) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่วกบั
ภาษเีงินได้ (ฉบบัที ่๘๐) ซึง่ควรจะได้รบัยกเว้นภาษสี�าหรบัเงนิหรอืประโยชน์ใด ๆ  ทีไ่ด้รบัจากกองทนุส�ารองเลีย้งชพีเช่น
เดยีวกบัประกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกีย่วกบัภาษเีงินได้ (ฉบบัที ่๕๙) ลงวนัที ่๒ ธนัวาคม ๒๕๓๙ แก้ไขเพ่ิมเตมิประกาศ
อธบิดกีรมสรรพากรเกีย่วกบัภาษีเงนิได้ (ฉบับท่ี ๕๒) โดยก�าหนดหลกัเกณฑ์ เงือ่นไขและวิธกีารว่าเงนิหรอืประโยชน์ใด ๆ  
ทีล่กูจ้างได้รับจากกองทุนส�ารองเลีย้งชีพ ลูกจ้างท่ีจะได้รบัการยกเว้นภาษเีงนิได้จะต้องเป็นสมาชกิกองทนุส�ารองเลีย้งชพี
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๒๓) กรณีฟ้องว่ามีการจับกุมผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติจับกุม 
เฉพาะราย (ค�าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๖/๒๕๔๕)

อธิบดีกรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้
ท�าการจับกุมภรรยาของผู้ฟ้องคดีในข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ชอบ เป็นการเลือกปฏิบัติไม่จับกุมผู้บุกรุกป่า
สงวนแห่งชาติอีกนับร้อยราย โดยจับเฉพาะภรรยาผู้ฟ้องคดีรายเดียว จึงน�าคดีมาฟ้องขอให้อธิบดีกรมป่าไม้ด�าเนินคดี
กับผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติรายอื่น

ระหว่างวนัที ่๑๓ กนัยายน ๒๕๓๗ ถงึวนัที ่๑๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๓๘ ซึง่เป็นวนัทีป่ระกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกีย่วกับภาษี
เงินได้ (ฉบับที่ ๕๒) และได้ออกจากงานเพราะเกษียณอายุ แม้จะเป็นสมาชิกไม่ครบห้าปีลูกจ้างที่เป็นสมาชิกในระหว่าง
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๘ แต่กลับไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส�าหรับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ
ที่ได้รับจากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๘๐) ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดี
เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและเป็นการกระท�าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือขอให้นายก
รัฐมนตรีสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้ไขประกาศดังกล่าว ซึ่งส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๒ ด�าเนินการพิจารณาแก้ไข แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ด�าเนินการ ผู้ฟ้องคดีจึงน�าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีค�าพิพากษาให ้
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้ไขประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๘๐) ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๓ เพื่อ
ให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้สิทธิยกเว้นภาษีเช่นเดียวกับคนอื่น

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดใน (ข) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๘๐) จะเห็นว่าลูกจ้างที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเล้ียงชีพที่มีอายุไม่ต�่ากว่าห้าสิบปี 
บริบรูณ์และท�างานอยูก่บันายจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีและเกษยีณอายกุ่อนการเป็นสมาชกิครบห้าปีจะมอียู่ด้วยกัน ๓ 
กลุ่ม กลุ่มแรก ได้แก่ ลูกจ้างที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพก่อนวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ กลุ่มที่สอง ได้แก่ 
ลกูจ้างท่ีสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลีย้งชพีระหว่างวนัที ่๑๓ กนัยายน ๒๕๓๗ ถงึวันท่ี ๒ กนัยายน ๒๕๓๘ และกลุม่
ทีส่าม ได้แก่ ลูกจ้างทีส่มคัรเป็นสมาชกิกองทนุส�ารองเล้ียงชพีหลังวนัที ่๒ ธนัวาคม ๒๕๓๘ การทีผู้่ถกูฟ้องคดีที ่๒ ประกาศ
ก�าหนดเฉพาะกลุม่ลกูจ้างทีส่มคัรเป็นสมาชกิกองทนุส�ารองเลีย้งชพีระหว่างวนัที ่๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ ถงึวนัที ่๒ ธนัวาคม 
๒๕๓๘ ให้ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้ที่ลูกจ้างได้รับจากกองทุนส�ารองเล้ียงชีพเมื่อออกจากงานเพราะเกษียณ
อายุ ทั้งที่ลูกจ้างทั้งสามกลุ่มสมัครเป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพที่มีอายุไม่ต�่ากว่าห้าสิบปีบริบูรณ์ โดยได้ท�างานกับ
นายจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และได้ออกจากงานเพราะเกษียณอายุก่อนการเป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเล้ียงชีพครบ 
ห้าปีเหมือนกัน ดังนั้น ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๘๐) ข้อ (ข) ที่ก�าหนดเฉพาะลูกจ้างที่
สมัครเป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพระหว่างวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๘ จึงมีลักษณะ
เป็นการเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรม ตามมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ประกอบกบัมาตรา ๙ วรรค
หนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกาศฯ ดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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ศาลปกครองสงูสดุวนิจิฉยัว่า การฟ้องคดีพิพาทเกีย่วกับการทีห่น่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรฐักระท�าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอนัมลีกัษณะเป็นการเลอืกปฏบิติัทีไ่ม่เป็นธรรม ตามมาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๑) แห่ง
พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ ต้องเป็นกรณทีีห่น่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท�าโดยใช้อ�านาจทาง
ปกครองหรือด�าเนินกิจการทางปกครองเท่าน้ัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การจะจับผู้กระท�าความผิดฐานบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติคนใดขึ้นอยู่กับการสืบสวน
สอบสวนและพยานหลักฐานท่ีจะพิสูจน์ความผิดของผู้กระท�าผิดเป็นรายบุคคล ผู้ที่ได้กระท�าความผิดจะต้องรับโทษใน
ความผิดที่ตนได้กระท�าโดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้กระท�าความผิดรายอื่นซึ่งมีพฤติการณ์แห่งการกระท�าและพยานหลักฐาน
ต่างกัน กรณีมิใช่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อีกทั้งการจับกุมสอบสวนและด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิดเป็น
ไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มิใช่เป็นการกระท�าทางปกครอง กรณีจึงไม่อยู่ในอ�านาจศาลปกครอง

๒๔) กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนค�าวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ยืนราคาค่า
ทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามที่คณะกรรมการก�าหนดราคาเบื้องต้นก�าหนด (ค�าพิพากษาศาลปกครองกลางที่ 
๑๒๗๒/๒๕๔๕)

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งถูกกรมโยธาธิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เวนคืนที่ดินดังกล่าว
ไปบางส่วนพร้อมส่ิงปลกูสร้างอาคารบ้านพกัอาศัย ตามพระราชกฤษฎกีาก�าหนดเขตทีด่นิในบรเิวณทีท่ีจ่ะเวนคนืในท้อง
ที่ต�าบลสวนใหญ่ อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยคณะกรรมการก�าหนดราคาเบื้องต้นได้น�าหลัก
เกณฑ์ตามที่ปรากฏในรายงานการประเมินราคาของส�านักงานกลางประสานการจัดหาท่ีดินเพื่อกิจการของรัฐเพื่อเป็น
แนวทางในการก�าหนดเงนิค่าทดแทนทีด่นิแก่ผูถ้กูเวนคนื โดยให้ทีด่นิตดิซอยส่วนบคุคลแยกจากถนนประชาราษฎร์และ 
มีสภาพเป็นที่ดินที่ตั้งอาคารพาณิชย์ติดซอยส่วนบุคคลแยกจากถนนประชาราษฎร์ ราคาตารางวาละ ๘๐,๐๐๐ บาท  
ส่วนทีด่นิตดิทางเดนิดนิทีด่นิตดิคลองและทีดิ่นทีไ่ม่มทีางเข้าออก ราคาตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท โดยทีดิ่นของผูฟ้้องคดมีี
เขตตดิต่อกบัซอยส่วนบุคคลท่ีเช่ือมต่อจากซอยเจรญิสขุด้านท้ายซอยซึง่เป็นซอยตนั มสีภาพเป็นถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็
กว้าง ๔ เมตร สองข้างทางของซอยส่วนบุคคลเป็นอาคารตกึแถวซอยเจรญิสขุ เป็นซอยแยกจากถนนประชาราษฎร์ และ
ผู้ฟ้องคดีได้อาศัยซอยส่วนบุคคลดังกล่าวซ่ึงไม่ได้ปิดกั้นไว้เป็นทางเข้าออกโดยไม่มีภาระจ�ายอม คณะกรรมการก�าหนด
ราคาเบือ้งต้นเหน็ว่าทีด่นิของผูฟ้้องคดแีม้จะเข้าออกได้ทางซอยส่วนบคุคลดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีกไ็ม่ได้ภาระจ�ายอมและ
เจ้าของซอยอาจปิดกัน้ทางเข้าออกเสยีเมือ่ใดกไ็ด้ จงึไม่ถือว่าท่ีดินของผู้ฟ้องคดีมทีางเข้าออกซอยดังกล่าวได้ แต่เนือ่งจาก
ท่ีดินของผู้ฟ้องคดีสามารถเดินทางทางเท้าตามคันดินสวนเข้าออกซอยทางซอยตลาดใหม่สมบูรณ์ได้ จึงเข้าหลักเกณฑ์
เป็นที่ดินติดทางเดินดินที่ดินติดคลองและไม่มีทางเข้าออก และเนื่องจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่สวนจึงก�าหนดราคา
ค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีในอัตราตารางวาละ ๑๑,๐๐๐ บาท ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�าหนดราคาเบื้องต้น
ก�าหนด ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจเฉพาะเงินค่าทดแทนที่ดินจึงอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) 
ในช้ันพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน คณะกรรมการดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับความเห็นของ
คณะกรรมการก�าหนดราคาเบื้องต้น โดยเห็นว่าซอยดังกล่าวผู้ฟ้องคดีหรือผู้ใช้ถนนคนอื่น ๆ สามารถใช้ซอยส่วนบุคคล 
ดังกล่าวผ่านเข้าออกได้โดยมิได้มีการหวงห้ามและที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินที่รถยนต์สามารถเข้าออกได้และอีกด้าน 
เป็นคลองสาธารณะใช้เป็นทางสัญจรโดยทางเรือได้ ดังนั้น จะถือว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินตาบอดไม่ได้และเมื่อ
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๒๕) กรณฟ้ีองว่าการก�าหนดราคาค่าทดแทนทีดิ่นระหว่างทีดิ่นของผูฟ้้องคดีกับทีดิ่นแปลงข้างเคยีง
ซึ่งมีสภาพที่ดินที่ใกล้เคียงกันให้แตกต่างกันเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  
อ.๒/๒๕๔๖)

ผูฟ้้องคดีฟ้องว่าท่ีดนิของผู้ฟ้องคดีอยูใ่นเขตทีดิ่นบรเิวณทีท่ีจ่ะเวนคนืตามพระราชกฤษฎกีาก�าหนด
เขตท่ีดนิในบริเวณทีท่ีจ่ะเวนคนื ในท้องทีอ่�าเภอแม่ริม อ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่ อ�าเภอสันทราย อ�าเภอสนัก�าแพงและอ�าเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยในการเวนคืนคณะกรรมการก�าหนดราคาเบื้องต้นได้ก�าหนดราคาเบื้องต้น
ส�าหรบัทีด่นิของผูฟ้้องคดใีห้ราคาตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้ยืน่อทุธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
(ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่๑) โดยผูถู้กฟ้องคดท่ีี ๑ มคี�าวนิจิฉัยอทุธรณ์ว่าราคาค่าทดแทนทีดิ่นท่ีคณะกรรมการก�าหนดราคาเบือ้งต้น 
ก�าหนดให้ส�าหรับท่ีดินของผู้ฟ้องคดีนั้นถูกต้องตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงได้วินิจฉัยให้ยืนตามราคาค่าทดแทนตามที่คณะกรรมการก�าหนดราคาเบื้องต้นได้ก�าหนดให้ ผู้ฟ้องคดี
เห็นว่าค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เป็นธรรมและเป็นการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากที่ดินแปลงอื่นซึ่งตั้งอยู่ 
ใกล้เคียงกับทีด่นิของผูฟ้้องคดแีละมสีภาพเช่นเดยีวกบัทีด่นิของผูฟ้้องคดซีึง่ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่๑ ได้วนิจิฉยัให้ได้รบัเงนิค่าทดแทน 

พิจารณาที่ดินแปลงซ่ึงเป็นท่ีดินที่อยู่ติดซอยส่วนบุคคลเช่นเดียวกันและมีสภาพท่ีดินคล้ายกับท่ีดินของผู้ฟ้องคดีซ่ึง 
คณะกรรมการก�าหนดราคาเบ้ืองต้นก�าหนดค่าทดแทนให้ตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท จงึมมีตเิหน็ควรก�าหนดค่าทดแทน
ให้ผูฟ้้องคดตีารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท ด้วยแต่ผู้ถกูฟ้องคดีที ่๒ พิจารณาแล้วไม่เหน็ด้วยโดยมมีติยนืตามคณะกรรมการ
ก�าหนดราคาเบื้องต้นก�าหนดผู้ฟ้องคดีจึงน�าคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนค�าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยอุทธรณ์ของ 
ผู้ฟ้องคดียืนราคาตามที่คณะกรรมการก�าหนดราคาเบื้องต้นก�าหนดไว้ โดยให้ก�าหนดค่าทดแทนที่ดินแก่ผู้ฟ้องคดีใหม ่
ในราคาที่ใกล้เคียงกันกับที่ดินที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน

ศาลปกครองกลางวินิจฉัยว่า ในขณะที่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนผู้ฟ้องคดีได้ท�าถนนในที่ดิน
ของตนเชื่อมต่อกับซอยส่วนบุคคลและใช้ซอยส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นทางเข้าออกจากบ้านและที่ดินของผู้ฟ้องคดีสู่ซอย
เจริญสุขและถนนประชาราษฎร์ แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่มีสิทธิภาระจ�ายอมในการใช้ซอยส่วนบุคคลดังกล่าวแต่การใช้ซอย 
ดงักล่าวกไ็ม่ปรากฏว่าผูม้สีทิธไิด้หวงห้ามหรอืโต้แย้งคดัค้านการใช้แต่อย่างใด ข้อเทจ็จริงจึงต้องฟังว่าทีดิ่นของผูฟ้้องคดี
เป็นทีด่นิตดิซอยส่วนบุคคลและมทีางเข้าออกมใิช่มสีภาพเป็นทีด่นิตดิทางเดนิดนิทีด่นิตดิคลองและเป็นทีด่นิทีไ่ม่มทีางเข้า
ออกตามที่คณะกรรมการก�าหนดราคาเบ้ืองต้นน�ามาเป็นเกณฑ์ในการก�าหนดราคาค่าทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี การก�าหนด
ราคาค่าทดแทนที่ดินแก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราตารางวาละ ๑๑,๐๐๐ บาท ของคณะกรรมการก�าหนดราคาเบื้องต้นดังกล่าว
จงึเป็นการก�าหนดราคาค่าทดแทนทีไ่ม่เป็นธรรม ไม่ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก�าหนดราคาเบือ้งต้นก�าหนด
ไว้และมีผลเป็นการไม่ชอบด้วยตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) – (๕) แห่งพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ด้วย ดังนั้น ค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยอุทธรณ์ของ 
ผู้ฟ้องคดีโดยให้ยืนราคาตามที่คณะกรรมการก�าหนดราคาเบื้องต้นก�าหนดไว้โดยไม่ฟังเหตุผลตามท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนเสนอไว้น้ัน จึงเป็นการกระท�าท่ีมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ไม่ถูกต้อง
และไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) – (๕) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
พ.ศ. ๒๕๓๐ และตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงพิพากษาให้เพิกถอน 
ค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีใหม่ในราคาท่ีเป็นธรรม 
ใกล้เคียงกับที่ดินที่อยู่ในบริเวณเดียวกันให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีค�าพิพากษา
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เพิ่มขึ้นเป็นตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท จึงน�าคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี
เพิ่มขึ้นเป็นตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

ศาลปกครองสงูสดุวนิจิฉยัว่า สภาพทีด่นิของผูฟ้้องคดเีป็นทีด่นิแปลงเลก็ใช้ประโยชน์เป็นทีอ่ยูอ่าศัย
การคมนาคมสะดวกเนือ่งจากอยูต่ดิทางสาธารณประโยชน์ซ่ึงเชือ่มต่อกบัถนนคอนกรตีขนาดกว้าง ๓.๘ เมตร อีกทัง้ทีด่นิ
แปลงข้างเคียงของผู้ฟ้องคดีมีสภาพที่ดินเหมือนกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่๑ ได้พิจารณาก�าหนดค่าทดแทน
เพิม่ขึน้ให้เป็นตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท ดงันัน้ ค�าวนิจิฉัยอทุธรณ์ของผูถู้กฟ้องคดีท่ี ๑ ท่ียนืตามคณะกรรมการก�าหนด
ราคาเบื้องต้นจึงมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากไม่มีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอที่
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะพิจารณาก�าหนดราคาค่าทดแทนที่ดินระหว่างที่ดินของผู้ฟ้องคดีกับที่ดินแปลงข้างเคียงที่มีลักษณะ
และสภาพคล้ายคลึงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้แตกต่างกันแต่อย่างใด

๒๖) กรณีฟ้องว่าค�าสั่งที่ไม่อนุญาตให้มีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการลงทุนเป็นกรณีพิเศษเป็น
ไปโดยมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ (ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕/๒๕๔๗)

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นค�าขอมีถ่ินท่ีอยู่เพื่อการลงทุนเป็นกรณีพิเศษตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
ประกาศส�านกังานตรวจคนเขา้เมอืง เรือ่ง ระเบยีบปฏบิตัิเกีย่วกบัการยืน่ค�าขอมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัรเพือ่การลงทนุ
เป็นกรณีพิเศษลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๐ โดยคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองได้มีมติอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีมี 
ถ่ินท่ีอยู่เพื่อการลงทุนเป็นกรณีพิเศษตามค�าขอแล้ว แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกค�าส่ัง 
ไม่เห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามามีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการลงทุนเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากการลงทุนของผู้ฟ้องคดี 
ไม่เป็นไปตามข้อ ๒ (๒) ของประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ และผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ แห่งพระ
ราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการออกค�าสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงน�าคดีมาฟ้องขอให้
เพิกถอนค�าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่เห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ตามหลักเกณฑ์ประกาศส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองฯ ข้อ ๒.๓.๔ 
ก�าหนดให้ถือว่าการฝากเงินประจ�ากับธนาคารภายในประเทศเป็นการลงทุนและข้อ ๒.๓.๕ ได้ก�าหนดเงื่อนไขในการ
รับรองการลงทุนโดยการซื้อพันธบัตรและการฝากเงินประจ�ากับธนาคารภายในประเทศให้คนต่างด้าวผู้ขออนุญาตโดย
แสดงหนังสือรับรองการลงทุนจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารแล้วแต่กรณี ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็น 
หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดรายละเอียดการพิจารณาอนุญาตท่ีคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองออกโดยอาศัยอ�านาจตาม 
ข้อ ๒ วรรคสองของประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ
เนื่องจากการจ�ากัดจ�านวนคนต่างด้าวไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่จะรับรองคนต่างด้าวที่เข้ามาลงทุนเพื่อ
ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ จงึเหน็สมควรก�าหนดให้คนต่างด้าวทีป่ระสงค์จะเข้ามาลงทนุในราชอาณาจกัร
มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ดังนั้น การน�าเงินมาลงทุนตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ มิได้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ปกติแต่มุ่งประสงค์ให้มีการน�าเงินเข้ามาในประเทศและน�าเงินนั้นเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ การน�า
เงินมาฝากประจ�ากับธนาคารภายในประเทศถือเป็นการลงทุนหน่วยงานที่เก่ียวข้องในกรณีนี้ที่สามารถออกหนังสือ
รับรองการลงทุนโดยการฝากเงินประจ�ากับธนาคารภายในประเทศได้ก็คือธนาคารที่รับฝากเงิน ดังนั้น หลักเกณฑ์ตาม
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๒๗) กรณฟ้ีองขอให้เพกิถอนค�าสัง่ของนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล ช. ทีส่ัง่ให้รือ้ถอนอาคาร (ค�า
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓/๒๕๔๙)

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เช่าที่ดินบริเวณหาดเลพัง อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต กับบริษัท ล. และได้ท�าการ
ก่อสร้างอาคารลงบนที่ดินที่ได้เช่าดังกล่าว ต่อมา นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล ช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีค�าสั่งให้
ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือยื่น
ค�าขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วจึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๔ แจ้งว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินจึงไม่สามารถออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้
ได้และมีค�าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าค�าสั่งดังกล่าว
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เน่ืองจากผูฟ้้องคดมีสีทิธคิรอบครองทีดิ่นดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายตามสัญญาเช่าทีด่นิ อกีทัง้
การกระท�าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะในบริเวณใกล้เคียงยังมีบุคคลอื่นด�าเนินการ
ก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รบัอนญุาต ผูฟ้้องคดจึีงยืน่อทุธรณ์ค�าส่ังดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยอุทธรณ์โดยเห็นว่าค�าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงน�าคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนค�าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ปฏิเสธไม่ออกใบ
อนุญาตก่อสร้างอาคารและค�าสั่งที่ให้รื้อถอนอาคารของผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดียื่นค�าขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยเพียงแต่แนบ
เอกสารสัญญาเช่าที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดี กับบริษัท ล. โดยสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวมิได้ระบุว่าผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของที่ดินที่
มีเอกสารสิทธิตามแบบ ข. ๑ ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบข้อ ๑ (๑) ของ
กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่
แนบเอกสารตามแบบ ข. ๑ ตามกฎหมายดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบที่จะไม่ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก ่
ผู้ฟ้องคดไีด้ ค�าสัง่ของผูถ้กูฟ้องคดทีี ่๑ ทีป่ฏเิสธไม่ออกใบอนญุาตก่อสร้างอาคารให้แก่ผูฟ้้องคดจีงึชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ข้อ ๒.๓.๔ และข้อ ๒.๓.๕ ของประกาศส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองฯ จึงไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒ (๒) ของประกาศ 
กระทรวงมหาดไทยฯ และการให้ความเหน็ชอบให้คนต่างด้าวเข้ามามถีิน่ทีอ่ยูเ่พ่ือการลงทนุเป็นกรณพิีเศษเป็นอ�านาจของ
ผู้ถูกฟ้องคดี ตามข้อ ๒ (๔) ของประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ซึ่งศาลปกครองมีอ�านาจควบคุมตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ในกรณีดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต รวมทั้งคณะกรรมการตรวจพิจารณาคนเข้าเมืองได้มีมติอนุญาตให้ผู้ฟ้อง
คดีมีถิ่นที่อยู่เพื่อการลงทุนเป็นกรณีพิเศษตามค�าขอแล้วและตั้งแต่มีการเริ่มโครงการดึงนักลงทุนเป็นกรณีพิเศษในวันที่ 
๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบันผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวและมีความเห็นชอบให้คนต่างด้าวที่ขออนุญาต 
เข้ามามีถิน่ทีอ่ยูเ่พือ่การลงทนุเป็นกรณพีเิศษโดยมหีลกัฐานการลงทนุด้วยการฝากเงนิประจ�ากบัธนาคารภายในประเทศ 
เช่นเดยีวกับผูฟ้้องคดจี�านวนทัง้สิน้ ๔๐๔ คน ประกอบกบัหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒.๓.๔ และข้อ ๒.๓.๕ ของประกาศส�านกังาน
ตรวจคนเข้าเมืองไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ ตามข้อ ๒ (๒) ของประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีค�าสั่ง
ไม่เหน็ชอบตามค�าขอของผูฟ้้องคดจีงึเป็นค�าสัง่ทีเ่นือ่งมาจากการใช้ดุลพินจิโดยมชิอบด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมายและ
มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

199



ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเป็นกรณีที ่
ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถแสดงเอกสารสิทธิในที่ดินที่ใช้ก่อสร้างตามท่ี
กฎหมายก�าหนดได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอ�านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารนั้นได้ตามมาตรา 
๔๒ แห่งพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ส่วนในกรณทีีผู่ฟ้้องคดอ้ีางว่าผูถ้กูฟ้องคดทีี ่๑ เลอืกปฏบิตัต่ิอผูฟ้้อง
คดีนั้น การที่จะถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัตทิี่ไม่เป็นธรรมต้องเป็นกรณีที่ผู้ถูกปฏิบัติมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วไม่
ได้รบัสทิธนิัน้ เพราะการเลอืกปฏบิตัหิาใช่เป็นกรณทีีไ่ม่มสิีทธติามกฎหมายแล้วอ้างว่ามบีคุคลอืน่ฝ่าฝืนกฎหมายด้วยกัน 
ยังไม่ถูกด�าเนินการเป็นการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคาร
ตามค�าขอและมีค�าสั่งให้รื้อถอนอาคารเป็นการกระท�าที่ชอบด้วยกฎหมาย

๒๘) การทีห่น่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการจ่ายค่าทดแทนความ
เสียหายเป็นพิเศษส�าหรับที่ดินที่ถูกเวนคืนแก่ที่ดินที่อยู่ในสภาพและที่ตั้งคล้ายคลึงกันให้แตกต่างกันเป็นการขัดกับ
หลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ (ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒/๒๕๕๑)

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองท่ีดินตามหลักฐาน ส.ค.๑ ซึ่งอยู่ในเขตพระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขต 
หวงห้ามที่ดินส�าหรับไว้ใช้ในราชการทหาร ต่อมา ได้มีประกาศให้เวนคืนท่ีดินบริเวณดังกล่าวซ่ึงบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนม ี
ผู้ฟ้องคดีและราษฎรครอบครองท�าประโยชน์ รวม ๕๔ ราย โดยราษฎรทั้ง ๕๔ รายมีเพียงหลักฐานการแจ้งการครอบ
ครองทีด่นิ (ส.ค.๑) และได้แจ้งการครอบครองก่อนมพีระราชกฤษฎกีาประกาศเป็นทีด่นิทีใ่ช้ประโยชน์ในทางราชการทหาร 
และสามารถออกเอกสารสทิธใินท่ีดินซึง่ในการพจิารณาก�าหนดค่าทดแทนความเสยีหายพเิศษให้แก่ราษฎรดังกล่าว ราษฎร
ทั้ง ๕๔ รายไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) เนื่องจาก 
เห็นว่าล่าช้า ต่อมา ได้มกีารแบ่งราษฎรทีค่รอบครองทีดิ่นบริเวณทีท่ีจ่ะเวนคนืออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มทีร่่วม
เรียกร้องกับสมัชชาคนจน จ�านวน ๓๘ ราย ส่วนกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ร่วมเรียกร้องกับสมัชชาคนจนและยินยอม
ให้ด�าเนินการก่อสร้างทางหลวงได้ก่อนจ�านวน ๑๖ ราย ซึ่งผู้ฟ้องคดีอยู่ในกลุ่มดังกล่าวและได้มีการพิจารณาก�าหนด 
ค่าทดแทนให้แก่ราษฎรทั้งสองกลุ่ม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการก�าหนดค่าทดแทนไม่ชอบเนื่องจากท่ีดินของผู้ฟ้องคดีซ่ึงต้ังอยู่
ติดต่อกับที่ดินของผู้ที่อยู่ในกลุ่มแรกแต่ท่ีดินแปลงดังกล่าวกลับได้รับค่าทดแทนในอัตราที่สูงกว่า ผู้ฟ้องคดีจึงน�าคดีมา
ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาหรือมีค�าสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนความเสียหายพิเศษในที่ดินที่ถูกเวนคืนในราคา
เท่ากับที่ดินแปลงดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง อธิบดีกรม
ทางหลวง ผู้ถกูฟ้องคด ีได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการจ่ายค่าทดแทนความเสยีหายพเิศษทีด่นิทีถ่กูเวนคนืให้แก่ผูค้รอบครอง
ที่ดินรวม ๕๔ ราย โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งจ�านวน ๓๘ ราย ที่ร่วมเรียกร้องกับสมัชชาคนจน ส่วนกลุ่มที่สอง
จ�านวน ๑๖ ราย รวมท้ังผูฟ้้องคดีท่ีไม่ได้ร่วมเรยีกร้องกบัสมชัชาคนจนเพือ่ให้ได้รบัเงนิค่าทดแทนตามความเหมาะสมของ
สภาพทีด่นิทีถ่กูเวนคนืหลกัเกณฑ์ดังกล่าวเป็นหลกัเกณฑ์ทีข่ดักบัหลกัความเสมอภาคตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ อันมีหลักว่าจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระส�าคัญเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกันและจะต้องปฏิบัติ
ต่อสิ่งที่มีสาระส�าคัญที่แตกต่างกันให้แตกต่างกันไป ส�าหรับกรณีนี้สาระส�าคัญที่เหมือนกันคือผู้ครอบครองที่ดินทั้ง ๕๔ 
ราย ที่ถูกเวนคืนที่ดินซึ่งได้โต้แย้งกรรมสิทธิ์และยังไม่ได้มีการพิสูจน์สิทธิตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) การท่ีผู้ถูกฟ้องคดีแบ่งเกณฑ์การก�าหนดค่าทดแทนเป็นสองกลุ่มเป็นการปฏิบัติต่อสิ่งที่มี
สาระส�าคัญเหมือนกันให้แตกต่างกันซึ่งขัดกับหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ จึงมิชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม
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๒๙) กรณีฟ้องว่าการที่คณะกรรมการจัดซื้อและก�าหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน
จงัหวัดประจวบครีขีนัธ์ พจิารณาจ่ายค่าทดแทนโดยมลีกัษณะเป็นการเลอืกปฏบิติั (ค�าพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ
ที่ อ.๔๙๗/๒๕๕๑)

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและท�าประโยชน์ในที่ดินซึ่งไม่มีหนังสือส�าคัญหรือเอกสารสิทธิในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาตกิยุบุรี โดยทีด่นิแปลงดงักล่าวอยูใ่นเขตพืน้ทีอ่่างเกบ็น�า้ยางชมุซึง่กรมชลประทาน (ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่๑) ได้
เริม่สร้างตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ และเสรจ็เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ และในการใช้พ้ืนท่ีก่อสร้างอ่างเก็บน�า้ดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ 
ได้จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรอืผูค้รอบครองทรพัย์สนิต่าง ๆ  ทกุรายแล้ว โดยค่าทดแทนทีด่นิได้จ่ายให้แก่เจ้าของ
ทีด่นิทีม่เีอกสารสทิธ ิส่วนค่ารือ้ย้ายบ้านเรือนสิง่ปลูกสร้าง ค่าทดแทนต้นไม้ จ่ายให้ท้ังท่ีปลูกในท่ีดินท่ีมเีอกสารสทิธแิละ
ไม่มีเอกสารสิทธิ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เริ่มด�าเนินการส�ารวจปักหลักเขตเพื่อก�าหนดพื้นที่ในการก่อสร้างโครงการ
ปรบัปรงุอ่างเกบ็น�า้ยางชมุเพิม่เตมิ ปรากฏว่าต้นไม้และบ่อน�า้ของผู้ฟ้องคดีซ่ึงอยูใ่นทีดิ่นของผู้ฟ้องคดีอนัเป็นทีด่นิทีไ่ม่มี
เอกสารสทิธถิกูน�า้ท่วม คณะกรรมการจดัซือ้และก�าหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพ่ือการชลประทานจังหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
(ผูถู้กฟอ้งคดทีี่ ๒) จงึไดพ้ิจารณาจ่ายคา่ทดแทนให้แกผู่ท้ี่อยูใ่นพื้นที่เขตปฏริูปที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึง่ทบัซ้อน
อยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวเท่านั้นโดยไม่พิจารณาจ่ายค่าทดแทนต้นไม้ของผู้ฟ้องคดีที่อยู่ในเขตชลประทานเดิม ผู้ฟ้องคดี
เห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้จ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งทับซ้อน 
อยู่ในพื้นที่อ่างเก็บน�้ายางชุมเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เสมอภาคตามรัฐธรรมนูญระหว่างผู้ฟ้องคดีและบุคคลดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีเข้าครอบครองที่ดินในพื้นที่เขตชลประทานโดยไม่มีสิทธิ
ตามกฎหมายกรณีจึงไม่อาจเปรียบเทียบกับบุคคลผู้มีสิทธิดังกล่าวซึ่งกฎหมายรับรองได้ การท่ีได้รับการปฏิบัติจากทาง
ราชการจึงย่อมแตกต่างกนั กรณจีงึไม่ขดัต่อรฐัธรรมนญู ดงันัน้ การทีผู่ถ้กูฟ้องคดทีัง้สองไม่พจิารณาจ่ายค่าทดแทนต้นไม้
และบ่อน�้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

๓๐) การที่บุคคลใดจะอ้างหลักแห่งความเสมอภาคเพื่อเรียกร้องให้ปฏิบัติต่อตนเป็นอย่างเดียวกัน
นั้นย่อมท�าได้เฉพาะเพื่อเรียกร้องให้ปฏิบัติในสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ผู้ที่กระท�าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
จึงไม่อาจอ้างในท�านองที่ว่าถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อตนได้ (ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๑๖๐- 
อ.๑๙๗/๒๕๕๑)

นายช่างแขวงการทางสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อ�านวยการ
ทางหลวงแผ่นดิน (ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่๓) ได้มคี�าสัง่แจ้งให้ผูท้ีบ่กุรกุปลกูสร้างบ้านพกัอาศยัและร้านค้ารกุล�า้ทางหลวงแผ่นดนิ 
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) อันอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหมวดการทางสมุทรปราการ สังกัดแขวงการทาง
สมุทรปราการ จ�านวน ๓๐ ราย รวมท้ังผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเก้าคนรื้อถอนหรือท�าลายบ้านพักอาศัยออกจากเขตทางหลวง
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ค�าสั่งให้รื้อถอนหรือท�าลายบ้านพักอาศัยต่อผู้ออกค�าสั่งแล้ว 
ซึง่ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าทีดิ่นดงักล่าวเป็นท่ีดนิรกร้างว่างเปล่าและได้เข้ามาอยูอ่าศยันานกว่า ๑๐ ปี แล้ว อยูน่อกเขตทางหลวง
และเป็นทีร่าชพสัดทุีส่ามารถให้ประชาชนเช่าได้โดยเป็นของกรมธนารกัษ์ ผูถ้กูฟ้องคดทีัง้สามไม่มอี�านาจทีจ่ะด�าเนนิการ
ขับไล่ประชาชน จึงฟ้องขอให้เพิกถอนค�าสั่งที่ให้รื้อถอนและท�าลายบ้านพักอาศัยที่สร้างขึ้นในเขตทางหลวงโดยไม่ได้รับ
อนุญาต
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ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ 
ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตทางหลวงซึ่งที่ดังกล่าวเป็นท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภท
อสังหาริมทรัพย์ส�าหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกันและไม่เป็นที่ราชพัสดุโดยไม่ได้รับ
อนุญาตให้รื้อถอนหรือท�าลายบ้านพักอาศัยซึ่งมีอ�านาจส่ังให้ผู้ฝ่าฝืนร้ือถอนหรือท�าลายส่ิงปลูกสร้างท่ีก่อสร้างในเขต
ทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ภายในเวลาอันสมควร ตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 
๒๕๓๕ ดังนั้น ค�าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ที่อาศัยในเขตทางหลวงดังกล่าวรื้อถอนหรือท�าลาย
บ้านพักอาศัยออกจากทางหลวงภายในเวลา ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจึงเป็นค�าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งในการ
ขับไล่ราษฎรที่อยู่อาศัยรุกล�้าในบริเวณเขตทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นกรมทางหลวงได้ด�าเนินการผลักดันผู้รุกล�้า
ในเขตทางหลวงสายต่าง ๆ มาโดยตลอดจนกระทั่งถูกฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดและศาลปกครอง ดังนั้น กรณีจึงไม่ใช่การ
เลอืกปฏิบตัต่ิอผูฟ้้องคดแีต่อย่างใด และการทีบุ่คคลใดจะอ้างหลักแห่งความเสมอภาคเพือ่เรยีกร้องให้ปฏบิตัต่ิอตนเป็น 
อย่างเดยีวกันนัน้ย่อมท�าได้เฉพาะเพือ่เรยีกร้องให้ปฏบิตัใินสิง่ทีช่อบด้วยกฎหมายเท่านัน้ ผูท่ี้กระท�าการโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายจึงไม่อาจอ้างในท�านองที่ว่าถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อตนได้

๓๑) กรณฟ้ีองขอให้เพกิถอนกฎกระทรวงฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๕-ฟ.๑๓/๒๕๕๑)

ผูฟ้้องคดเีป็นผูป้ระกอบกิจการให้บรกิารคอมพวิเตอร์ออนไลน์ซึง่ได้จดทะเบยีนกบักระทรวงพาณชิย์
ประเภทบริการให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ตแก่นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ฟ้องว่าการท่ีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ก�าหนดให้ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) ที่บันทึกหรือถ่ายทอดเกมการเล่น
ทุกชนิดเป็นเทปหรือวัสดุโทรทัศน์โดยใช้บังคับกับร้านเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์แต่ไม่ใช้บังคับกับฮาร์ดดิสก์ซ่ึงติดต้ังไว้
กบัคอมพวิเตอร์ของผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วข้องกบัคอมพิวเตอร์อืน่ ๆ  เช่น ร้านถ่ายรูปทีใ่ช้คอมพิวเตอร์และมฮีาร์ดดิสก์ไว้
บริการลูกค้าด้วยหรือกับฮาร์ดดิสก์ทั่วไปซึ่งติดตั้งไว้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในบ้านพักอาศัยและสถานที่ราชการ มีลักษณะ
เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่อาจให้เช่าหรือแลกเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ท่ีบันทึกหรือถ่ายทอดเกม
การเล่นทุกชนิดเว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมกิจการและวัสดุ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ กรณีจึงเป็นการกระท�าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายท�าให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาล 
เพิกถอนกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙)ฯ

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อพิจารณาจากสาระส�าคัญและเจตนารมณ์ในบทบัญญัติของ 
กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙)ฯ เป็นการใช้อ�านาจในการก�าหนดให้วัสดุใดเป็นเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยมีเจตนารมณ์ที่จะควบคุมการให้
บริการเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเกมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนโดย
ไม่อยู่นอกเหนือจากขอบเขตแห่งความมุ่งหมายอันเป็นสาระส�าคัญเพื่อควบคุมการด�าเนินการเกี่ยวกับภาพและเสียงท่ี
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๓๒) กรณกีารให้นกัเรยีนออกจากโรงเรยีนเพราะมบีตุร (ค�าร้องที ่๖๐๐/๒๕๕๓ ค�าสัง่ที ่๖๙/๒๕๕๓) 
นางสาว ธ. ผู้ฟ้องคดีได้เข้าศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนวัดแห่งหนึ่ง โดยเข้าเรียนได้เพียง 

๒ วัน ครูฝ่ายปกครองไม่อนุญาตให้เข้าเรียนและให้ออกจากโรงเรียนโดยไม่มีการแจ้งเป็นหนังสือ โดยให้เหตุผลว่าผู้ฟ้อง
คดีมีบุตรแล้ว ผู้ฟ้องคดีท�าหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ไม่ได้รับค�าชี้แจงใด ๆ จึงน�าคดีมาฟ้องต่อศาล
ปกครองขอให้มคี�าพพิากษาหรอืค�าสัง่ให้ผูถ้กูฟ้องคดีทัง้สอง (ผู้อ�านวยการโรงเรียน และผู้อ�านวยการส�านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษา) มีความผิดและรับโทษตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

ศาลปกครองชั้นต้นไม่รับฟ้องเนื่องจากนาย ม. ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ปกครองของผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงบิดา
ของนาย พ. สามีโดยไม่ขอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น นาย ม. จึงมิใช่ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองของ 
ผู้ฟ้องคดี และมิใช่ผู้ซึ่งได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระท�าของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ได้มีการบันทึกถ่ายทอดตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุ
โทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ อกีทัง้กฎกระทรวงฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙)ฯ มีเจตนารมณ์ควบคมุการให้บริการเกมคอมพวิเตอร์
ตามร้านให้บริการคอมพวิเตอร์ ซ่ึงเกมคอมพวิเตอร์ส่วนใหญ่มเีนือ้หาไม่เหมาะสมหรอืขดัต่อศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 
อันส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องมีการควบคุมและตรวจสอบและต้องได้รับอนุญาตจากนาย
ทะเบยีนตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบญัญตัคิวบคมุกจิการเทปและวสัดโุทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ด้วย แต่กรณี
ของร้านถ่ายรปูหรือคอมพวิเตอร์อืน่ ๆ  หรอืการเล่นเกมออนไลน์ในบ้านพักอาศยัหรือสถานทีร่าชการมไิด้มคีอมพวิเตอร์
หรือฮาร์ดดิสก์ที่บันทึกหรือถ่ายทอดเกมการเล่นทุกชนิดไว้ให้บริการแก่ลูกค้าแต่อย่างใด เป็นเพียงใช้ตัดต่อและตกแต่ง
ภาพให้แก่ลกูค้าเท่านัน้ ส�าหรบัการเล่นเกมในบ้านหรอืสถานทีร่าชการเป็นเพียงการเล่นเกมเพือ่บนัเทงิในทีพ่กัอาศยัหรอื
เป็นการใช้เพื่อการด�าเนินงานของส่วนราชการเท่านั้นจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙)ฯ 
ซึ่งฮาร์ดดิสก์ของร้านถ่ายรูปหรือร้านค้าอื่น ๆ หรือของบุคคลทั่วไปหรือของส่วนราชการจึงไม่อยู่ภายใต้บทนิยามของ
ค�าว่าเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ตามกฎกระทรวงดังกล่าว ดังนั้น จึงถือได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกกฎกระทรวงฉบับท่ี ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๔๙)ฯ มาใช้บังคับโดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๒) และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
กิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงเป็นการใช้อ�านาจตามที่กฎหมายได้ให้อ�านาจไว้โดยชอบธรรมและไม่ขัด
ต่อหลักการคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ กรณีจึงไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและไม่
เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบกับผู้ประกอบกิจการรายหนึ่งรายใดเป็นการเฉพาะ
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๓๓) กรณีผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาแพทย์อ้างว่าถูกเลือกปฏิบัติ (คดีหมายเลขแดงที่  
อ ๙๗๒/๒๕๕๖ คดีหมายเลขด�าที่ อ ๖๗๓/๒๕๕๒)

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ด�าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ทั้ง ๑๒ สถาบันในปีการศึกษา ๒๕๕๐ ในระบบรับตรง ผู้ฟ้องคดีสมัครสอบคัดเลือกและผ่านการสอบ 
ข้อเขียนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ร. ซ่ึงผู้ฟ้องคดีไปสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย แต่จากการ 
ประกาศผลการคัดเลือกไม่ปรากฏมีชื่อผู้ฟ้องคดี 

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาประเด็นการท่ีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์มีมติไม่รับผู้ฟ้องคดี
เข้าศึกษา เห็นว่ากรรมการทุกคนไม่เคยมีเหตุโกรธเคืองกับผู้ฟ้องคดีมาก่อน จึงไม่มีมูลเหตุจูงใจที่จะกลั่นแกล้งไม่รับ
ผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ร. ส�าหรับหลักเกณฑ์การประเมินผลการสอบสัมภาษณ์
นั้น ปรากฏตามเอกสารการสัมภาษณ์ว่า มีการก�าหนดลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ เช่น “Overt Homosexuality” การ
แต่งตัว กิริยามารยาทไม่เหมาะสม การควบคุมอารมณ์ไม่เหมาะสม ความไม่รับผิดชอบ ขาดมนุษยสัมพันธ์ ขาดความ 
ใฝ่รู้ กรรมการจ�านวน ๗ คน ให้เหตุผลเกี่ยวกับบุคลิกภาพของผู้ฟ้องคดีสอดคล้องกันว่าบุคลิกภาพของผู้ฟ้องคดี 
ไม่เหมาะสม ปฏิกิริยาในการตอบค�าถามไม่ดี มีความกังวลมาก พูดจาสับสน สภาพจิตใจไม่มั่นคง 

 จากข้อเท็จจริงในการพิจารณา ศาลปกครองรับฟังได้ว่าการตอบค�าถามตลอดจนกิริยาอาการ
ของผู้ฟ้องคดีในการสอบสัมภาษณ์เป็นเหตุให้กรรมการทั้ง ๙ คนมีมติไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษา ดังนั้น การใช้ดุลพินิจ
ของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการลงมติดังกล่าวจึงเป็นการพิจารณาที่มีเหตุผลเหมาะสมและชอบด้วยกฎหมาย
แล้ว นอกจากนี้ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ย่อมต้องคัดเลือกจากผู้มีความรู้ความสามารถ สภาพกาย
และสภาพจิตใจเหมาะสมทีจ่ะประกอบวชิาชพีแพทย์ คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์ย่อมสามารถใช้ดลุพนิจิโดยพจิารณา
จากบคุลกิลกัษณะและสภาวะทางอารมณ์ของผูเ้ข้าสอบสัมภาษณ์ได้ อกีทัง้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์กม็ไิด้พิจารณา
ไม่รบัผูฟ้้องคดเีพราะเหตดุ้านบุคลกิภาพแต่ประการเดยีว แต่ยงัปรากฏความไม่เหมาะสมด้านอืน่อกีหลายประการทีเ่ป็น
เหตุผลในการไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษา การพิจารณาของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จึงไม่ใช่การกระท�าที่ต้องห้ามตาม
มาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
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วิเคราะห์ประเด็นความเสมอภาค
และการเลือกปฏิบัติตามกฎหมาย

ไทยและต่างประเทศ



วิเคราะห์ประเด็นความเสมอภาคและ
การเลือกปฏิบัติตามกฎหมายไทยและ
ต่างประเทศ

ในส่วนนี้จะท�ำกำรวิเครำะห์หลักกำรเลือกปฏิบัติโดยตรง โดยจะพิจำรณำแนวคิดและหลักกำรดังกล่ำวในบริบท
ของกฎหมำยสิทธมินษุยชนระหว่ำงประเทศ เพือ่ให้เห็นถงึกำรปรบัใช้หลกักำรดงักล่ำวส�ำหรบักำรคุม้ครองสทิธผิูถ้กูเลอืก
ปฏิบัติ รวมทั้งน�ำคดีที่เกิดขึ้นในบริบทของกฎหมำยสิทธิมนุษชนระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องมำวิเครำะห์ประกอบด้วย 

 กำรห้ำมเลือกปฏบิตัโิดยตรงมส่ีวนสมัพนัธ์กบักำรส่งเสรมิหลกัควำมเท่ำเทยีมกนัเชงิรปูแบบ (Formal Equality) 
โดยกำรห้ำมกำรปฏิบัติอันเป็นที่พึงพอใจน้อยกว่ำ (Less Favorable Treatment) หรือกำรปฏิบัติในทำงท�ำให้เสียหำย 
(Detrimental Treatment) แก่บุคคลโดยเหตแุห่งกำรเลอืกปฏบิตัต่ิำง ๆ  กำรเลอืกปฏบิตัโิดยตรงนัน้เป็นกำรพจิำรณำถงึ
กำรปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงกนัระหว่ำงบคุคลในสภำวะหรอืเง่ือนไขท่ีเหมอืนกนั ซ่ึงมักพบในกรณขีองกำรไม่ให้สิทธบิำงประกำร
กับบุคคลบำงคนหรือบำงกลุ่มด้วยเหตุท่ีบุคคลนั้นจัดอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เช่น กำรตรำ
กฎหมำยจ�ำกัดสิทธิบุคคลบำงกลุ่มด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ กำรกระท�ำของภำคเอกชน เช่น นำยจ้ำง ในกำรปฏิบัติ
ต่อลกูจ้ำงแตกต่ำงกนัด้วยเหตแุห่งกำรเลอืกปฏิบตั ิรวมทัง้กำรกระท�ำของภำคเอกชนท่ีปฏเิสธกำรให้บริกำรหรือจ�ำหน่ำย
สนิค้ำกับบคุคลบำงกลุม่ด้วยเหตแุห่งกำรเลอืกปฏบิตั ิกำรเลอืกปฏบิตัโิดยตรงนีจ้ะเหน็ได้จำกกำรปฏบิตัทิีม่วีตัถปุระสงค์
เห็นได้ว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติอันสะท้อนจำกลักษณะหรือรูปแบบของกำรปฏิบัติที่มีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงบุคคลที่
เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมำยที่ให้สิทธิกับเพศหนึ่งโดยกีดกันอีกเพศหนึ่ง จะเห็นได้ว่ำกฎหมำยนี้มีวัตถุประสงค์ที่เห็นได้ชัดว่ำ
เป็นกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 

 

๔.๑ การเลือกปฏิบัติโดยตรง (Direct Discrimination) 

หลงัจำกทีไ่ด้ศกึษำถงึสภำพปัญหำ ข้อเทจ็จริง จำกค�ำร้อง กำรสัมภำษณ์ / ประชมุกลุ่มย่อย / รับฟังควำมคดิเห็น 
ในบทที่ ๒ และกำรศึกษำหลักกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในบทที่ ๓ แล้ว ในบทนี้ผู้วิจัยวิเครำะห์ประเด็นต่ำง ๆ ของกำรเลือก
ปฏิบัติและควำมเท่ำเทียมกัน โดยจ�ำแนกกำรวิเครำะห์ออกเป็น ๒ ส่วนหลัก คือ

ส่วนแรก 
วเิครำะห์ควำมหมำย ขอบเขต แนวคดิเกีย่วกบักำรเลือกปฏบิติัและควำมเท่ำเทียมกนั เช่น กำรเลือกปฏบิติัโดยตรง 

กำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อม กำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม มำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวก ขอบเขตแห่งกำรใช้ดุลพินิจ 
ส่วนที่สอง 
วิเครำะห์ประเด็นกำรเลือกปฏิบัติตำมกรอบของปัจจัย ๒ ประกำร คือ เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ และมิติของกำร

เลือกปฏิบัติ โดยมีกำรวิเครำะห์ประเด็นเฉพำะและกรณีศึกษำที่เกี่ยวข้องเป็นรำยประเด็นไป เช่น กำรเลือกปฏิบัติใน
บริกำรภำครัฐ ภำคเอกชน กำรสื่อสำรท่ีท�ำให้เกิดควำมเกลียดชัง (Hate Speech) กำรคุกคำม (Harassment) ฯลฯ 
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๔.๑.๑ การเลือกปฏิบัติโดยตรงในบริบทของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
กลไกตำมสนธสัิญญำสทิธมินษุยชนของสหประชำชำติมแีนวทำงพจิำรณำหลกักำรเลอืกปฏิบติัโดยตรงไป

ในทิศทำงใกล้เคียงกัน ดังจะเห็นได้จำกควำมเห็นทั่วไปของ HRC (Human Rights Committee, General Comment 
18, Non-Discrimination)67  ได้มีกำรอธิบำยกำรเลือกปฏิบัติไว้ ว่ำ กำรเลือกปฏิบัติตำมมำตรำ ๒ และมำตรำ ๒๖ ของ 
ICCPR นั้นหมำยถึง “กำรเลือกปฏิบัติที่ใช้ใน ICCPR นั้น ควรเข้ำใจว่ำมีนัยถึงควำมแตกต่ำงใด ๆ กำรกีดกัน กำรจ�ำกัด 
หรือกำรปฏิบัติเป็นพิเศษ ซึ่งอยู่บนพื้นฐำนของเชื้อชำติ สีผิว เพศ ภำษำ ศำสนำ ควำมเห็นทำงกำรเมือง ชำติหรือสังคม
ดั้งเดิม ทรัพย์สิน สถำนะอื่นใด และมีวัตถุประสงค์หรือผลกระทบ (Purpose or effect) ในเชิงอุปสรรคหรือเป็นกำรลด
ทอนกำรใช้สิทธิและเสรีภำพทั้งหลำยของบุคคลนั้นบนพื้นฐำนของควำมเท่ำเทียมกัน” 

จะเห็นได้ว่ำแม้ควำมเห็นทั่วไปนี้มิได้กล่ำวโดยชัดเจนถึงกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อม (Indirect Discrimi-
nation) แต่จำกที่อธิบำยว่ำ “…มีวัตถุประสงค์หรือผลกระทบ (Purpose or Effect)” นั้นแสดงอยู่ว่ำ กำรเลือกปฏิบัติ
ตำมกำรควำมเห็นทั่วไปนี้ หมำยรวมถึงกำรเลือกปฏิบัติโดยตรงและกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อม (Direct and Indirect 
Discrimination) เนื่องจำกกำรเลือกปฏิบัติโดยตรงจะมุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์ (Purpose) ในขณะที่กำรเลือกปฏิบัติทำง
อ้อมจะพิจำรณำที่ผลกระทบ (Effect) กล่ำวคือ แม้โดยรูปแบบของกำรปฏิบัติหรือกฎเกณฑ์นั้นจะมีลักษณะเป็นกลำง 
โดยปฏิบัติต่อบุคคลเท่ำเทียมกัน แต่ในเชิงของผลกระทบแล้ว กำรปฏิบัติหรือกฎเกณฑ์ดังกล่ำวส่งผลให้บุคคลบำงกลุ่ม
เสียเปรียบหรือถูกกีดกัน 

 67  From “CCPR General Comment No. 18: Non-discrimination” UN Human Rights Committee (HRC),  

November 10, 1989
 68   From “Sandra Lovelace v. Canada” Communication No. 24/1977: Canada 30/07/81, UN Doc. CCPR/

C/13/D/24/1977)
 69   From “Brooks v. The Netherlands” (UN Doc CCPR/C/29/D/172/1984)
 70   From “Ato del Avellanal v. Peru” (Communication No. 202/1986)

       ตัวอย่ำงคดีที่ตัดสินตำมหลักของ ICCPR เช่น
 Lovelace v. Canada68 ซึ่งเป็นกรณีของกฎหมำยแคนำดำ (Canadian Indian Act) วำงหลักว่ำ 

หญิงอินเดียนที่สมรสกับคนที่มิใช่อินเดียนจะเสียสถำนะควำมเป็นอินเดียน ในขณะที่ชำยอินเดียนไม่สูญเสีย
สถำนะนั้นแม้ว่ำจะสมรสกับหญิงที่ไม่ใช่อินเดียน ดังนี้เป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยตรงด้วยเหตุแห่งเพศ 
 Brooks v. the Netherland69  ในคดีนี้ HRC ตัดสินว่ำควำมแตกต่ำงกันที่อำศัยเหตุแห่งเพศตำม

กฎหมำยประกันสังคมนั้นไม่มีเหตุผลที่สมควรและขัดต่อมำตรำ ๒๖ ซึ่งห้ำมกำรเลือกปฏิบัติ 
 Avellanal v. Peru70 คดีนี้ HRC ตัดสินในประเด็นเกี่ยวกับกฎหมำยเปรูที่ห้ำมหญิงซึ่งสมรสแล้ว

ท�ำกำรฟ้องคดีเกี่ยวกับสินสมรสว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๖ ซึ่งห้ำมกำรเลือกปฏิบัติ 
 Aumeeruddy-Cziffra v. Mauritius ส�ำหรับคดีนี้ HRC ตัดสินว่ำกฎหมำยมอริเชียสเกี่ยวกับกำร

เข้ำเมืองซึ่งจ�ำกัดสิทธิในกำรอยู่อำศัยของสำมีต่ำงชำติของหญิงมอริเชียส แต่ไม่จ�ำกัดสิทธิของหญิงต่ำงชำติซึ่ง
เป็นภริยำของชำยมอริเชียสนั้นเป็นกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
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จำกคดีดังกล่ำวข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยตรงเนื่องจำกกฎเกณฑ์หรือกฎหมำยในคดี
เหล่ำนี้ท�ำให้บุคคลกลุ่มหน่ึงได้รับกำรปฏิบัติท่ีแตกต่ำงกับบุคคลอื่นในสถำนกำรณ์เดียวกันด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ 
เช่น เหตุแห่งเพศ 

กลไกตำมสนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ก็มีกำรตีควำมกำรเลือกปฏิบัติในแนวทำงนี้เช่นเดียวกัน 
ดังเช่นข้อแนะน�ำของ CERD General Recommendation 1471 อธิบำยควำมหมำยของกำรเลือกปฏิบัติไว้ว่ำ “กำร
ปฏิบตัทิีแ่ตกต่ำงกัน (Differentiation of Treatment ) จะไม่ก่อให้เกดิกำรเลอืกปฏบัิต ิ(Discrimination) หำกพจิำรณำ
เกณฑ์ส�ำหรับกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันนั้นเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมำยของสนธิสัญญำแล้วมีควำมชอบ
ธรรมหรือตกอยู่ในขอบเขตมำตรำ ๑ ย่อหน้ำ ๔ ของสนธิสัญญำนี้ ในกำรพิจำรณำเกณฑ์ดังกล่ำว คณะกรรมกำรยอมรับ
ว่ำกำรกระท�ำใดกำรกระท�ำหนึ่งอำจมีวัตถุประสงค์หลำกหลำย ดังนั้น ในกำรก�ำหนดว่ำกำรกระท�ำอันหนึ่งส่งผลขัดแย้ง 
ต่อหลักกำรตำมสนธิสัญญำนี้ คณะกรรมกำรจะพิจำรณำว่ำกำรกระท�ำนั้นก่อให้เกิดผลกระทบอันไม่สำมำรถอ้ำงเหตุที่ 
ชอบธรรม (Unjustifiable Desperate Impact) ต่อบุคคลที่ถูกจ�ำแนกควำมแตกต่ำงด้วยเหตุแห่งเชื้อชำติ สีผิว  
บรรพบุรุษ สัญชำติ ถิ่นก�ำเนิด” 

ควำมเห็นทั่วไป (General Comment) ของกลไกตำมสนธิสัญญำ ICESCR72 ได้อธิบำยว่ำ “กำรเลือก
ปฏิบัติโดยตรง (Direct Discrimination) เกิดข้ึนเม่ือบุคคลได้รับกำรปฏิบัติในลักษณะที่พึงพอใจน้อยกว่ำบุคคลอ่ืนใน
สถำนกำรณ์เดียวกันด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เช่น กำรจ้ำงงำนในสถำบันกำรศึกษำหรือกำรสมัครสมำชิกในสหภำพ
กำรค้ำนัน้อยูบ่นพืน้ฐำนของควำมคดิเห็นทำงกำรเมืองของลกูจ้ำงหรอืผูส้มคัร กำรเลือกปฏบัิติทำงตรงรวมถงึกำรกระท�ำ
ที่ส่งผลร้ำยหรือกำรละเว้นกำรกระท�ำบำงอย่ำงบนพื้นฐำนจำกเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ..” ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำในกรณี
กำรเลือกปฏิบัติโดยตรงน้ันเห็นได้ชัดเจนจำกตัวมำตรกำรหรือกฎหมำยว่ำมีเนื้อหำที่ก�ำหนดเงื่อนไขแตกต่ำงกันส�ำหรับ
บุคคลบำงกลุ่มด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติต่ำง ๆ 

  
๔.๑.๒ การเลือกปฏิบัติโดยตรงในบริบทของสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป

ตำมสนธสิญัญำสทิธิมนุษยชนยโุรป (ECHR) นัน้ มำตรำ ๑๔ ซึง่วำงหลกัห้ำมกำรเลอืกปฏบิตัไิว้มไิด้จ�ำแนก
กำรเลือกปฏิบัติโดยตรงและโดยอ้อม กล่ำวคือ วำงหลักห้ำม “กำรเลือกปฏิบัติ” (Discrimination) เท่ำนั้น73 โดยคดี
ส�ำคัญที่เกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติทำงตรง เช่น Belgian Linguistics74 ซึ่งตัดสินโดย ECHR ในปี ๑๙๖๘ ในคดีนี้ ผู้ร้อง
มีถิ่นอำศัยในเบลเยี่ยมแต่พูดภำษำฝรั่งเศส ต้องกำรหำโรงเรียนที่สอนเป็นภำษำฝร่ังเศสให้บุตร แต่ในท้องถิ่นนั้นเป็น 
ท้องถิน่ทีโ่รงเรยีนซึง่ได้รบักำรอุดหนุนโดยรฐัด�ำเนินกำรสอนเฉพำะภำษำท้องถิน่ ผูร้้องเหน็ว่ำเป็นกำรเลอืกปฏบิตั ิรฐับำล
เบลเยี่ยมต่อสู้ว่ำกรณีนี้เป็นกำรเลือกปฏิบัติเชิงบวก (Positive Discrimination) เพื่อสนับสนุนภำษำท้องถิ่นและชุมชน
ท้องถิ่นอันเป็นผลประโยชน์สำธำรณะอย่ำงหนึ่ง หรือเรียกว่ำคุ้มครองให้ท้องถ่ินบำงแห่งใช้ภำษำถ่ินเดียวกัน ECHR  
เห็นว่ำมำตรกำรซึ่งมุ่งหมำยให้ท้องถิ่นนั้นมีภำษำเดียว (Unilingual Region) ไม่ได้มีลักษณะก�ำหนดตำมอ�ำเภอใจและ
มีเหตุสมควรจึงไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติ 

 71    From CERD General Recommendation No. 14 (Art. 2, para. 1: Definition of discrimination)
 72   From “General Comment No. 20: Non-discrimination in Economic, Social and Cultural Rights, Art. 2, 

para. 2” International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
 73   Article 14 states that “The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall 

be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other  

opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status”
 74   From “The Belgian Linguistic case (1968) 1 ECHR 252
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 75   lbid. 

 ในคดี Belgian Linguistics ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติในเบลเยี่ยม ECHR อธิบำยว่ำ75 

หลักควำมเท่ำเทียมกันของกำรปฏิบัติ (Principle of Equality of Treatment) จะถูกละเมิด หำกควำมแตกต่ำงใน
กำรปฏิบัติ (Distinction) นั้นปรำศจำกวัตถุประสงค์และเหตุผลอันสมควร ซึ่งจะต้องประเมินจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 
เป้ำหมำยและผลกระทบ (Aim and Effects) ของมำตรกำรนั้น ประเด็นส�ำคัญที่ ECHR ต้องกำรย�้ำก็คือ ควำม 
แตกต่ำงของกำรปฏิบัติที่จะไม่ถือเป็นกำรเลือกปฏิบัตินั้น ไม่เพียงแต่จะต้องมีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมำย (Legitimate 
Aim) เท่ำนัน้ แต่ยงัต้องมคีวำมสมัพนัธ์อย่ำงสมเหตุผลและได้สดัส่วนระหว่ำงวตัถปุระสงค์และวธิกีำรทีน่�ำมำใช้เพือ่บรรลุ
วัตถุประสงค์นั้นด้วย 

จำกคดีนี้ ผู้ร้องจะต้องแสดงให้เห็นหลำยประกำร ได้แก่ 
 มีกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันระหว่ำงบุคคลสองกลุ่ม 
 บุคคลทั้งสองกลุ่มนั้นอยู่ในสถำนกำรณ์ที่เปรียบเทียบกันได้ (Analogous Situation) 

ส�ำหรบัฝ่ำยทีถ่กูร้องหรอืภำครฐันัน้ กม็ข้ีอต่อสูว่้ำ กำรปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงกนันัน้เป็นไปภำยใต้สถำนกำรณ์ท่ี
มีเหตุผล กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงอำจไม่ถือเป็นกำรเลือกปฏิบัติตำมมำตรำ ๑๔ หำกมีวัตถุประสงค์และเหตุผลที่ชอบธรรม 
และเป็นไปตำมหลัก “Margin of Appreciation” ซึ่งจะได้วิเครำะห์เป็นหัวข้อต่ำงหำกต่อไป 

คดีที่ตัดสินตำมหลักของ ECHR นั้นมักเกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำวัตถุประสงค์และควำมสัมพันธ์อัน 
สมเหตุผลระหว่ำงเป้ำหมำยและวิธีกำรของมำตรกำรที่พิพำทดังกล่ำวข้ำงต้น มำกกว่ำพิจำรณำผลกระทบจำกกำร 
ปฏิบัติที่แตกต่ำงต่อกลุ่มที่มีควำมเสี่ยง เช่น กฎหมำยที่ปฏิบัติต่อผู้ชำยในลักษณะที่พึงพอใจน้อยกว่ำผู้หญิงนั้นเป็นกำร
เลือกปฏิบัติ (Van Raalte v. the Netherlands) กำรก�ำหนดให้แม่เป็นผู้มีอ�ำนำจปกครองบุตรเพรำะรสนิยมทำงเพศ
ของพ่อนั้นเป็นกำรเลือกปฏิบัติ (Salgueiro Da Silva Mouta v. Portugal) 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำในกรณีของกำรเลือกปฏิบัติโดยตรงนั้น กฎหมำย กฎเกณฑ์หรือนโยบำยที่พิพำทนั้น
มีลักษณะเป็นกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันระหว่ำงบุคคลโดยมีบุคคลกลุ่มหนึ่งได้รับกำรปฏิบัติที่ด้อยกว่ำหรือถูกจ�ำกัดสิทธิ 
ภำยใต้เงื่อนไขว่ำบุคคลทั้งสองกลุ่มนั้นอยู่ในสถำนกำรณ์ที่เปรียบเทียบกันได้ ซึ่งจะแตกต่ำงกับกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อม
ซึ่งกฎหมำยหรือกฎเกณฑ์นั้นดูภำยนอกแล้วไม่มีกำรปฏิบัติท่ีแตกต่ำงกัน กล่ำวคือ มุ่งหมำยบังคับโดยไม่จ�ำแนกควำม
แตกต่ำงของบุคคล แต่ส่งผลกระทบท�ำให้บุคคลบำงกลุ่มเสียเปรียบด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ

นอกจำกนี ้กฎหมำยอืน่ของสหภำพยโุรปซ่ึงมกีำรก�ำหนดหลกัเกณฑ์กำรเลอืกปฏบิตัโิดยตรงไว้ เช่น มำตรำ 
2.2 (a) ของ EU Race Directive ก�ำหนดว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติโดยตรงจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลถูกปฏิบัติอันเป็นที่พึงพอใจ
น้อยกว่ำบุคคลอื่น โดยถูกปฏิบัติในสถำนกำรณ์ที่เปรียบเทียบกันได้ด้วยเหตุแห่งเชื้อชำติหรือถิ่นก�ำเนิด”

มำตรำ ๔๕ ของ Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) วำงหลักเกี่ยวกับ 
เสรีภำพในกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนในสหภำพยุโรป โดยมีหลักกำรเกี่ยวกับกำรห้ำมเลือกปฏิบัติ คือ “เสรีภำพในกำร
เคล่ือนย้ำยแรงงำนนั้นรวมถึงกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติใด ๆ ด้วยเหตุแห่งสัญชำติ ในกรณีที่เกี่ยวกับกำรจ้ำงแรงงำน  
ค่ำตอบแทน เงื่อนไขกำรท�ำงำน” ตัวอย่ำงคดี เช่น กฎหมำยฝร่ังเศสก�ำหนดสัดส่วนลูกเรือฝร่ังเศสให้ต้องประกอบไป
ด้วยผู้มีสัญชำติฝรั่งเศสจ�ำนวนหนึ่ง (Commission v. Italy, 2001 ECR I-4923) หรือในคดี Groener v. Minister for 
Education (1989) ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้หญิงชำวดัทช์ถูกปฏิเสธต�ำแหน่งงำนสอนหนังสือในวิทยำลัยแห่งหนึ่งใน Dublin  
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ด้วยเหตทุีไ่ม่พดูภำษำ Gaelic จงึฟ้องว่ำกำรปฏเิสธนีเ้ป็นกำรเลือกปฏบิตัแิละขดัต่อหลกักำรเคลือ่นย้ำยแรงงำน อย่ำงไร
ก็ตำม ศำลตัดสินว่ำ กำรปฏิบัติดังกล่ำวสมเหตุผล เนื่องจำกพิจำรณำระหว่ำงวัตถุประสงค์ (กำรส่งเสริมภำษำประจ�ำ
ชำติ) และวิธีกำรส�ำหรับน�ำไปสู่เป้ำหมำยนั้น (กำรรับครูที่สำมำรถพูดภำษำประจ�ำชำติได้) แล้วเห็นว่ำได้สัดส่วนและไม่
เป็นกำรเลือกปฏิบัติต่อประชำชนสัญชำติอื่นในยุโรป 

มำตรำ ๑๕๗ ของ TFEU กลำ่วไว้อย่ำงชัดเจนว่ำประเทศสมำชิกต้องน�ำหลักกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกำร
ท�ำงำนที่เท่ำเทียมกันระหว่ำงเพศชำยและหญิงมำใช้บังคับ76 (Equal Pay for Male and Female) ดังนั้น จะเห็นได้
ว่ำ กำรจ่ำยค่ำตอบแทนต่ำงกันด้วยเหตุแห่งเพศ เป็นกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันด้วยเหตุแห่งเพศและเป็นกำรเลือกปฏิบัติ

นอกจำกนี้ มำตรำ ๒ ของ Equal Treatment Directive วำงหลักว่ำ กำรปฏิบัติที่เท่ำเทียมกันหมำยถึง 
กำรไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง สถำนะทำงครอบครัวและกำรสมรส77  

จำกกฎหมำยของสหภำพยุโรปดังกล่ำวข้ำงต้นนั้น จะเห็นได้ว่ำ มีกำรวำงหลักห้ำมกำรปฏิบัติอันเป็นกำร
ปฏิบัติที่แตกต่ำงกันระหว่ำงบุคคลโดยมีบุคคลกลุ่มหนึ่งได้รับกำรปฏิบัติท่ีด้อยกว่ำหรือถูกจ�ำกัดสิทธิ โดยบุคคลท้ังสอง
กลุ่มน้ันอยู่ในสถำนกำรณ์ที่เปรียบเทียบกันได้ กฎหมำยดังกล่ำวจึงมุ่งเน้นกำรห้ำมเลือกปฏิบัติโดยตรง อย่ำงไรก็ตำม 
กฎหมำยบำงฉบับมีขอบเขตครอบคลุมกำรห้ำมเลือกปฏิบัติโดยอ้อมด้วย 

๔.๑.๓ การเลือกปฏิบัติโดยตรงในบริบทของสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนแอฟริกัน
หลกักำรห้ำมเลอืกปฏบิตัปิรำกฏอยูใ่นมำตรำ ๒ ของ AfCHPR ท่ีมหีลักว่ำ บคุคลทุกคนมสิีทธแิละเสรีภำพ

ตำมทีไ่ด้รบัรองไว้ในสนธสิญัญำนีโ้ดยปรำศจำกกำรเลอืกปฏบิติัด้วยเหตุใด ๆ  เช่น เชือ้ชำติ กลุม่ชำติพนัธุ ์สผีวิ เพศ ภำษำ 
ศำสนำ ควำมเห็นทำงกำรเมืองหรือควำมเห็นอื่นใด สัญชำติ ถิ่นก�ำเนิด ตัวอย่ำงเช่น คดี Association Mauritanienne 
des Droits de l’ Homme v. Mauritania กำรกกัขงั ทรมำน ฆ่ำ และกำรบงัคบัขูเ่ขญ็ชำว Mauritania ผิวสีโดยรัฐบำล
นัน้เป็นกำรปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงด้วยเหตแุห่งสผีวิ อนัเป็นกำรเลือกปฏบิติัท่ีไม่สำมำรถยอมรับได้และฝ่ำฝืนมำตรำ ๒ ของสนธิ
สัญญำนี้ ส�ำหรับคดี OMCT and others เป็นประเด็นกำรปฏิเสธสิทธิของบุคคลเกี่ยวกับสัญชำติด้วยเหตุที่บุคคลนั้น 
จัดอยู่ในกลุ่มชำติพันธุ์ จึงเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๒ หรือในคดีเกี่ยวกับกำรกีดกันสิทธิของบุคคลบำงกลุ่มในกำรมีส่วนร่วม
กระบวนกำรประชำธิปไตย เป็นกำรฝ่ำฝืนหลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติ จะเห็นได้ว่ำหลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติตำม AfCHPR 
ไม่ได้มีกำรแบ่งแยกระหว่ำงกำรเลือกปฏิบัติโดยตรงและโดยอ้อม แต่จำกคดีต่ำง ๆ ชี้ให้เห็นถึงกำรปรับใช้หลักกำรห้ำม
เลือกปฏิบัติกับกฎเกณฑ์หรือกำรกระท�ำของรัฐบำลที่โดยเนื้อหำและหลักกำรแล้วเป็นกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันระหว่ำง
บุคคลด้วยเหตุเชื้อชำติ ชำติพันธุ์ แหล่งก�ำเนิด จึงมีลักษณะเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยตรง 

 76   Each Member State shall ensure that the principle of equal pay for male and female workers for  

equal work or work of equal value is applied.
 77   Council Directive 76/207/EEC of 9 February 1976 on the implementation of the principle of equal 

treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working 

conditions: 1. For the purposes of the following provisions, the principle of equal treatment shall mean that there 

shall be no discrimination whatsover on grounds of sex either directly or indirectly by reference in particular to 

marital or family status.
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 78   Article 24 Right to Equal Protection “All persons are equal before the law. Consequently, they are 

entitled, without discrimination, to equal protection of the law”
 79   From “Carlos Garcia Saccone v. Argentina (1998)”
 80   From “Advisory Opinion on Proposed Amendments to the Naturalization Provision of the Constitution 

of Costa Rica, OC-4/84” Inter-American Court of Human Rights (IACHR), 19 January 1984
 81   From “Marcelino Hanriquez et al v. Argentina (2000)”
 82   From “Maria Eugenia Morales de Sierra v. Guatemala” Case 11.625 del 19 de enero de (2001)”

๔.๑.๔ การเลือกปฏิบัติโดยตรงในบริบทของสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนอเมริกัน
สนธิสัญญำสิทธิมนุษยชนอเมริกัน (AmCHR) มีหลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติซ่ึงจัดอยู่ในหลัก “Equality 

principle” หรือหลักควำมเท่ำเทียมกัน โดยมิได้จ�ำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรเลือกปฏิบัติโดยตรงและโดยอ้อม  
ดงัจะเหน็ได้จำก มำตรำ ๒๔ วำงหลกัว่ำ “บคุคลทกุคนเท่ำเทยีมกนัภำยใต้กฎหมำย ดังนัน้ จึงมสิีทธทิีจ่ะได้รับกำรคุ้มครอง
ทีเ่ท่ำเทยีมกนัตำมกฎหมำยโดยปรำศจำกกำรเลอืกปฏิบติั78 ทัง้นี ้IACHR อธบิำยควำมหมำยของกำรปฏบิติัทีไ่ม่เท่ำเทยีม
กัน (Unequal treatment) ตำมนัยมำตรำ ๒๔ ไว้ในคดี Carlos Garcia Saccone79 ว่ำมีควำมหมำย ๔ นัย ได้แก่

 - กำรปฏิเสธสิทธิของบุคคล
 - กำรลดทอนสิทธิของบุคคล แต่ให้สิทธิในลักษณะดังกล่ำวแก่บุคคลอื่น 
- กำรก�ำหนดหน้ำที่แก่บุคคลโดยไม่ก�ำหนดหน้ำที่นั้นแก่ผู้อื่น 
- กำรก�ำหนดหน้ำที่แก่บุคคลโดยก�ำหนดหน้ำที่นั้นแก่บุคคลอ่ืนในลักษณะที่เข้มงวดน้อยกว่ำ (Less 

strenuously) 
หำกพจิำรณำคดท่ีีเกีย่วข้องแล้วพบว่ำ หลกักำรห้ำมเลอืกปฏบิตันิีม้ลีกัษณะคล้ำยคลงึกบักำรพจิำรณำตำม

กฎหมำยสหภำพยุโรป นั่นคือ ต้องเปรียบเทียบระหวำ่งวัตถุประสงค์และวิธีกำรอันน�ำไปสู่วัตถุประสงค์ของกำรปฏิบัติ
ที่แตกต่ำงกันนั้น ในข้อเสนอแก้ไขบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของคอสตาริกา80 IACHR อธิบายหลักการตามมาตรา ๒๔ ว่า  
“กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน (Difference in treatment) โดยรัฐ จะไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติ หำกมีกำรจ�ำแนกบุคคลบน
พื้นฐำนข้อเท็จจริงที่แตกต่ำงกันและมีควำมสัมพันธ์อย่ำงสมเหตุผลและได้สัดส่วนระหว่ำงกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงนั้นกับ
วัตถุประสงค์ของกำรปฏิบัติดังกล่ำว” แนวกำรพิจำรณำนี้ถูกน�ำมำใช้ในกำรพิจำรณำคดีต่ำง ๆ เช่น ในคดี Marcelino 
Hanriquez et al81 นั้น IACHR กล่ำวว่ำ “กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน (Distinction) จะเกี่ยวข้องกับกำรเลือกปฏิบัติ 
(Discrimination) เมื่อกำรปฏิบัตินั้นเหมือนกันหรือเปรียบเทียบกันได้ในกรณีสถำนกำรณ์หรือข้อเท็จจริงที่แตกต่ำงกัน 
ควำมแตกต่ำงนั้นไม่มีเหตุผลอันสมควร วิธีกำรที่น�ำไปสู่วัตถุประสงค์นั้นไม่สมเหตุผลและไม่ได้สัดส่วนกับวัตถุประสงค์” 

IACHR น�ำเอำหลัก “Weighty Reason” หรือเหตุผลที่มีน�้ำหนัก ตำมแนวของ ECHR มำพิจำรณำ
ว่ำกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงนั้นเป็นกำรเลือกปฏิบัติหรือไม่ “ควำมแตกต่ำงกันในกฎหมำยบนพื้นฐำนของเกณฑ์ด้ำนสถำนะ
บุคคล เช่น เพศ เชื้อชำติ ต้องมีกำรพิจำรณำอย่ำงเข้มงวด ควำมเท่ำเทียมทำงเพศถือเป็นวัตถุประสงค์หลักประกำรหนึ่ง
ในปัจจุบัน ดังน้ัน จึงต้องใช้เหตุผลที่มีน�้ำหนักในกำรพิจำรณำว่ำควำมแตกต่ำงนั้นอยู่บนพ้ืนฐำนของเหตุแห่งเพศเพียง 
อย่ำงเดียวหรือไม่”82 ผู้ร้องว่ำถูกเลือกปฏิบัติตำมมำตรำ ๒๔ ต้องพิสูจน์ว่ำกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงนั้นไม่สมเหตุผล ไม่ได้
สัดส่วนกับวัตถุประสงค์
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 ๔.๑.๕ การเลือกปฏิบัติโดยตรงตามกฎหมายต่างประเทศ 
นอกจำกระดบัของกฎหมำยระหว่ำงประเทศดังกล่ำวมำแล้ว ส�ำหรบักฎหมำยต่ำงประเทศทีม่กีำรระบุถงึ

กำรห้ำมเลือกปฏิบัติโดยตรงไว้อย่ำงชัดเจน เช่น 
กฎหมำยห้ำมเลือกปฏิบัติของประเทศฟินแลนด์ (Non-Discrimination Act (1325/2014) วำงหลักว่ำ 

“กำรเลือกปฏิบัติโดยตรง (Direct Discrimination) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับกำรปฏิบัติในลักษณะอันเป็นที่พึงพอใจน้อย
กว่ำบคุคลอืน่ซึง่ได้รบักำรปฏบิตัหิรอืจะได้รบักำรปฏิบติัในสถำนกำรณ์ทีเ่ปรยีบเทยีบกนัได้ (Comparable Situation)”83  

ส�ำหรับกฎหมำยประเทศสวีเดน ก็ได้ก�ำหนดกำรเลือกปฏิบัติโดยตรงไว้ กล่ำวคือ “กำรที่บุคคลเกิดควำม
เสียเปรียบจำกกำรถูกปฏิบัติอันเป็นท่ีพึงพอใจน้อยกว่ำบุคคลอื่นซ่ึงได้รับกำรปฏิบัติในสถำนกำรณ์ที่เปรียบเทียบกันได้ 
ท้ังนี้ หำกกำรเสียเปรียบนั้นเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งเพศ อัตลักษณ์ หรือกำรแสดงออกของคนข้ำมเพศ เชื้อชำติ ศำสนำ 
หรือควำมเชื่อ ควำมพิกำร รสนิยมทำงเพศ อำยุ”84    

ในกรณขีองประเทศแอฟรกิำใต้นัน้ รฐัธรรมนญูระบถุงึกำรเลอืกปฏบิตัโิดยตรงและโดยอ้อมไว้อย่ำงชดัเจน 
แต่มิได้ก�ำหนดนิยำมส�ำหรับกำรเลือกปฏิบัติทั้งสองกรณีไว้ ดังจะได้ชี้ให้เห็นในหัวข้อต่อไป อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยบำง
ประเทศอำจไม่ระบุถึงกำรเลือกปฏิบัติโดยตรงไว้อย่ำงชัดเจน เช่นตำมกฎหมำยประเทศแคนำดำน้ัน รัฐธรรมนูญมิได้
ก�ำหนดจ�ำแนกกำรเลือกปฏิบัติโดยตรงกับโดยอ้อมไว้ แต่ศำลสูงสุดแคนำดำได้เคยวำงหลักจ�ำแนกระหว่ำงกำรเลือก
ปฏิบัติว่ำอำจเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมดังจะได้กล่ำวถึงต่อไป

๔.๑.๖ การเลือกปฏิบัติโดยตรงตามกฎหมายไทย 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยมิได้จ�ำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรเลือกปฏิบัติโดยตรงกับกำร

เลือกปฏิบัติโดยอ้อม ส�ำหรับกฎหมำยเฉพำะฉบับต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องก็มิได้ก�ำหนดไว้ชัดเจนถึงกำรเลือกปฏิบัติโดยตรง
กับกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อม ดังน้ัน จึงอำจกล่ำวได้ว่ำตำมกฎหมำยไทยไม่ได้มีกำรก�ำหนดนิยำมหรือค�ำอธิบำยของกำร
เลือกปฏิบัติโดยจ�ำแนกประเภทกำรเลือกปฏิบัติดังเช่นที่ปรำกฏในกำรตีควำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ
และกฎหมำยต่ำงประเทศบำงประเทศดังท่ีได้กล่ำวมำแล้ว ส�ำหรับกำรเลือกปฏิบัติโดยตรงตำมแนวค�ำพิพำกษำอำจ
พิจำรณำได้ดังต่อไปนี้ 

หลักกำรเลือกปฏิบัติปรำกฏจำกค�ำพิพำกษำศำลปกครอง ดังจะเห็นได้จำกกำรวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับหลัก
ควำมเสมอภำคหรือควำมเท่ำเทียมกันตำมรัฐธรรมนูญ คดีซ่ึงมีประเด็นว่ำกฎเกณฑ์ที่รัฐออกมำนั้นเป็นกำรเลือกปฏิบัติ
หรือไม่ ศำลปกครองอธิบำยถึงกำรเลือกปฏิบัติไว้ในค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด ที่ ฟ.๘ – ฟ.๑๐/๒๕๔๖ โดยอำจ
แยกเป็นสองกรณี คือ

   ออกหลักเกณฑ์ให้มีผลปฏิบัติที่ไม่เสมอภำคแก่บุคคลที่เหมือนกันในสำระส�ำคัญอย่ำงเดียวกัน กรณีนี้
จัดว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติ

   ออกหลักเกณฑ์ให้มีผลปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่ำงกันในสำระส�ำคัญที่แตกต่ำงกันออกไปตำมลักษณะ
เฉพำะของแต่ละบคุคล กรณนีีจ้ดัว่ำเป็นกำรปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงกนัต่อส่ิงท่ีมสีำระส�ำคญัแตกต่ำงกนัจึงไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติ 

 83   มำตรำ 10, Non-Discrimination Act
 84   มำตรำ 4, Discrimination Act
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นอกจำกนี้ ค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๘/๒๕๔๗ ก็ได้วำงหลักไว้ว่ำ 
“มำตรำ ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมำยและได้

รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยเท่ำเทียมกัน ชำยและหญิงมีสิทธิเท่ำเทียมกัน กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
เพรำะเหตุแห่งควำมแตกต่ำงในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ สภำพทำงกำยหรือสุขภำพ สถำนะทำงบุคคล 
ฐำนะทำงเศรษฐกจิหรอืสงัคม ควำมเชือ่ทำงศำสนำ กำรศกึษำอบรม หรือควำมคดิเหน็ทำงกำรเมอืงอนัขดัต่อบทบัญญตัิ
แห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ำมิได้ ซึ่งเป็นกำรวำงหลักกำรให้รัฐปฏิบัติต่อบุคคลบนพื้นฐำนควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกัน  
ทั้งน้ี โดยไม่ออกหลักเกณฑ์ให้มีผลปฏิบัติท่ีแตกต่ำงกันต่อบุคคลที่เหมือนกันในสำระส�ำคัญอย่ำงเดียวกัน หรือไม่ออก
หลักเกณฑ์ให้มีผลปฏิบัติอย่ำงเดียวกันต่อบุคคลที่แตกต่ำงกันในสำระส�ำคัญ”

ศำลปกครองยังได้อธิบำยหลักควำมเสมอภำคตำมรัฐธรรมนูญไว้ ในค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดท่ี  
อ.๒๒/๒๕๕๑ มีใจควำมส�ำคัญว่ำ “หลักควำมเสมอภำคตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๔๐ มี
หลักว่ำจะต้องปฏบิตัต่ิอสิง่ทีม่สีำระส�ำคญัเหมอืนกันอย่ำงเท่ำเทยีมกนั และจะต้องปฏบิตัต่ิอสิง่ทีม่สีำระส�ำคญัท่ีแตกต่ำง
กันให้แตกต่ำงกันไป 

ดงันัน้ จะเหน็ได้ว่ำแนวกำรพจิำรณำควำมเสมอภำคหรือควำมเท่ำเทยีมกนักคื็อ กำรปฏบิตัเิหมือนกันต่อ
สิ่งที่มีสำระส�ำคัญเช่นเดียวกัน และกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันต่อสิ่งที่มีสำระส�ำคัญแตกต่ำงกัน ดังนั้น กำรเลือกปฏิบัติจะ
เกดิขึน้เมือ่มกีำรปฏบิตัต่ิำงกนัต่อสิง่ทีมี่สำระส�ำคญัเหมอืนกนั หรือกำรปฏบิติัเหมอืนกนัต่อส่ิงทีม่สีำระส�ำคญัต่ำงกนั ด้วย
เหตุนี้ในกำรพิจำรณำคดีจึงต้องมีกำรเปรียบเทียบระหว่ำงสำระส�ำคัญที่พิพำทนั้นว่ำ “เหมือนกัน” หรือไม่ 

ศำลปกครองมแีนววนิจิฉยัโดยใช้วธิกีำรเปรยีบเทยีบผูฟ้้องคดทีีอ้่ำงว่ำถกูเลอืกปฏบิตักิบับคุคลอ่ืนท่ีอยูใ่น
สภำพหรือเงื่อนไข “เหมือนกัน” เช่น ผู้ฟ้องคดีอ้ำงว่ำค�ำสั่งทำงปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่พิจำรณำเลื่อนยศให้กับตน
เป็นกำรเลือกปฏิบัติ โดยอ้ำงว่ำกฎเกณฑ์ท่ีก�ำหนดสิทธิประโยชน์จำกกำรออกจำกรำชกำร ส่งผลให้เกิดควำมแตกต่ำง
กันระหว่ำงผู้ฟ้องคดีกับบุคคลอื่นที่อยู่ในสถำนะเดียวกัน อย่ำงไรก็ตำม ศำลปกครองเห็นว่ำ แม้ผลสุดท้ำยจะเกิดควำม
แตกต่ำงกันระหว่ำงผู้ฟ้องคดีกับบุคคลอ่ืน แต่เมื่อเปรียบเทียบแล้วจะพบว่ำ ผู้ฟ้องคดีกับบุคคลอื่นนั้น ไม่อยู่ในสถำนะ
เดียวกันหรือไม่อำจเปรียบเทียบกันได้ ทั้งนี้ เน่ืองจำกเป็นกำรออกจำกรำชกำรด้วยสำเหตุคนละอย่ำง ด้วยอำศัยหลัก
กฎหมำยคนละมำตรำกนั ดงันัน้ จงึไม่เป็นกำรเลือกปฏบิติั เพรำะมใิช่เป็นกำรปฏบัิติทีแ่ตกต่ำงกนัระหว่ำงบคุคลทีเ่หมอืน
กัน (ค�ำพพิำกษำศำลปกครองสงูสดุที ่อ.๑๘๕/๒๕๔๙) ดงันัน้ จะเหน็ได้ว่ำกรณนีีเ้กดิควำมแตกต่ำงกนั (Distinction) แต่
มิใช่เป็นกำรเลือกปฏิบัติ (Discrimination)

แม้ว่ำกฎเกณฑ์ทีพ่พิำทจะส่งผลให้เกดิกำรปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงกนัระหว่ำงข้ำรำชกำรในต�ำแหน่งทีมี่ช่ือเรยีก
หรือสังกัดที่แตกต่ำงกัน แต่เมื่อพิจำรณำสถำนะของบุคคลที่น�ำมำเปรียบเทียบแล้ว อำจเป็นกรณีที่ถือได้ว่ำมีลักษณะ 
“เหมือนกัน” ตัวอย่ำงเช่น คดีที่ศำลปกครองเปรียบเทียบกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันระหว่ำง85    

๑. ผูด้�ำรงต�ำแหน่งรองผูอ้�ำนวยกำรสถำนศึกษำ ผูด้�ำรงต�ำแหน่งผูอ้�ำนวยกำรสถำนศกึษำ ผูด้�ำรงต�ำแหน่ง 
ครูและครูผู้ช่วย รวมทั้งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงำนสนับสนุน เช่น เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป นักวิชำกำรพัสด ุ 
เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งและมีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกต้ังเป็นอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ ด้วยคุณสมบัติด้ำนต�ำแหน่ง 

 85   ค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๗/๑๕๕๑
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๒. ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร 
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง และ
ไม่มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

จำกกำรเปรยีบเทยีบบคุคลทัง้สองกลุม่ดงักล่ำว ศำลปกครองวนิจิฉยัว่ำมกีำรเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรม 
เนื่องจำก “ก่อให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมระหว่ำงผู้มีสิทธิกับผู้ไม่มีสิทธิในกำรเลือกตั้ง และเข้ำรับกำรเลือกตั้ง โดยไม่เป็น
ธรรมและไม่มีเหตุผลอันอำจรับฟังได้ อันขัดต่อหลักควำมเสมอภำคตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย” 

ในบำงคดี มีประเด็นกำรพิจำรณำแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่จำกบุคคลที่อยู่ในกลุ่มแตกต่ำงกัน ศำลพิจำรณำว่ำ 
กำรแบ่งกลุ่มผู้ถูกประเมินให้อยู่ต่ำงกลุ่มกันนั้น หำกมีกำรประเมินโดยใช้เกณฑ์เดียวกัน ก็ไม่ถือเป็นกำรเลือกปฏิบัติ ดัง
จะเห็นได้จำกคดีที่ศำลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ำ ในกำรประเมินแม้มีกำรจัดแบ่งข้ำรำชกำรออกเป็น ๒ กลุ่ม ก็ตำม แต่ก็
ใช้หลกัเกณฑ์เดยีวกนัและพจิำรณำครบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์ทกุด้ำน ซึง่กำรเปรยีบเทียบวดัค่ำคะแนนแยกกลุม่กนัระหว่ำง
ข้ำรำชกำรระดบั ๘ กบัระดบั ๗ ย่อมเป็นธรรมกบัข้ำรำชกำรในแต่ละกลุม่แล้ว ดังนัน้ จงึเหน็ว่ำกำรประเมนิผลกำรปฏบิตัิ
งำนในกำรพิจำรณำแต่งตั้งครั้งนี้ไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่ำงใด (ค�ำพิพำกษำศำลปกครอง
สงูสดุ ที ่อ.๑๓๔/๒๕๔๘) จะเหน็ได้ว่ำ กรณนีีเ้ป็นกำรประเมนิบคุคลท่ีจัดอยูใ่นสองกลุ่มอนัแตกต่ำงกนั เพ่ือด�ำรงต�ำแหน่ง
เดยีวกนั โดยใช้เกณฑ์เหมอืนกนั จงึไม่เป็นกำรเลอืกปฏบิตั ิอย่ำงไรกต็ำม หำกมกีำรประเมนิบคุคลสองกลุม่ทีแ่ตกต่ำงกนั 
โดยใช้เกณฑ์ที่แตกต่ำงกัน เพื่อน�ำมำสู่กำรพิจำรณำแต่งตั้งในต�ำแหน่งเดียวกัน อำจเป็นกำรเลือกปฏิบัติได้ 

ในกรณีกำรยื่นค�ำขอด�ำรงต�ำแหน่งหนึ่ง ซ่ึงคณะกรรมกำรมีมติให้ผู้ขอด�ำรงต�ำแหน่งบำงรำยต้องท�ำกำร 
บำงอย่ำง ในขณะที่ผู้ขอด�ำรงต�ำแหน่งเดียวกันรำยอื่นไม่ต้องท�ำนั้น ศำลเปรียบเทียบผู้ขอด�ำรงต�ำแหน่งรำยอื่นเปรียบ
เทียบกันแล้วเห็นว่ำผู้ฟ้องได้รับกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงในสำระส�ำคัญ ดังจะเห็นได้จำกคดีที่ศำลตัดสินว่ำ “กำรที่ผู้ถูกฟ้อง
คดีมีมติเห็นชอบให้ผู้ยื่นค�ำขอรำยอื่นซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งในลักษณะเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีท่ียื่นค�ำขอในล�ำดับก่อนและหลัง
ผู้ฟ้องคดี โดยมิได้ให้บุคคลดังกล่ำวจัดท�ำวิสัยทัศน์ประกอบกำรพิจำรณำแต่อย่ำงใด กรณีจึงเห็นได้ว่ำ ผู้ถูกฟ้องคดีได้
ปฏิบัติต่อบุคคลประเภทเดียวกันให้แตกต่ำงกันในสำระส�ำคัญอันเป็นกำรเลือกปฏิบัติ” (ค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๔๑/๒๕๕๒)

ส�ำหรับประเด็นปัญหำว่ำ บุคคลคนเดียวกันได้รับกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันจำกกฎเกณฑ์หรือค�ำสั่งทำง
ปกครอง จะเป็นกำรเลือกปฏิบัติหรือไม่นั้น ศำลพิจำรณำค�ำสั่งแต่ละกรณีว่ำอยู่ภำยใต้เงื่อนไขและปัจจัยที่เหมือนกัน
หรือไม่ ดังตัวอย่ำงเช่น ค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑/๒๕๕๑ ศำลตัดสินว่ำ “กำรลงโทษผู้ฟ้องคดีทั้งสองกรณี
เกิดจำกมูลเหตุต่ำงกัน กำรที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีค�ำสั่งที่ ๔๕/๒๕๔๕ ลงทัณฑ์กักขังจึงเป็นค�ำสั่งไม่ซ�้ำซ้อนกับค�ำสั่งกล่ำว 
ตักเตือน ประกอบกับกรณีดังกล่ำวเป็นไปตำมระดับทัณฑ์มำตรฐำน ซึ่งผู้บังคับบัญชำได้ก�ำหนดไว้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้
น�ำหลักเกณฑ์ดังกล่ำวลงทัณฑ์ข้ำรำชกำรรำยอื่นที่มีควำมบกพร่องในลักษณะเดียวกันนี้มำแล้ว กรณีจึงไม่ถือว่ำเป็นกำร
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม”

ส�ำหรบักรณกีำรปฏบิตัต่ิอบคุคลแตกต่ำงกนัด้วยสำเหตุของวฒุกิำรศกึษำนัน้ มกัจะเกดิขึน้ในมติิของกำร
จ้ำงแรงงำน เช่น กรณปัีญหำว่ำบุคคลท่ีจบกำรศกึษำปริญญำตรโีดยไม่ได้รบัเกยีรตินยิม กบับคุคลท่ีจบกำรศกึษำปรญิญำ
ตรีเกียรตินิยมนั้น เป็นบุคคลที่ “เหมือนกัน” หรือไม่ หำกพิจำรณำว่ำเป็นบุคคลที่เหมือนกัน ก็จะส่งผลต่อไปว่ำ กฎที่ให้
สทิธแิก่บคุคลท้ังสองแตกต่ำงกนั จะเป็นกำรเลอืกปฏบิตั ิแต่หำกพจิำรณำว่ำเป็นบคุคลทีแ่ตกต่ำงกนั กอ็ำจท�ำให้เกดิกำร
ปฏิบัติที่แตกต่ำงกันได้ ในประเด็นนี้ศำลได้วินิจฉัยไว้ว่ำ บุคคลทั้งสองกลุ่มนั้น “เหมือนกัน” ดังนั้น กฎที่ส่งผลให้บุคคล
ทั้งสองกลุ่มได้รับกำรปฏิบัติแตกต่ำงกัน จึงเป็นกำรเลือกปฏิบัติ ศำลได้อธิบำยไว้ว่ำ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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“… โดยท่ีระบบกำรศึกษำของสถำบันกำรศึกษำของรัฐหรือเอกชนในประเทศไทย ไม่ได้มีกำรจัดแยก
หลักสูตรระหว่ำงหลักสูตรปริญญำตรีเกียรตินิยมกับหลักสูตรปริญญำตรีธรรมดำ กล่ำวคือ ผู้ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำ
ตรเีกียรตนิยิมหรือส�ำเรจ็กำรศกึษำปริญญำตรแีต่ไม่ได้รบัเกยีรตินยิมจะต้องผ่ำนกำรศกึษำในวชิำกำรต่ำงๆ ทีส่ถำบนักำร
ศึกษำก�ำหนด และผ่ำนกำรทดสอบและรับรองว่ำได้ส�ำเร็จกำรศึกษำเล่ำเรียนมำครบถ้วนตำมหลักสูตรที่ก�ำหนดไว้ และ
จะต้องได้รับคะแนนไม่ต�่ำกว่ำมำตรฐำนที่สถำบันกำรศึกษำนั้น ๆ  ก�ำหนดเหมือน ๆ  กัน เพียงแต่ผู้ที่มีคะแนนสูงในระดับ
หนึ่งและผ่ำนเงื่อนไขที่สถำบันกำรศึกษำแต่ละแห่งก�ำหนด เช่น ไม่เคยสอบตกในวิชำใดวิชำหนึ่ง เป็นต้น ก็จะได้รับกำร
ยกย่องด้วยกำรให้เกยีรตนิยิมแต่ยงัคงถอืว่ำบคุคลดังกล่ำวมคีวำมรู้หรือมวีฒุใินสำขำวชิำกำรทีส่�ำเร็จมำเช่นเดียวกับบุคคล
ที่ไม่ได้รับเกียรตินิยม จึงถือว่ำผู้ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีสำขำใดก็ย่อมมีศักดิ์และสิทธิเสมอกัน ไม่ว่ำจะได้
รบัปรญิญำเกยีรตนิยิมหรอืไม่ได้รบัเกียรตนิยิมกต็ำม ทัง้บคุคลทีไ่ม่ได้รบัเกยีรตินยิมกส็ำมำรถปฏบิติัหน้ำทีร่ำชกำรได้เช่น
เดยีวกบัผูไ้ด้รบัเกยีรตนิยิม …. ดงันัน้ มตขิองผูถ้กูฟ้องคดีทีก่�ำหนดให้ผู้ได้รับปริญญำตรีเกยีรตินยิมโดยถอืว่ำเป็นวฒิุทีใ่ช้
ในกำรคัดเลือก จึงเป็นกำรให้สิทธิเหนือกว่ำหรือดีกว่ำผู้ที่ได้รับปริญญำตรีในสำขำเดียวกันแต่ไม่ได้รับเกียรตินิยม ทั้ง ๆ 
ทีไ่ด้รับวฒุอิย่ำงเดยีวกัน ซึง่มศีกัด์ิและสทิธท่ีิสถำบนักำรศกึษำรบัรองเช่นเดียวกัน มติดังกล่ำวจงึเป็นกำรปฏบิตัต่ิอบคุคล
ทีม่สีถำนะทำงกฎหมำยทีเ่หมอืนกนัให้แตกต่ำงกนั ย่อมถอืได้ว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม” (ค�ำพิพำกษำศำล
ปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๘/๒๕๕๐) เช่นเดียวกับค�ำพิพำกษำที่ตัดสินว่ำ “กำรก�ำหนดให้ผู้ได้รับปริญญำตรีเกียรตินิยมทุก
สำขำถือเป็นเหตุพิเศษที่จะให้ได้รับสิทธิคัดเลือกแทนกำรสอบแข่งขันนั้น เห็นว่ำ เป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” 
(ค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๙/๒๕๕๐)

จำกแนวค�ำพิพำกษำคดีดังกล่ำว เมื่อน�ำมำพิจำรณำกรณีข้อเท็จจริงที่มีปัญหำว่ำ กำรรับสมัครงำนโดย 
รับเฉพำะผู้จบกำรศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำบำงแห่งเท่ำนั้นเป็นกำรเลือกปฏิบัติหรือไม่ ทั้งนี้เพรำะจำกกรณีดังกล่ำว  
ผูจ้บกำรศกึษำจำกสถำบันกำรศกึษำอืน่ในสำขำและคณุวุฒทิีเ่หมอืนกนัไม่สำมำรถสมคัรได้ หำกเทยีบเคยีงกบัค�ำพพิำกษำ
ข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ กรณีเช่นนี้ก็เป็นกำรปฏิบัติท่ีแตกต่ำงกันต่อบุคคลท่ี “เหมือนกัน” เนื่องจำกมีคุณวุฒิเช่นเดียวกัน 
ไม่ว่ำจะจบกำรศึกษำจำกสถำบันใด 

กำรเปรียบเทียบผู้ถูกเลือกปฏิบัติจะต้องพิจำรณำควำมแตกต่ำงในรำยละเอียดด้วย เช่น กำรปฏิบัติต่อ 
ผูท้ีจ่บกำรศกึษำจำกประเทศหนึง่ในลกัษณะด้อยกว่ำอกีประเทศหนึง่ โดยทัว่ไปแล้วเป็นกำรปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงกนั แต่หำก
กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงดังกล่ำวนั้นมิได้เกิดจำกเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ โดยข้อเท็จจริงแสดงว่ำมีเหตุหรือปัจจัยอื่นเข้ำมำ 
ประกอบท�ำให้เกดิควำมแตกต่ำง กรณนีัน้กจ็ะไม่เป็นกำรเลือกปฏบิติั เช่น คดีทีม่ปีระเด็นเกีย่วกบัหลักเกณฑ์ในกำรรบัรอง 
คุณวุฒิก�ำหนดเงินเดือนและระดับให้แก่ผู้มีคุณวุฒิจำกต่ำงประเทศ ส่งผลให้ผู้จบกำรศึกษำจำกประเทศอินเดียได้รับ
อตัรำเงนิเดอืนต�ำ่กว่ำผูจ้บกำรศกึษำด้วยคณุวฒุเิดียวกนัจำกประเทศอืน่ กรณนีีอ้ำจเป็นกำรเลือกปฏบิติัด้วยเหตเุชือ้ชำต ิ
ถิ่นก�ำเนิด ฯลฯ อย่ำงไรก็ตำม มีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่ำ หลักเกณฑ์ดังกล่ำวมิได้มุ่งใช้กับผู้จบกำรศึกษำจำกประเทศใด
โดยเฉพำะ แต่เป็นกำรวำงหลักเกณฑ์จำกระยะเวลำกำรศึกษำ กล่ำวคือ ไม่ว่ำผู้จบกำรศึกษำนั้นจะจบจำกประเทศใด ก็
อยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ที่พิจำรณำจำกระยะเวลำด้วยกันทั้งสิ้น คดีนี้ศำลเห็นว่ำผู้ฟ้องคดีส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท
ในประเทศอินเดีย ซึ่งใช้เวลำในกำรศึกษำน้อยกว่ำผู้ที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำโทในประเทศไทยหนึ่งปี เม่ือจ�ำนวน
ปีกำรศึกษำของประเทศอินเดียน้อยกว่ำประเทศไทย ย่อมท�ำให้เนื้อหำของหลักสูตรและกำรประเมินควำมรู้แตกต่ำง 
กันด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงก�ำหนดอัตรำเงินเดือนของผู้ที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำโทจำกประเทศอินเดียไว้ต�่ำกว่ำผู้ที่จบ
กำรศึกษำระดับปริญญำโทจำกประเทศไทย ๑ ขั้น ซึ่งหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณวุฒิที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก�ำหนดนี้ มิได้
ใช้เฉพำะแต่ในประเทศอนิเดยีเท่ำนัน้ แต่ยงัใช้กบัประเทศอืน่ ๆ  ทีม่รีะยะเวลำกำรศกึษำตำมทีห่ลกัสตูรก�ำหนดน้อยกว่ำ
ประเทศไทยด้วย เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น (ค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๙/๒๕๕๑)

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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ดังน้ัน จะเห็นได้ว่ำกำรพิจำรณำว่ำกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน จะเป็นกำรเลือกปฏิบัติหรือไม่นั้น ต้องน�ำ
ปัจจัยต่ำง ๆ ในรำยละเอียดของกำรปฏิบัตินั้นมำพิจำรณำด้วย 

นอกจำกกำรเปรยีบเทยีบระหว่ำงบคุคลคนหนึง่กบับคุคลอกีคนหนึง่ทีไ่ด้รบักำรปฏบิตัแิตกต่ำงกนัภำยใต้
เงื่อนไขที่ว่ำบุคคลทั้งสอง “เหมือนกัน” แล้ว ยังพบว่ำศำลได้เปรียบเทียบข้อเท็จจริงหรือเหตุกำรณ์ที่ “เหมือนกัน” ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับบุคคลคนเดียวกันด้วย เช่น ศำลปกครองเปรียบเทียบกำรปฏิบัติในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงท่ีผู้ถูกฟ้องเคยปฏิบัติ
ต่อผู้ฟ้องคดีในกำรประกวดรำคำครั้งก่อน ๆ กับครั้งที่พิพำท และเห็นว่ำ ในกำรประกวดรำคำครั้งที่พิพำทนี้ไม่ปรำกฏ
ว่ำมีข้อเท็จจริงที่ต่ำงกัน (เป็นกรณีข้อเท็จจริงที่เหมือนกัน แต่เกิดกำรปฏิบัติแตกต่ำงกัน) จึงตัดสินว่ำผู้ถูกฟ้องคดีเลือก
ปฏิบัติ (ค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๔/๒๕๔๗)

 ในบำงคดทีีม่ปีระเดน็กำรก�ำหนดเงนิค่ำทดแทนทีด่นิแก่ผูถ้กูเวนคนืแตกต่ำงกนั ปัจจยัทีน่�ำมำเปรยีบเทียบ 
คือ ที่ดินที่อยู่ติดซอยส่วนบุคคลเช่นเดียวกันและมีสภำพที่ดินคล้ำยกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซ่ึงคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำ
ทดแทนมำกกวำ่ทีด่ินของผู้ฟ้องคดี ศำลปกครองให้ผูถู้กฟ้องคดีวินจิฉัยอทุธรณ์ของผู้ฟ้องคดีใหม่ในรำคำที่เป็นธรรมใกล้
เคียงกับที่ดินที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน (ค�ำพิพำกษำศำลปกครองกลำงที่ ๑๒๗๒/๒๕๔๕)

ในกรณีที่สำระส�ำคัญของเรื่องนั้น ๆ มีควำมแตกต่ำงกัน ก็อำจมีกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันได้ เช่น ผู้ฟ้อง
คดีเข้ำครอบครองที่ดินในพื้นที่เขตชลประทำนโดยไม่มีสิทธิตำมกฎหมำย กรณีจึงไม่อำจเปรียบเทียบกับบุคคลผู้มีสิทธิ
ดังกล่ำวซึ่งกฎหมำยรับรองได้ กำรที่ได้รับกำรปฏิบัติจำกทำงรำชกำรจึงย่อมแตกต่ำงกัน กรณีจึงไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ  
ดังนั้น กำรที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่พิจำรณำจ่ำยค่ำทดแทนต้นไม้และบ่อน�้ำให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมำยแล้ว (ค�ำ
พิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๗/๒๕๕๑) ในทำงกลับกัน หำกสำระส�ำคัญของเรื่องนั้น ๆ เหมือนกัน กำรปฏิบัติ
ที่แตกต่ำงกันจะขัดต่อหลักควำมเสมอภำคตำมรัฐธรรมนูญ เช่น สำระส�ำคัญของกรณีนี้คือ ผู้ครอบครองที่ดินทั้ง ๕๔ 
รำยซึ่งถูกเวนคืนที่ดิน ดังนั้น กำรแบ่งกลุ่มบุคคลดังกล่ำวออกเป็นสองกลุ่มและวำงหลักเกณฑ์ให้ค่ำทดแทนแตกต่ำงกัน 
จึงเป็นกำรปฏิบัติต่อสำระส�ำคัญที่เหมือนกันให้เกิดควำมแตกต่ำงกัน จึงขัดกับหลักควำมเสมอภำคตำมรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๔๐ (ค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒/๒๕๕๑) 

โดยสรุปแล้วพบว่ำ แนวกำรพิจำรณำควำมเสมอภำคหรือควำมเท่ำเทียมกันก็คือ กำรปฏิบัติเหมือนกัน
ต่อสิ่งที่มีสำระส�ำคัญเช่นเดียวกัน และกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันต่อสิ่งที่มีสำระส�ำคัญแตกต่ำงกัน ดังนั้น หำกมีกำรปฏิบัต ิ
ต่ำงกันต่อสิง่ทีมี่สำระส�ำคญัเช่นเดยีวกัน หรอืกำรปฏิบติัเหมอืนกนัต่อสิง่ทีม่สีำระส�ำคญัแตกต่ำงกนั ก็จัดว่ำเป็นกำรเลอืก
ปฏิบัติและขัดต่อหลักควำมเท่ำเทียมกัน กำรพิจำรณำเช่นนี้สอดคล้องกับหลักกำรเลือกปฏิบัติโดยตรง

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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๔.๒ การเลือกปฏิบัติโดยอ้อม (Indirect Discrimination) 

แนวคิดและหลักกำรของกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อมจะแตกต่ำงกันไปในแต่ละระบบกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม  
กำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อมมีองค์ประกอบส�ำคัญ ๒ ประกำร ได้แก่ 

ประการแรก กฎเกณฑ์ทีพ่พิำทนัน้เมือ่พจิำรณำภำยนอกโดยทัว่ไปแล้ว จะเหน็ได้ว่ำมลีกัษณะเป็นกลำง (Neutral 
on Its Face / Facially Neutral) กล่ำวคือ ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่กฎเกณฑ์นั้นส่งผลกระทบใน
ทำงปฏิบัติท�ำให้เกิดควำมแตกต่ำงกัน (Differential Impact) ระหว่ำงบุคคลบำงกลุ่ม โดยท�ำให้บุคคลบำงกลุ่มนั้นถูก
ปฏิบัติในลักษณะเป็นที่พึงพอใจน้อยกว่ำหรือถูกกีดกันสิทธิบำงประกำร 

ประการที่สอง กฎเกณฑ์ที่พิพำทซึ่งมีลักษณะเป็นกลำงนั้น ไม่มีเหตุผลรองรับ (Justification) ที่สมเหตุผลและ
ได้สัดส่วน (Reasonable and Proportional) 

ในกำรพิจำรณำถึงควำมสมเหตุผลของกฎเกณฑ์ จะต้องมีกำรชั่งน�้ำหนักเหตุผลของกฎเกณฑ์นั้นเทียบกับ 
ผลกระทบต่อกลุ่มบุคคลที่เกิดขึ้นจำกกฎเกณฑ์ดังกล่ำว โดยพิจำรณำปัจจัยต่ำง ๆ เช่น จ�ำนวนคนที่ได้รับผลกระทบใน
เชิงเสียเปรียบและระดับควำมเสียเปรียบที่เกิดขึ้น นอกจำกนี้ ยังต้องพิจำรณำว่ำมีทำงเลือกอื่นหรือวิธีกำรอื่นหรือไม่ที่
อำจน�ำมำใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎเกณฑ์หรือมำตรกำรนั้น

หำกพิจำรณำเปรียบเทียบกับกำรเลือกปฏิบัติโดยตรงจะเห็นได้ว่ำโดยทั่วไปแล้วกำรเลือกปฏิบัติโดยตรงจะเห็น
ได้ชัดเจนกว่ำเพรำะมีกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน ในขณะที่กรณีกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อมนั้นบุคคลทุกกลุ่มที่แตกต่ำงกัน
ได้รับกำรปฏิบัติท่ีเหมือนกัน ในกำรพิสูจน์ถึงกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อมนั้นจะเกี่ยวข้องกับกำรแสดงให้เห็นว่ำ กฎเกณฑ์
ที่มีลักษณะเป็นกลำงนั้นส่งผลกระทบในทำงลบต่อกลุ่มต่ำง ๆ อย่ำงไร โดยแห่งกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันนั้นเก่ียวข้อง
กับเรื่องเชื้อชำติ สีผิว ฯลฯ และส่งผลกระทบในทำงลบต่อกลุ่มบำงกลุ่ม เช่น ก�ำหนดกฎเกณฑ์คุณสมบัติเพื่อให้ได้สิทธิ
หรอืผลประโยชน์บำงอย่ำง ซึง่แม้ว่ำเป็นเกณฑ์ทีใ่ช้ส�ำหรบับคุคลทกุกลุม่แต่จำกเงือ่นไขทีก่�ำหนดส่งผลให้บคุคลบำงกลุม่ 
ไม่สำมำรถเข้ำถึงหรือได้รับสิทธินั้น เป็นต้น ส�ำหรับกำรพิสูจน์นั้นอำจต้องใช้สถิติเพื่อระบุผลกระทบของมำตรกำรหรือ
กฎเกณฑ์นั้นต่อกลุ่มที่แตกต่ำงกัน

๔.๒.๑ การเลือกปฏิบัติโดยอ้อมในบริบทของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ 
เมือ่พิจำรณำตำม ICCPR มำตรำ ๒ และ ๒๖ ประกอบกบัควำมเห็นทัว่ไปของ HRC (General comment 

No. 18) จะเหน็ได้ว่ำหลกักำรเลอืกปฏบิตันิัน้ครอบคลมุทัง้กำรเลอืกปฏบิตัโิดยตรงและโดยอ้อม ส�ำหรบัสนธสิญัญำเก่ียว
กับสิทธิมนุษยชนอื่น เช่น CERD และ CEDAW นั้นก็สะท้อนหลักกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อมเช่นกัน 

ข้อแนะน�ำของ CERD General Recommendation 1486 อธิบำยควำมหมำยของกำรเลือกปฏิบัติไว้
ว่ำ “กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน (differentiation of treatment) จะไม่ก่อให้เกิดกำรเลือกปฏิบัติ (Discrimination) หำก
พิจำรณำกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันนั้นเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมำยของสนธิสัญญำแล้วมีควำมชอบธรรม
หรือตกอยู่ในขอบเขตมำตรำ ๑ ย่อหน้ำ ๔ ของสนธิสัญญำนี้ ในกำรพิจำรณำนั้น คณะกรรมกำรยอมรับว่ำกำรกระท�ำใด

 86   CERD General Recommendation 14 (Art. 2, para. 1: Definition of discrimination)
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กำรกระท�ำหนึ่งอำจมีวัตถุประสงค์หลำกหลำย ดังนั้น ในกำรวินิจฉัยว่ำกำรปฏิบัติอันหนึ่งส่งผลขัดแย้งต่อหลักกำรตำม 
สนธสัิญญำหรอืไม่นัน้ คณะกรรมกำรจะพจิำรณำว่ำกำรกระท�ำนัน้ก่อให้เกิดผลกระทบอนัไม่สำมำรถอ้ำงเหตุทีช่อบธรรม 
(Unjustifiable desperate impact) ต่อบคุคลทีถ่กูจ�ำแนกควำมแตกต่ำงด้วยเหตุแห่งเชือ้ชำติ สีผิว บรรพบรุุษ สัญชำติ 
ถิ่นก�ำเนิด” กล่ำวคือ กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน (Distinction) อันขัดแย้งต่อสนธิสัญญำนี้เกิดมีขึ้น “หำกมีวัตถุประสงค์
หรือผลประทบ (purpose or effect) ให้เสียสิทธิหรือเสรีภำพบำงประกำร ดังนั้น รัฐสมำชิกมีพันธกรณีในอันที่จะต้อง
ยกเลิกกฎหมำยหรือกำรปฏิบัติใด ๆ อันส่งผลกระทบต่อกำรท�ำให้เกิดกำรเลือกปฏิบัติด้ำนเชื้อชำติ โดยในกำรพิจำรณำ
ถงึผลกระทบทีเ่กิดขึน้นัน้จะต้องพจิำรณำว่ำมผีลกระทบทีไ่ม่เป็นธรรมหรอืปรำศจำกเหตอุนัสมควรหรอืไม่”87 จะเหน็ได้
ว่ำแม้ควำมเห็นทั่วไปนี้มิได้กล่ำวโดยชัดเจนถึงกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อม (Indirect Discrimination) แต่จำกที่อธิบำยว่ำ 
“กำรกระท�ำนั้นก่อให้เกิดผลกระทบอันไม่สำมำรถอ้ำงเหตุที่ชอบธรรม (Unjustifiable desperate impact)” สะท้อน
ให้เหน็ปัจจัยกำรพจิำรณำในแง่ “ผลกระทบ” (Effect) ซึง่เป็นลกัษณะส�ำคญัของกำรเลอืกปฏบิตัโิดยอ้อม ดงันัน้ จะเหน็
ได้ว่ำกำรเลือกปฏบิตันิัน้อำจเกดิมไีด้บนพืน้ฐำนของกำรสร้ำงผลกระทบในทำงลบให้เกดิข้ึนจำกกฎเกณฑ์ท่ีโดยท่ัวไปแล้ว
ใช้กบับคุคลทกุกลุม่ แต่ส่งผลกระทบต่อบุคคลบำงกลุม่ด้วยเหตเุชือ้ชำต ิในคด ีL. R. et al. v. Slovakia88 คณะกรรมกำร
อธบิำยว่ำ ตำมควำมหมำยของกำรเลอืกปฏบัิตด้ิำนเช้ือชำตินัน้มขีอบเขตกว้ำงกว่ำมำตรกำรท่ีมลัีกษณะเลือกปฏบิติัอย่ำง
ชดัแจ้ง (Explicitly discrimination) แต่ครอบคลมุมำตรกำรซึง่มไิด้เลือกปฏบิตัโิดยสภำพภำยนอกแต่ส่งผลของกำรเลอืก
ปฏิบัติในทำงปฏิบัติและในเชิงผลกระทบ (discriminatory in fact and in effect) ซึ่งเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อม” 

ควำมเห็นท่ัวไป (General comment) ของกลไกตำมสนธิสัญญำ ICESCR89 ได้อธิบำยโดยจ�ำแนก 
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรเลือกปฏิบัติโดยตรงและโดยอ้อมไว้อย่ำงชัดเจน กล่ำวคือ 

“กำรปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงกนั (Differentiation treatment) ทัง้โดยตรงและโดยอ้อม อำจเข้ำองค์ประกอบ
ของกำรเลือกปฏิบัติภำยใต้มำตรำ ๒ ของสนธิสัญญำนี้ 

กำรเลือกปฏิบัติโดยตรง เกิดข้ึนเมื่อบุคคลได้รับกำรปฏิบัติในลักษณะที่พึงพอใจน้อยกว่ำบุคคลอื่นใน
สถำนกำรณ์เดียวกันด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เช่น กำรจ้ำงงำนในสถำบันกำรศึกษำหรือกำรสมัครสมำชิกในสหภำพ
กำรค้ำนัน้อยูบ่นพืน้ฐำนของควำมคดิเหน็ทำงกำรเมอืงของลูกจ้ำงหรือผู้สมคัร กำรเลือกปฏบิติัทำงตรงรวมถึงกำรกระท�ำ 
ที่ส่งผลร้ำยหรือกำรละเว้นกำรกระท�ำบำงอย่ำงบนพื้นฐำนจำกเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติเมื่อไม่มีสถำนกำรณ์เหมือนกัน
ให้เปรียบเทียบได้ 

กำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อม เป็นกรณีที่กฎหมำย นโยบำย กำรปฏิบัติ ซ่ึงโดยสภำพท่ัวไปภำยนอกแล้วมี
ลักษณะเป็นกลำง แต่ส่งผลกระทบในทำงลบต่อกำรใช้สิทธิตำมสนธิสัญญำนี้บนพื้นฐำนของเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ 
เช่น กำรก�ำหนดให้กำรสมคัรเข้ำเรยีนในโรงเรยีนต้องใช้ใบสติูบตัร ส่งผลกระทบเป็นกำรเลอืกปฏบิติัต่อชนกลุ่มน้อย หรอื 
ผู้ไม่มีสัญชำตินั้น หรือผู้ซึ่งถูกปฏิเสธกำรออกสูติบัตร ท�ำให้บุคคลเหล่ำนี้ไม่มีสิทธิได้รับกำรศึกษำ” 

จะเห็นได้ว่ำควำมเห็นท่ัวไปนี้มีกำรจ�ำแนกกำรเลือกปฏิบัติออกเป็นสองประเภทอย่ำงชัดเจน รวมทั้ง
อธิบำยควำมหมำยของกำรเลือกปฏิบัติทั้งสองด้วย 

 87   Ibid. 
 88   From “L. R. et al. v. Slovakia”, Communication No. 31/2003, U.N. Doc.CERD/C/66/D/31/2003 
 89   From “General comment No. 20 Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights (Art. 2,  

para. 2)”, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
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นอกจำกนี้ ในควำมเห็นทั่วไปเกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศตำม ICESCR นั้น ICESCR  
อธบิำยว่ำ90 “กำรเลอืกปฏบิตัโิดยอ้อมเกดิขึน้เมือ่กฎหมำย นโยบำย หรอืแผนงำน มไิด้ปรำกฏให้เหน็ถงึกำรเลอืกปฏบิตัิ 
แต่มีผลในเชิงเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นเมื่อน�ำกฎหมำย นโยบำย หรือแผนงำนนั้นไปท�ำให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ เช่น กฎหมำย
ที่เป็นกลำงทำงเพศ (Gender-neutral law) ที่มีขอบเขตใช้บังคับกับทั้งหญิงและชำย แต่ส่งผลท�ำให้ผู้หญิงไม่สำมำรถ
เข้ำถึงหรือได้รับสิทธิบำงอย่ำงที่ก�ำหนดขึ้นในทำงปฏิบัติเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชำย”

ส�ำหรับ ICCPR นั้น มีคดีที่แสดงให้เห็นถึงหลักกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อมที่ส�ำคัญ คือ 

คดี Singh Bhinder v. Canada91 เป็นกรณีที่ผู้ร้องถูกเลิกจ้ำงเพรำะไม่ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ด้ำนควำม
ปลอดภัยในกำรท�ำงำนท่ีรัฐบำลแคนำดำก�ำหนดขึ้นโดยไม่ยอมสวมหมวกนิรภัยขณะปฏิบัติงำน อย่ำงไรก็ตำม ผู้ร้อง
อ้ำงว่ำตำมหลักศำสนำ (Sikh religion) ต้องโพกผ้ำคลุมศีรษะ ซ่ึงเป็นกำรแสดงออกถึงควำมเช่ือทำงศำสนำอันได้รับ
กำรคุ้มครองตำมมำตรำ ๑๘ ของ ICCPR นอกจำกนี้ ยังโต้แย้งว่ำกฎเกณฑ์ดังกล่ำวไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่มีควำม
จ�ำเป็นในกำรปกป้องควำมปลอดภยัของสำธำรณะ เพรำะควำมเส่ียงจำกกำรไม่ปฏบิติัตำมกฎเพ่ือควำมปลอดภยัดงักล่ำว
หำกมีขึ้นก็จ�ำกัดเฉพำะที่ตัวเขำเท่ำนั้น 

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแคนำดำเห็นว่ำมีกำรละเมิดสิทธิตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนแคนำดำ
เนื่องจำกปฏิเสธกำรจ้ำงงำนด้วยเหตุแห่งศำสนำ อย่ำงไรก็ตำม ศำลไม่เห็นพ้องด้วยกับค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชน โดยอ้ำงว่ำรัฐธรรมนูญแคนำดำนั้นห้ำมเฉพำะกำรเลือกปฏิบัติโดยตรงและมีเจตนำเท่ำนั้น (Direct and 
intentional discrimination) ศำลสูงสุดยืนตำมค�ำตัดสินดังกล่ำว 

ในกำรพจิำรณำของ HRC รฐับำลแคนำดำอ้ำงว่ำผู้ร้องมไิด้ถกูเลิกจ้ำงเพรำะศำสนำแต่เป็นเพรำะปฏเิสธ
ในกำรปฏิบตัติำมกฎหมำยซึง่มลีกัษณะเป็นกลำงโดยสภำพ (Neutral legal requirement) ซึง่ตรำขึน้โดยมเีหตผุลทีช่อบ
ด้วยกฎหมำยและใช้บงัคบักับบคุคลทกุคนโดยไม่เลือกหรือเจำะจงกบักลุ่มใดกลุ่มหนึง่ ดังนัน้ จึงไม่ละเมดิต่อมำตรำ ๑๘ 
ของ ICCPR ในประเด็นนี้คณะกรรมกำรเห็นว่ำ ตำมมำตรำ ๑๘ และมำตรำ ๒๖ ของ ICCPR นั้น ครอบคลุมถึงมำตรกำร
ที่โดยสภำพภำยนอกแล้วมีควำมเป็นกลำง กล่ำวคือ ใช้บังคับกับบุคคลทุกคนโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ ส�ำหรับ 
กฎเกณฑ์เพือ่ควำมปลอดภัยน้ีส่งผลให้เกดิกำรเลอืกปฏบิตัใินทำงพฤตนิยั (Discrimination de facto) ต่อผูนั้บถอืศำสนำ 
Sikh ตำมมำตรำ ๒๖ อย่ำงไรก็ตำม HRC เห็นว่ำกฎเกณฑ์ดังกล่ำวมีเหตุผลอันสมควรและมุ่งต่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วย
กฎหมำย ตำมเงื่อนไขของมำตรำ ๑๘ จึงไม่เป็นกำรฝ่ำฝืน ICCPR 

จำกคดีน้ีจะเห็นได้ว่ำ แม้ผลสดุท้ำยกฎเกณฑ์ของแคนำดำจะไม่ฝ่ำฝืนต่อ ICCPR แต่ก็เป็นเพรำะกฎเกณฑ์
ดังกล่ำวมีเหตุผลอันสมควร ซึ่งเปรียบเทียบได้กับคดีอื่น ๆ เช่น คดี Althammer v. Austrial92  เป็นกรณีที่ผู้ร้องอ้ำงว่ำ
ถูกเลือกปฏิบัติโดยรัฐยกเลิกผลประโยชน์เกี่ยวกับที่อยู่อำศัย ซึ่งผู้ร้องเห็นว่ำท�ำให้ตนเสียเปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับคน
ที่ยังท�ำงำนอยู่ กรณีนี้นอกจำกเหตุผลว่ำกำรเลือกปฏิบัติที่ต้องห้ำมตำม ICCPR จะต้องอยู่บนพื้นฐำนเหตุแห่งกำรเลือก
ปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้ในมำตรำ ๒๖ แล้ว ผู้ร้องยังไม่สำมำรถแสดงให้เห็นว่ำมำตรกำรดังกล่ำวไม่สอดคล้องกับหลักเหตุผล
และควำมได้สัดส่วน ดังนั้น HRC จึงเห็นว่ำมำตรกำรดังกล่ำวมีเหตุผลสมควร จึงไม่ใช่กำรเลือกปฏิบัติ

 90   From “General Comment No. 16:; The Equal Right of Men and Women to the Enjoyment of All  

Economic, Social and Cultural Rights (Art. 3)” UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR),  

11 August 2005, E/C.12/2005/4.
 91   From “Singh Bhinder v. Canada (208/86)”
 92   From “Althammer v. Austria” UNHRC Comm. No. 998/2001
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แต่โดยหลักแล้ว ในคดี Singh Bhinder v. Canada นั้น HRC เห็นไปในทิศทำงเดียวกับคณะกรรมกำร
สทิธมินษุยชนแคนำดำ และเหน็ด้วยกบัข้ออ้ำงของผูร้้องทีว่่ำมำตรกำรดังกล่ำวแม้ว่ำใช้บงัคับกบัทกุคน แต่ส่งผลกระทบ
ต่อบคุคลบำงกลุม่ด้วยเหตแุห่งกำรแสดงออกซึง่ควำมเชือ่ทำงศำสนำผ่ำนกำรสวมผ้ำคลมุศรีษะ มำตรกำรดงักล่ำวจงึถอืได้
ว่ำเป็นกำรเลอืกปฏบัิตทิำงอ้อมหรอืที ่HRC เรยีกว่ำกำรเลอืกปฏบิตัโิดยพฤตนัิย ดงัน้ัน อำจกล่ำวได้ว่ำกำรเลอืกปฏิบตัโิดย
อ้อมได้รบักำรตคีวำมว่ำอยูใ่นขอบเขตของหลกักำรห้ำมเลอืกปฏบิตัติำมสนธสิญัญำระหว่ำงประเทศเกีย่วกบัสทิธมินษุยชน

๔.๒.๒ การเลือกปฏิบัติโดยอ้อมในบริบทของสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนของยุโรป
ในบริบทของสนธิสัญญำสิทธิมนุษยชนยุโรป (ECHR) นั้น กำรพิจำรณำของ ECHR ในคดี Abdulaziz 

Cabales and Balkandali v. The United Kingdom93 ชีใ้ห้เหน็ว่ำ ECHR ไม่ครอบคลมุกำรเลอืกปฏบิติัโดยอ้อม เพรำะ
ตัดสินว่ำผู้ร้องไม่สำมำรถแสดงให้เห็นว่ำกฎกำรเข้ำเมืองซึ่งส่งผล (Effect) ให้เกิดกำรจ�ำกัดกำรเข้ำเมืองของบุคคลจำก
บำงภูมิภำคนั้นเป็นกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชำติ ส�ำหรับคดี Hugh Jordan v. The United Kingdom94 นั้น 
ECHR ตัดสินว่ำกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อมอยู่ในขอบเขตของ ECHR โดยอธิบำยว่ำ “เมื่อนโยบำยหรือมำตรกำรที่มีเนื้อหำ
เป็นกำรทั่วไป แต่ส่งผลกระทบอย่ำงไม่ได้สัดส่วนต่อบุคคลบำงกลุ่ม นโยบำยหรือมำตรกำรนั้นอำจเป็นกำรเลือกปฏิบัติ
ได้แม้ว่ำไม่มุ่งเจำะจงต่อบุคคลกลุ่มนั้นก็ตำม” ในคดีนี้ผู้ร้องอ้ำงข้อเท็จจริงว่ำคนส่วนใหญ่ท่ีถูกฆ่ำโดยกองก�ำลังของสห
รำชอำณำจักรน้ันเป็นสมำชิกของกลุ่มศำสนำ แสดงว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยใช้ก�ำลังและขำดกำรเข้ำถึงกำรเยียวยำ
ทำงกฎหมำยส�ำหรับคนบำงกลุ่มในสังคม ในคดี Zarb Adami v. Malta95 วำงหลักส�ำคัญว่ำ กำรเลือกปฏิบัติที่ขัดต่อ
สนธิสัญญำสิทธิมนุษยชนยุโรปนั้นไม่จ�ำต้องเกิดจำกตัวมำตรกำรหรือตัวกฎหมำยเท่ำนั้น แต่ยังอำจเกิดจำกสถำนกำรณ์
ตำมควำมเป็นจริงหรือโดยพฤตินัย (De Facto) ดังนั้น เมื่อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องไม่ได้จ�ำแนกควำมแตกต่ำงด้วยเหตุแห่ง
เพศ แต่ข้อมูลสถิติพิสูจน์ว่ำเกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบเพรำะเหตุแห่งเพศ (ลูกขุนที่เป็นชำยมีจ�ำนวนมำกกว่ำหญิง)  
จึงเป็นกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันระหว่ำงชำยและหญิงซึ่งขัดแย้งกับมำตรำ ๑๔ และมำตรำ ๔ (๓) (d)

กำรด�ำเนินคดีเกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยสหภำพยุโรปที่มีประเด็นเกี่ยวกับกำรกระท�ำของ 
เจ้ำหน้ำที่รัฐอันกระทบต่อสิทธิพลเมือง เช่น สิทธิในชีวิต ของกลุ่มเชื้อชำติบำงกลุ่ม96 ในหลำยคดี ผู้ร้องไม่สำมำรถ 
พสิจูน์ได้ว่ำกำรกระท�ำท่ีกล่ำวอ้ำงน้ันมเีจตนำโดยตรงในกำรเลอืกปฏิบติั (Intent to Directly Discrimination)97 อย่ำงไร
ก็ตำม ในคดี Nachova and Others v. Bulgaria มีกำรวำงแนววินิจฉัยว่ำหำกมีข้อเท็จจริงแสดงถึงมูลเหตุจูงใจของ 
กำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชำติแล้ว ภำระพิสูจน์จะตกแก่รัฐที่จะต้องแสดงให้เห็นว่ำกำรกระท�ำนั้นไม่มีแรงจูงใจ 
หรือมูลเหตุที่เก่ียวกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ ข้อเท็จจริงคดีนี้เกี่ยวข้องกับชำยชำวโรมำ (Roma) สองคนซึ่งถูกยิง
เสียชีวิตขณะต่อสู้กับกองก�ำลังต�ำรวจในกำรใช้ก�ำลังเข้ำจับกุม98 โดยในระหว่ำงเหตุกำรณ์ เจ้ำหน้ำที่ซึ่งเป็นคนวิสำมัญ 
ผู้ต้องหำได้ท�ำกำรตะโกนออกมำว่ำ “แกเป็นพวกยิปซีชั่วร้ำย (You Damn Gypsies)” ทั้งนี้ ECHR พบว่ำรัฐได้ละเมิด 

 93   From “Abdulaziz, Cabales, and Balkandali v. UK” Application Nos. 9214/80; 9473/81; 9474/81
 94   From “Hugh Jordan v. United Kingdom” Application No. 24746/94
 95   From “Zarb Adami v. Malta” 44 EHRR 3, IHRL 3192 (ECHR 2006)
 96   Right to life ในมำตรำ 2 ประกอบกับมำตรำ 14 ของ ECHR 
 97   From “Anguelova v. Bulgaria” และ “Velikova v. Bulgaria”
 98   FFrom “Nachova and Others v. Bulgaria [GC]” Nos. 43577/98 and 43579/98) July 6, 2005. ECHR
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สิทธิในชีวิต (Right to Life) ของผู้ต้องสงสัย (มำตรำ ๒ ของ ECHR) อีกทั้งเป็นควำมผิดพลำดในกำรท�ำกำรสืบสวนอย่ำง
เพียงพอของกำรเสียชีวิต ซึ่งถือเป็นข้อบกพร่องในกำรสืบสวน และเท่ำกับว่ำเป็นกำรละเมิดมำตรำ ๒ ร่วมกับสิทธิจำก
กำรไม่ถูกเลือกปฏิบัติ เนื่องจำกรัฐมีหน้ำที่ในกำรท�ำกำรสืบสวนแรงจูงใจพิเศษที่อำจท�ำให้เกิดกำรเลือกปฏิบัติ

นอกจำก ECHR แล้ว กฎหมำยสหภำพยโุรปกม็กีำรยอมรบัหลกักำรเลอืกปฏบิตัโิดยอ้อมเช่นกนั อำจกล่ำว
ได้ว่ำ ทั้ง ECHR และ EU law ตระหนักว่ำกำรเลือกปฏิบัติอำจจะไม่ได้เป็นผลจำกกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันกับบุคคลที่
อยูใ่นสถำนภำพเดยีวกนั แต่กฎเกณฑ์ มำตรกำรทีพิ่จำรณำจำกเนือ้หำแล้วมคีวำมเท่ำเทยีมกนั แต่เป็นกำรก�ำหนดควำม
เท่ำเทียมกันให้กับบุคคลที่อยู่ในสถำนภำพแตกต่ำงกันด้วย จึงพิจำรณำได้ว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติทำงอ้อม (Indirect  
Discrimination) กล่ำวคือ แม้ว่ำกำรปฏิบัตินั้นไม่ได้เป็นกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันแต่ผลกระทบของกำรปฏิบัติท�ำให้เกิด
ควำมแตกต่ำงกันข้ึน ซึ่งผู้ถูกปฏิบัติจะรู้สึกถึงควำมแตกต่ำง โดยกฎหมำยสหภำพยุโรปเกี่ยวกับควำมเท่ำเทียมกันทำง
เชื้อชำติ99 วำงหลักว่ำกำรเลือกปฏิบัติทำงอ้อม (Indirect Discrimination) จะเกิดขึ้นเมื่อมีกฎเกณฑ์ที่มีลักษณะเนื้อหำ
เป็นกลำง (Neutral Provision) ซึ่งเกณฑ์หรือกำรปฏิบัติ (Criterion or Practice) จะใช้เชื้อชำติหรือชำติพันธุ์ (Racial 
or Ethnic Origin) ของบคุคล ซึง่มข้ีอเสยีเปรยีบโดยเฉพำะเมือ่เปรียบเทยีบกบับคุคลอืน่100 โดย ECHR ได้กล่ำวถงึควำม
หมำยของกำรเลือกปฏิบัติทำงอ้อม (Indirect Discrimination) ในกำรพิจำรณำตัดสินหลำยคดีว่ำเป็นควำมแตกต่ำงใน
กำรปฏบิตัซิึง่อำจอยูใ่นรปูแบบของผลกระทบจำกควำมเสยีเปรยีบอย่ำงไม่ได้สดัส่วน (Disproportionately Prejudicial 
Effects) ของนโยบำยทั่วไปหรือมำตรกำรซึ่งเป็นกำรเลือกปฏิบัติเฉพำะกลุ่ม (Discriminates Against a Group)101 

ในบำงกรณีกฎเกณฑ์ท่ีพิพำทนั้นไม่ระบุกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงด้วยเหตุแห่งเพศ แต่ผลที่เกิดขึ้นในทำง
ปฏิบัติของกฎเกณฑ์นั้นท�ำให้บุคคลบำงกลุ่มเสียเปรียบอีกกลุ่มหนึ่งด้วยเหตุแห่งเพศ เช่น คดี Hilde Schönheit v. 
Stadt Frankfurt am Main ในกรณนีีก้ำรค�ำนวณเงนิทีจ่ะได้รบัหลงักำรเกษยีณอำยมุกีำรใช้อตัรำกำรค�ำนวณทีแ่ตกต่ำง
กันระหว่ำงลูกจ้ำงที่ท�ำงำนแบบไม่เต็มเวลำ (Part-Time Employees) และลูกจ้ำงที่ท�ำงำนแบบเต็มเวลำ (Full-Time 
Employees)102 โดยอตัรำทีแ่ตกต่ำงกนันัน้ไม่ได้ขึน้กับควำมแตกต่ำงของเวลำทีใ่ช้ในกำรปฏบิตังิำน ทัง้นี ้ ลูกจ้ำงท่ีท�ำงำน
แบบไม่เต็มเวลำ (Part-Time Employees) จะได้รับเงินหลังเกษียณน้อยกว่ำลูกจ้ำงที่ท�ำงำนแบบเต็มเวลำ (Full-Time 
Employees) ซึง่เมือ่พจิำรณำช่วงเวลำของกำรให้บริกำร (Length of Service) แล้วนัน้ลูกจ้ำงทีท่�ำงำนแบบไม่เตม็เวลำ 
(Part-Time Employees) ย่อมได้รับเงินน้อยกว่ำลูกจ้ำงที่ท�ำงำนแบบเต็มเวลำ (Full-Time Employees) โดยเกณฑ์
กลำงของกำรค�ำนวณเงินหลังเกษียณนี้มีผลให้ใช้กับลูกจ้ำงชั่วครำวทั้งหมด แม้ว่ำประมำณ ๘๐% ของลูกจ้ำงที่ท�ำงำน
แบบไม่เต็มเวลำ (Part-Time Employees) จะเป็นผู้หญิง แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นในทำงปฏิบัติของเกณฑ์ค�ำนวณนี้ 
ก็ท�ำให้เกิดควำมไม่เหมำะสมในสัดส่วนที่เป็นเชิงลบต่อผู้หญิงเมื่อเทียบกับผู้ชำย 

 99    Article 2 (2) (b) ของ the Racial Equality Directive
 100  Similarly: Employment Equality Directive, Article 2 (2) (b); Gender Equality Directive (Recast), Article 2 

(1) (b); Gender Goods and Services Directive, Article 2 (b).
 101  From “D.H. and Others v. the Czech Republic” [GC] (No. 57325/00), November 13, 2007, para. 184; 

“Opuz v. Turkey” (No. 33401/02), June 9, 2009, para. 183; “Zarb Adami v. Malta” (No. 17209/02), June 20, 2006, 

para. 80., ECHR
 102   From “Hilde Schönheit v. Stadt Frankfurt am Main and Silvia Becker v. Land Hessen”, Joined Cases 

C-4/02 and C-5/02 [2003] ECR I-12575, October 23, 2003.
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ในคดี D.H. and Others v. the Czech Republic Case ได้มีกำรใช้ชุดทดสอบในกำรวัดระดับ
สตปัิญญำและควำมเหมำะสมของนกัเรยีนเพือ่ท่ีใช้ในกำรพจิำรณำว่ำผูท้ดสอบต้องออกจำกกำรศกึษำหลกัเพือ่ไปอยู่
ในโรงเรียนพิเศษ103 ซึ่งโรงเรียนพิเศษเหล่ำน้ีได้ถูกออกแบบโดยเฉพำะส�ำหรับนักเรียนที่มีควำมทุพพลภำพด้ำนสติ
ปัญญำ (Intellectual Disabilities) และมคีวำมล�ำบำกในกำรเรียนรู ้(Learning Difficulty) โดยกำรทดสอบเดยีวกันนี้ 
ได้ถกูน�ำไปใช้กบันกัเรยีนท้ังหมดผูซ้ึง่ถูกพจิำรณำว่ำควรจะต้องไปอยูโ่รงเรยีนพเิศษ อย่ำงไรก็ตำม ปรำกฏข้อเทจ็จรงิ
ว่ำ กำรทดสอบได้ถูกออกแบบเพื่อใช้ทั่ว ๆ ไปในกลุ่มสังคมที่มีประชำกรบำงเชื้อชำติอำศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งผลที่
เกิดขึ้นตำมมำ คือ นักเรียนบำงเชื้อชำติซึ่งคือชำวโรมำ (Roma) มีแนวโน้มที่จะท�ำผลทดสอบออกมำได้ไม่ดี (ซึ่งเป็น
ข้อเท็จจริงที่พวกเขำได้ท�ำ) โดยประมำณ ๕๐% ถึง ๙๐% ของเด็กชำวโรมำ (Roma) ถูกให้ไปศึกษำนอกระบบกำร
ศึกษำหลัก ทั้งนี้ ECHR ได้พบว่ำในกรณีนี้เป็นกรณีของกำรเลือกปฏิบัติทำงอ้อม (Indirect Discrimination) โดย
อธบิำยว่ำ “มำตรกำรซึง่ส่งผลให้เกดิกำรเสยีเปรยีบอย่ำงไม่ได้สดัส่วน” (Disproportionately Prejudicial Effect) 
ต่อบคุคลบำงกลุม่นัน้เป็นกำรเลอืกปฏบิตัโิดยอ้อม แม้ว่ำจะไม่มเีจตนำเลือกปฏบิติั (Discriminatory Intent) กต็ำม”

ดงันัน้ จะเหน็ได้ว่ำตำมกฎหมำยสหภำพยโุรปครอบคลมุกำรเลอืกปฏบิตัโิดยอ้อม ซึง่ปรำกฏในกรณี
ที่กฎเกณฑ์ มำตรกำร หรือกำรกระท�ำท่ีพิพำทนั้น โดยสภำพหรือเนื้อหำทั่วไปมิได้เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มใด แต่เมื่อ
พิจำรณำถึงผลหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกฎเกณฑ์ มำตรกำร หรือกำรกระท�ำเหล่ำนั้น โดยอำจเห็นได้จำกข้อมูล
สถิติ แล้วพบว่ำท�ำให้บุคคลบำงกลุ่มเสียเปรียบ ดังท่ีในค�ำตัดสินเรียกว่ำ “ส่งผลให้เกิดกำรเสียเปรียบอย่ำงไม่ได้
สัดส่วน” (Disproportionately Prejudicial Effect)” ก็ถือได้ว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อมหรือกำรเลือกปฏิบัติ
โดยพฤตินัย (De Facto Discrimination) 

๔.๒.๓ การเลือกปฏิบัติโดยอ้อมตามกฎหมายต่างประเทศ 
กำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อมยังปรำกฏในกฎหมำยของต่ำงประเทศ ดังจะได้ชี้ให้เห็นต่อไปนี้ 

๔.๒.๓.๑ ประเทศแคนาดา
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติของแคนำดำที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อมอำจ

จ�ำแนกพิจำรณำทั้งในระดับรัฐบำลกลำง และระดับมลรัฐ ส�ำหรับในระดับรัฐบำลกลำงจะได้ชี้ให้เห็นถึงหลักกำรตำม
รัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้ 

รัฐธรรมนูญแคนาดา (Canadian Charter of Rights and Freedoms) มำตรำ ๑๕ วำงหลักไว้ว่ำ 
 (๑) บคุคลทกุคนเท่ำเทยีมกนัภำยใต้กฎหมำยและมสิีทธทิีจ่ะได้รับกำรคุม้ครองและได้รับประโยชน์ตำม

กฎหมำยที่เท่ำเทียมกันโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุเชื้อชำติ 
สัญชำติ ชำติพันธุ์ สีผิว ศำสนำ เพศ อำยุ ควำมพิกำรทำงกำยหรือจิต 

 103   From “D.H. and Others v. the Czech Republic” [GC] (No. 57325/00), November 13, 2007, para. 79, ECHR

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

222



 104   From “O’Malley v. Simpsons Sears Ltd.”, Ontario Human Rights Comm. (1985) (2 S.C.R. 536 at 551, 7 

C.H.R.R. D/3102 at D/310) 
 105   From “Egan v. Canada [1995] 2 SCR 513” Canadian Supreme Court

(๒) ควำมใน (๑) ไม่ใช้กับกรณีที่กฎหมำย แผนงำน หรือกิจกรรมใด ๆ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรเยียวยำ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ภำยใต้สภำวะหรือเงื่อนไขที่เสียเปรียบ ด้วยเหตุเชื้อชำติ สัญชำติ ชำติพันธุ์ สีผิว ศำสนำ เพศ 
อำยุ ควำมพิกำรทำงกำยหรือจิต

จะเหน็ได้ว่ำรฐัธรรมนญูมไิด้ก�ำหนดจ�ำแนกกำรเลอืกปฏบิติัโดยตรงกบัโดยอ้อมไว้อย่ำงชัดเจน 
อย่ำงไรก็ตำม ศำลสงูสดุแคนำดำได้เคยวำงหลกัจ�ำแนกระหว่ำงกำรเลือกปฏบิตั ิว่ำอำจเกดิขึน้โดยตรงหรอืโดยอ้อม ทัง้นี้ 
ในคดี Ontario (Human Rights Commission) and O’Malley v. Simpsons Sears Ltd104 ศำลได้วำงหลักว่ำ 

“กำรเลือกปฏิบัติโดยตรงเกิดข้ึนสัมพันธ์กับกำรท่ีนำยจ้ำงก�ำหนดแนวปฏิบัติหรือกฎเกณฑ ์
ซึง่เป็นกำรเลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตทุีก่ฎหมำยห้ำม เช่น “ไม่จ้ำงผูน้บัถอืศำสนำใดศำสนำหนึง่ หรอืไม่จ้ำงคนผวิสเีข้ำท�ำงำน” 

กำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อม หรือผลข้ำงเคียงของกำรเลือกปฏิบัติ (Adverse Effect of  
Discrimination) เกดิขึน้เมือ่นำยจ้ำงก�ำหนดแนวปฏบิตัหิรอืกฎเกณฑ์ซึง่โดยหลกักำรแล้วมลีกัษณะเป็นกลำง (Neutral) 
และใช้บังคับกับลูกจ้ำงทุกคนเท่ำเทียมกัน แต่มีผลกระทบในเชิงเลือกปฏิบัติด้วยเหตุที่กฎหมำยห้ำมต่อลูกจ้ำงบำงคน 
หรือบำงกลุ่ม ทั้งนี้ เนื่องจำกแนวปฏิบัติหรือกฎเกณฑ์ดังกล่ำวส่งผลทำงลบหรือจ�ำกัดสิทธิหรือสร้ำงเงื่อนไขต่อบุคคล 
บำงคนหรือบำงกลุ่มซึ่งไม่เกิดผลกระทบเช่นนั้นต่อบุคคลอื่น ๆ ในสถำนที่ท�ำงำนนั้น” 

นอกจำกนี้ ศำลในคดี Egan v. Canada105 ได้วำงแนววินิจฉัยไว้ในกำรตีควำมหลักควำม 
เท่ำเทียมกันตำมรัฐธรรมนูญแคนำดำ มำตรำ ๑๕ (๑) ว่ำ กำรเลือกปฏิบัติที่พิจำรณำจำกผลกระทบในทำงลบต่อผู้ถูก 
กระท�ำ (Adverse Effects Discrimination) นั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งและอยู่ในขอบเขตกำรคุ้มครองตำมหลักควำม 
เท่ำเทียมกันของรัฐธรรมนูญดังกล่ำว 

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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จะเห็นได้ว่ำ กำรน�ำปัจจัยด้ำนผลกระทบทำงลบ (Adverse Effect) มำประกอบกำร
พิจำรณำในกำรตีควำมกำรเลือกปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญนั้น ท�ำให้ครอบคลุมถึงกรณีกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อม (Indirect  
Discrimination) ด้วย แม้ว่ำรัฐธรรมนูญแคนำดำมิได้จ�ำแนกกำรเลือกปฏิบัติออกเป็นสองกรณีอย่ำงชัดเจนก็ตำม 

อย่ำงไรก็ตำม ศำลแคนำดำมิได้กล่ำวยอมรับอย่ำงชัดเจนถึง “กำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อม”  
(Indirect Discrimination) ดงัจะเหน็ได้จำกในคดี British Columbia v. BCGEU106 แม้ศำลยอมรบัว่ำกำรจ�ำแนกวเิครำะห์ 
ดงักล่ำว รวมทัง้กำรน�ำปัจจยัด้ำนผลกระทบในทำงลบมำพิจำรณำนัน้ มปีระโยชน์ในกำรแปลควำมหมำยของบทบญัญตัิ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน แต่ศำลก็หลีกเลี่ยงที่จะใช้แนวคิดกำรจ�ำแนกกำรเลือกปฏิบัติออกเป็นสองกรณีอย่ำงชัดเจน คือ 
กำรเลือกปฏิบัติโดยตรงซึ่งพิจำรณำจำกตัวเนื้อหำหรือข้อควำมในเชิงรูปแบบของกฎเกณฑ์หรือมำตรกำรนั้น (Direct 
Meaning on Its Face) และกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อมซึ่งพิจำรณำจำกควำมหมำยโดยอ้อมจำกผลกระทบของกฎเกณฑ์
หรอืมำตรกำรนัน้ (Indirect Meaning in Effect) ทัง้นี ้ศำลได้ให้เหตุผลว่ำกำรจ�ำแนกกำรเลือกปฏบัิติเป็นสองกรณอีอก
จำกกันอย่ำงชัดเจนนั้นอำจเป็นไปได้ยำกส�ำหรับบำงกรณี โดยยกตัวอย่ำงเช่น กฎเกณฑ์กำรท�ำงำนที่ก�ำหนดให้ลูกจ้ำง 
ทุกคนมำท�ำงำนวันศุกร์ กฎเกณฑ์น้ีอำจพิจำรณำว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยตรงเนื่องจำกเป็นกำรห้ำมลูกจ้ำงที่มี 
ควำมเชื่อทำงศำสนำที่จะไม่ท�ำงำนวันศุกร์อันจะส่งผลให้ไม่มีกำรจ้ำงงำนลูกจ้ำงที่นับถือศำสนำนั้น อีกนัยหนึ่งอำจ
พิจำรณำได้ว่ำ กฎเกณฑ์นี้มีลักษณะเป็นกลำง เนื่องจำกใช้บังคับกับลูกจ้ำงทุกคนจึงไม่เลือกปฏิบัติโดยตรง แต่ส่ง 
ผลกระทบในทำงลบต่อลูกจ้ำงที่นับถือศำสนำซึ่งมีหลักว่ำจะไม่ท�ำงำนวันศุกร์ ดังนั้น ศำลจึงเห็นว่ำกำรจ�ำแนกกำร 
เลอืกปฏบิตัอิอกเป็นสองกรณอีย่ำงชดัเจนนัน้จะท�ำให้เกดิควำมยุง่ยำกและทับซ้อนกนัได้ อย่ำงไรก็ตำม ศำลกไ็ด้น�ำปัจจยั 
ด้ำนผลกระทบในทำงลบ (Adverse Effect) ในแนวทำงเดียวกับกำรพิจำรณำกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อมมำประกอบกำร
ตีควำมด้วย

ในคด ี Law v. Canada (Minister of Employment and Immigration)107 ซ่ึงมปีระเดน็ 
ต้องพจิำรณำว่ำกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเงินอุดหนุนท่ีระบุอำยุผู้รับผลประโยชน์นั้นเป็นกำรเลือกปฏิบัติอันขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
หรอืไม่ ศำลสงูสดุแคนำดำตดัสนิว่ำ กฎเกณฑ์ดังกล่ำวไม่ขดัต่อรฐัธรรมนญู โดยวำงเกณฑ์ว่ำต้องพจิำรณำ ๓ ประเดน็ ดงันี้ 

๑. กฎเกณฑ์ทีพ่พิำทนัน้ได้ก�ำหนดหลกักำรทีแ่ตกต่ำงกนั (Differential Treatment) ระหว่ำง
บุคคลผู้อ้ำงว่ำได้รับผลกระทบกับบุคคลอื่นหรือไม่ ทั้งในเชิงวัตถุประสงค์ หรือผลกระทบ (In Purpose or Effect) 

๒. กำรปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงกนันัน้เกดิขึน้จำกพืน้ฐำนของเหตแุห่งกำรเลอืกปฏบิตัทิีร่ะบไุว้หรอืไม่ 
๓. กฎเกณฑ์ท่ีพพิำทนัน้มวีตัถปุระสงค์หรอืส่งผลกระทบให้เกดิกำรเลอืกปฏบิตัติำมควำมหมำย

ของควำมเท่ำเทียมกันที่ได้รับกำรคุ้มครองตำมรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
จะเห็นได้ว่ำ ศำลเน้นย�้ำถึงกำรพิจำรณำกฎเกณฑ์ มำตรกำร หรือแนวปฏิบัติที่พิพำทนั้น ทั้ง

ในเชิงวัตถุประสงค์ หรือผลกระทบ (In Purpose or Effect) กล่ำวคือ พิจำรณำในกรอบอย่ำงกว้ำง ครอบคลุมกฎเกณฑ ์
ที่มิได้วำงหลักปฏิบัติแตกต่ำงโดยตรงจำกเนื้อหำของกฎเกณฑ์นั้น แต่ส่งผล (effect) ให้เกิดกำรเลือกปฏิบัติด้วย 

 106   From “British Columbia (Public Service Employee Relations Commission) v. BCGEU (1999) 3 SCR 3” 

Supreme Court of Canada
 107   From “Law v. Canada (Minister of Employment and Immigration)” 1 S. C. R. 497, 1999
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 108   From “Equality Rights Definitions” The New Brunswick Human Rights Commission. Retrieved from: 

http:// www.gov.nb.ca/hrc-cdp/e/el defini.html (April 3, 2000)
 109   Section 11, Ontario Human Rights Code.

นอกจากนี้ มีข้อสังเกตว่ากฎหมายและแนวค�าพิพากษาศาลแคนาดามุ่งเน้นการคุ้มครอง  
“ความเท่าเทียมกัน” (Equality) โดยพิจารณาว่าการเลือกปฏิบัติเป็นการกระท�าอันขัดต่อหลักความเท่าเทียมกัน  
หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า การห้ามเลือกปฏิบัติมิได้เป็นหลักส�าคัญในตัวของมันเอง แต่เป็นวิธีการท่ีจะบรรลุถึง 
หลักส�าคัญอนักฎหมายทีมุ่ง่คุม้ครองซึง่ได้แก่ความเท่าเทยีมกนั ดังจะเหน็ได้จากคดี Law v. Canada (Minister of  
Employment and Immigration) ซึ่งศาลพิจารณากฎเกณฑ์ที่พิพาทภายใต้บริบทของหลักความเท่าเทียมกันด้วย  
นอกจากน้ี ตามกฎหมายแคนาดาแสดงให้เห็นว่า มิได้พิจารณาความเท่าเทียมกันเฉพาะเน้ือหาของมาตรการหรือ 
กฎเกณฑ์อันใดอันหนึ่งว่าปฏิบัติต่อบุคคลเหมือนหรือแตกต่างกัน (Formal equality) แต่มีแนวทางพิจารณาหลัก 
ความเท่าเทียมกันในกรอบเชิงสาระ (Substantive equality) กล่าวคือ ใช้ปัจจัยต่าง ๆ หลายปัจจัยมาประกอบการ 
พิจารณาว่ากฎเกณฑ์หรือมาตรการน้ันส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันเชิงระบบ (Systematic Inequality) หรือไม่   
ในการนี้ ปัจจัยส�าคัญที่ศาลพิจารณาคือผลกระทบท่ีเกิดจากกฎเกณฑ์หรือมาตรการท่ีพิพาทว่าส่งผลกระทบในทางลบ 
(Adverse Effect หรือ detriment effect) ต่อผูอ้้างว่าถกูเลอืกปฏิบติัหรอืไม่ ซ่ึงการพจิารณาจากผลกระทบน้ี เป็นหลกัการ 
เดียวกับการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม (Indirect Discrimination) นั่นเอง จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ กำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำย
แคนำดำครอบคลมุท้ังกรณเีลือกปฏบัิตโิดยตรงและโดยอ้อม เพยีงแต่ศำลมิได้ระบจุ�ำแนกเป็นสองกรณอีย่ำงชดัแจ้งเท่ำนัน้ 

  
การเลือกปฏิบัติโดยอ้อมตามกฎหมายระดับมลรัฐ 
นอกจำกกฎหมำยระดับรฐับำลกลำงแล้ว ในระดับมลรฐัของประเทศแคนำดำ ได้มกีำรก�ำหนด

กฎหมำยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนซึ่งวำงหลักเกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อมไว้ เช่น
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งรัฐ New Brunswick ได้ให้ค�ำนิยำมควำมหมำยของ 

กำรเลือกปฏิบัติไว้ว่ำ “กำรกระท�ำใด ๆ ไม่ว่ำด้วยเจตนำหรือไม่ก็ตำม ซึ่งมีผลท�ำให้บุคคลหรือกลุ่มคนใดต้องถูกจ�ำกัด
โอกำสที่บุคคลพึงจะได้รับ เนื่องมำจำกเหตุลักษณะเฉพำะของบุคคลนั้น อำทิ เชื้อชำติ หรือสีผิว กำรเลือกปฏิบัติแบ่งได้
เป็น ๒ ลกัษณะ คอื กำรเลอืกปฏบัิตโิดยตรง และกำรเลือกปฏบิติัโดยอ้อม ซ่ึงรูปแบบกำรเลือกปฏบิติับ่อยคร้ังมักจะเป็น
ผลมำจำกกำรตั้งข้อรังเกียจ กำรมีอคติ กำรมีทัศนคติในแง่ลบและกำรกระท�ำที่ถือว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัตินั้นจะต้องไม่ม ี
เหตุผลประกอบถึงกำรเลือกปฏิบัติที่เหมำะสมและเพียงพอ108 

กฎหมำยสิทธิมนุษยชนของ Ontario109 วำงหลักเกี่ยวกับ “กำรเลือกปฏิบัติเชิงสร้ำงสรรค์” 
 (Constructive Discrimination) ไว้ว่ำ 

“สิทธิของบุคคลตำมกฎหมำยนี้จะถูกละเมิดเมื่อมีกำรก�ำหนดเงื่อนไข คุณสมบัติ ซึ่งไม่เป็น 
กำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติที่ต้องห้ำมตำมกฎหมำย แต่ส่งผลในกำรกีดกัน จ�ำกัด หรือให้สิทธิพิเศษ 
แก่กลุ่มบุคคลผู้ซึ่งสำมำรถจ�ำแนกได้จำกคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เว้นแต่กำรก�ำหนดเงื่อนไข
หรือคุณสมบัติดังกล่ำวนั้นมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปตำมหลักควำมสุจริต กฎหมำยก�ำหนดยกเว้นกำรกระท�ำนั้น
มิให้เป็นกำรเลือกปฏิบัติ”
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จะเห็นได้ว่ำ แม้กฎหมำยไม่ได้เรียกว่ำกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อม หรือ “Indirect Discri- 
mination” โดยเรียกว่ำ “Constructive Discrimination” แต่หำกพิจำรณำจำกเนื้อหำของกฎหมำยแล้วจะเห็นได้ว่ำ
เป็นกรณีที่เทียบได้กับกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อม เนื่องจำกเป็นกรณีมำตรกำรที่โดยผิวเผินแล้วใช้กับทุกคนเหมือน ๆ กัน  
แต่หำกพิจำรณำในแง่ของผลกระทบแล้วจะพบว่ำมำตรกำรนั้นส่งผลให้บุคคลบำงคนถูกกีดกันหรือจ�ำกัดด้วยเหตุ 
แห่งกำรเลือกปฏิบัติ

๔.๒.๓.๒ ประเทศฟินแลนด์ 
กฎหมำยห้ำมกำรเลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination Act (1325/2014) ของฟินแลนด์

ได้จ�ำแนกกำรเลือกปฏิบัติโดยตรงและโดยอ้อมออกจำกกันอย่ำงชัดเจน ส�ำหรับกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อม (Indirect  
Discrimination) กฎหมำยวำงหลักว่ำ110 “กำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อมเกิดขึ้นเมื่อกฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่มีลักษณะเป็น 
กลำงอย่ำงชดัแจ้ง ได้ส่งผลให้บุคคลเกดิควำมเสียเปรยีบเมือ่เปรยีบเทยีบกบับคุคลอืน่ด้วยเหตุแห่งคณุลกัษณะของบคุคล
นั้น เว้นแต่กฎเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมำย และวิธีกำรที่ใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่ำวนั้นมีควำมเหมำะสมและจ�ำเป็น”

๔.๒.๓.๓ ประเทศสวีเดน
ประเทศสวีเดนได้บัญญัติกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติให้เป็นกฎหมำยเฉพำะ (Discri- 

mination Act) มีหลักส�ำคัญว่ำ111  
 “กำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อม บุคคลท่ีเสียเปรียบจำกกำรปรับใช้บทบัญญัติ เกณฑ์ หรือ

กระบวนกำรซึ่งโดยท่ัวไปปรำกฏว่ำมีลักษณะเป็นกลำง (Neutral) แต่กลับส่งผลให้บุคคลบำงกลุ่มอำจได้รับควำม 
เสียเปรียบด้วยเหตุต่ำง ๆ เช่น เพศ ควำมเชื่อทำงศำสนำ ควำมพิกำร รสนิยมทำงเพศ อำยุ เว้นแต่บทกฎหมำย เกณฑ์ 
หรอืกระบวนกำรนัน้มวีตัถปุระสงค์ทีช่อบด้วยกฎหมำยและวธิกีำรทีน่�ำมำใช้เพ่ือบรรลุวตัถปุระสงค์นัน้มคีวำมเหมำะสม
ตำมควำมจ�ำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว”

๔.๒.๓.๔ ประเทศแอฟริกาใต้ 
ในกรณีแอฟริกำใต้นั้นพบว่ำ หลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติโดยตรงและโดยอ้อม ปรำกฏอยู่ใน

รัฐธรรมนูญ มำตรำ ๙ กล่ำวคือ

“....รฐัจะต้องไม่เลอืกปฏบิติัอย่างไม่เป็นธรรม ท้ังโดยตรงและโดยอ้อมต่อบุคคล ด้วยเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติ ซึ่งรวมถึง เชื้อชาติ เพศ การตั้งครรภ์ สถานะความเป็นมารดา ชาติก�าเนิด สีผิว รสนิยมทางเพศ อายุ 
ความพิการ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม ภาษา และถิ่นก�าเนิด

.....บุคคลจะต้องไม่กระท�าการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อบุคคล
อื่นด้วยเหตุดังระบุใน (๓) ในการนี้ รัฐต้องมีกฎหมายเพื่อป้องกันและห้ามการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าว” 

 110   Section 13, Ontario Human Rights Code มำตรำ 13
 111   Section 4 , Discrimination Act

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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 112   From “Prinsloo v. Van der Linde 1997 (6) BCLR 759 (CC)” South African Constitutional Court 
 113   From “City Council of Pretoria v. Walker (CCT8/97) [1998] ZACC 1; 1998 (2) SA 363” South African 

Constitutional Court 

จะเหน็ได้ว่ำรฐัธรรมนญูแอฟรกิำนัน้ พิจำรณำกำรเลอืกปฏบัิติโดยใช้เกณฑ์ “ควำมเป็นธรรม” 
(fairness) ของมำตรกำรหรอืกำรปฏบิตัท่ีิแตกต่ำงกนั อย่ำงไรกต็ำม ในกำรพจิำรณำดงักล่ำวนัน้ ศำลน�ำปัจจยัผลกระทบ 
ในทำงลบ (Adverse Effect) มำประกอบกำรพิจำรณำด้วย ดังนั้น กำรพิจำรณำว่ำกำรปฏิบัตินั้นเป็นธรรมหรือไม่ 
ศำลจะพิจำรณำว่ำกำรปฏิบัตินั้นส่งผลกระทบอย่ำงไรต่อผู้เสียหำยโดยเปรียบเทียบกับผลกระทบที่เกิดกับบุคคลอื่นใน
สถำนกำรณ์เดยีวกนันัน้112  กำรทีศ่ำลน�ำปัจจยัเก่ียวกบัผลกระทบของกำรปฏบิติันัน้มำพิจำรณำด้วย เป็นกำรสอดคล้อง
กับหลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญซ่ึงมีกำรก�ำหนดครอบคลุม “กำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อม” ไว้อย่ำงชัดเจน 
ส�ำหรับคดีส�ำคัญที่ศำลอธิบำยหลัก “กำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อม” ไว้อย่ำงชัดเจนนั้น จะเห็นได้จำก คดี City Council of 
Pretoria v. Walker113 ซึ่งศำลอธิบำยว่ำ 

“ควำมเท่ำเทียมกันตำมรัฐธรรมนูญนั้นหมำยรวมทั้งกำรห้ำมเลือกปฏิบัติโดยตรงและ 
โดยอ้อม ทั้งนี้ เนื่องจำกกฎหมำยมุ่งพิจำรณำที่ผล (Consequence) มำกกว่ำพิจำรณำเฉพำะรูปแบบพฤติกรรม (Form 
of conduct) ดังนั้น รูปแบบพฤติกรรมที่โดยภำยนอกแล้วมีลักษณะเป็นกลำงหรือไม่เลือกปฏิบัติ แต่อำจส่งผลให้เกิด
กำรเลือกปฏิบัติได้เช่นเดียวกัน” 

อย่ำงไรกต็ำม ศำลมไิด้วำงแนวค�ำนยิำมของ “กำรเลอืกปฏบัิติโดยอ้อม” ไว้อย่ำงชดัเจน เพยีง
แต่มีกำรน�ำเอำปัจจยัด้ำน “ผลกระทบ” มำประกอบกำรพจิำรณำด้วย และย�ำ้ว่ำกำรเลอืกปฏบิตัทิัง้โดยตรงและโดยอ้อม
ด้วยเหตุที่ระบุในรัฐธรรมนูญนั้นเป็นกำร “เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” 

นอกจำกรฐัธรรมนญูแล้ว กฎหมำยลำยลกัษณ์อกัษรเกีย่วกบักำรเลอืกปฏิบติัของแอฟรกิำใต้ก็
มหีลกักำรเช่นเดยีวกบัรฐัธรรมนญู กล่ำวคอื วำงหลักห้ำมกำรเลือกปฏบิติัทีไ่ม่เป็นธรรมซ่ึงครอบคลุมทัง้กำรเลอืกปฏบัิติ
โดยตรงและโดยอ้อม ดังจะเหน็ได้จำก กฎหมำยส่งเสรมิควำมเท่ำเทยีมกันและป้องกนักำรเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรม (The 
Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act 4 of 2000) ซึ่งนิยำมกำรเลือกปฏิบัติว่ำ 

“กำรกระท�ำหรือละเว้นกำรกระท�ำใด ๆ  อนัรวมถงึ นโยบำย กฎหมำย กฎ แนวปฏบัิต ิเงือ่นไข
หรือสถำนกำรณ์ซึ่งไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม 

(ก) ก�ำหนดภำระ หน้ำที่ หรือก่อให้เกิดควำมเสียเปรียบ หรือ 
(ข) กีดกันผลประโยชน์ โอกำส หรือก่อให้เกิดควำมเสียเปรียบแก่บุคคลใด ๆ ด้วยเหตุแห่ง 

กำรเลือกปฏิบัติที่ระบุไว้ในกฎหมำยนี้” 
นอกจำกนี ้หลกักำรห้ำมเลอืกปฏบิติัโดยอ้อม ปรำกฏในกฎหมำยเฉพำะเก่ียวกบัควำมเท่ำเทียม 

กันในด้ำนแรงงำน (Employment Equity Act 1998) ซึง่มหีลกักำรคุม้ครองควำมเท่ำเทยีมกนัโดยห้ำมกำรเลอืกปฏบัิติ
ที่ไม่เป็นธรรม ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 

๔.๒.๓.๕ การเลือกปฏิบัติโดยอ้อมตามกฎหมายไทย 

ส�ำหรบัหลกักำรทีป่รำกฏในตัวบทกฎหมำยนัน้ รฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทยทีผ่่ำนมำมิได้
จ�ำแนกระหว่ำงกำรเลือกปฏิบัติโดยตรงและกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อม เช่นเดียวกับกฎหมำยในรูปของพระรำชบัญญัติที่
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เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติบำงประกำร พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก็ไม่ได้ระบุจ�ำแนกดังกล่ำวเช่นกัน อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำกฎหมำยบำงฉบับก�ำหนดหลักกำรที่เกี่ยวกับ 
“กำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อม” เช่น 

มำตรำ ๑๕ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
๒๕๕๐ วำงหลกัว่ำ “กำรกระท�ำในลกัษณะทีเ่ป็นกำรเลือกปฏบิติัโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิกำรตำมวรรคหนึง่ให้หมำยควำม
รวมถึงกำรกระท�ำหรืองดเว้นกระท�ำกำรที่แม้จะมิได้มุ่งหมำยให้เป็นกำรเลือกปฏิบัติต่อคนพิกำรโดยตรง แต่ผลของกำร 
กระท�ำนั้นท�ำให้คนพิกำรต้องเสียสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับเพรำะเหตุแห่งควำมพิกำรด้วย” จะเห็นได้ว่ำ แม้มำตรำนี้
มิได้ระบุไว้ชัดเจนว่ำกำรเลือกปฏิบัติที่ต้องห้ำมนั้นคือกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อม แต่จำกเนื้อหำจะเห็นได้ว่ำกฎหมำยห้ำม
กำรกระท�ำโดยมุ่งเน้นที่ผลกระทบ (Effect) ซึ่งท�ำให้คนพิกำรเสียสิทธิประโยชน์ อันเป็นแนวคิดของกำรห้ำมเลือก
ปฏิบัติโดยอ้อมนั่นเอง 

กฎกระทรวงก�าหนดแนวทางการพจิารณาว่าการกระท�าใดเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของ
เดก็หรอืเป็นการเลอืกปฏิบัตโิดยไม่เป็นธรรมต่อเดก็ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึง่ออกตามความพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 
๒๕๔๖ โดยข้อ ๒. ของกฎกระทรวงดังกล่ำว วำงหลักว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก หมำยควำมรวมถึง 
กำรปฏิบัติใด ๆ ต่อเด็กที่แม้จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับบุคคลอื่นและผู้ปฏิบัติไม่ได้มีเจตนำเลือกปฏิบัติหรือเจตนำกลั่น
แกล้งผู้ได้รับผลร้ำยหรือผลกระทบก็ตำม แต่มีผลท�ำให้เกิดควำมแตกต่ำงกันต่อเด็กบำงคนหรือบำงกลุ่มอย่ำงชัดเจน
เพรำะเหตุตำมวรรคหนึ่ง”จะเห็นได้ว่ำ แม้มิได้ระบุไว้ชัดเจนว่ำกำรเลือกปฏิบัติที่ต้องห้ำมนั้นคือกำรเลือกปฏิบัติโดย
อ้อม แต่จำกเนื้อหำจะเห็นได้ว่ำห้ำมกำรกระท�ำโดยมุ่งเน้นที่ผลกระทบ (Effect) ท�ำให้เกิดควำมแตกตำ่งต่อเด็กอัน 
สืบเนื่องจำกเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติต่ำง ๆ  กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์เช่นนี้เป็นแนวคิดของกำรห้ำมเลือกปฏิบัติโดยอ้อม
นั่นเอง 

 หำกพิจำรณำแนวค�ำพิพำกษำศำลไทยแล้ว พบว่ำศำลมิได้จ�ำแนกระหว่ำง “กำรเลือกปฏิบัติ
โดยตรง และกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อม” อย่ำงไรก็ตำม ในบำงคดีมีประเด็นที่อำจเก่ียวข้องกับกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อม 
เช่น คดีพิพำทเก่ียวกับข้อบังคับกำรศึกษำที่ก�ำหนดให้ใช้ภำษำอังกฤษในกำรเขียนวิทยำนิพนธ์นั้น ศำลเห็นว่ำเป็นกฎ 
ทีใ่ช้กบันกัศกึษำทกุคนทีส่มคัรเข้ำศึกษำในสถำบนักำรศึกษำของผูถ้กูฟ้องคดตีำมหลกักำรและเงือ่นไขต่ำง ๆ  เสมอเหมอืน
กันทุกคน ไม่มีข้อก�ำหนดใดที่จะท�ำให้มีกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมโดยเกิดจำกควำมแตกต่ำง ตำมมำตรำ ๓๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยแต่อย่ำงใด (ค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๙/๒๕๔๖)

กรณนีีเ้ห็นได้ว่ำ ศำลพิจำรณำตำมแนวของหลกักำรเลอืกปฏบัิตโิดยตรง เน่ืองจำกเปรยีบเทยีบ
เนื้อหำกฎเกณฑ์ว่ำใช้บังคับกับนักศึกษำทุกคนเท่ำเทียมกัน กล่ำวคือ โดยเนื้อหำของกฎเกณฑ์ที่พิพำทซึ่งให้ใช้ภำษำ
อังกฤษในกำรเขยีนวทิยำนพินธ์นัน้ใช้บังคบักบันกัศกึษำทกุคน มไิด้มุ่งหมำยใช้กบันกัศกึษำบำงคนด้วยเหตุแห่งกำรเลอืก
ปฏบิตั ิอย่ำงไรกต็ำม ในอกีแง่หนึง่อำจโต้แย้งได้ว่ำ กฎเกณฑ์นีแ้ม้ใช้กบันกัศกึษำทกุคนเหมอืนกนั แต่ส่งผลในทำงปฏบัิติ
ให้นักศกึษำทีใ่ช้ภำษำไทยเป็นภำษำหลกัได้รบัควำมเสียเปรยีบนกัศกึษำทีใ่ช้ภำษำองักฤษเป็นภำษำหลกั หรือนกัศกึษำที่
มีควำมช�ำนำญในกำรเขยีนภำษำองักฤษ กับนกัศกึษำทีไ่ม่มคีวำมช�ำนำญในกำรเขยีนภำษำองักฤษ จึงอำจเป็นกำรเลือก
ปฏบิตัโิดยอ้อมได้ แต่กย็งัต้องพจิำรณำต่อไปอกีว่ำ กำรก่อให้เกดิผลในทำงปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงเช่นนี ้เป็นไปด้วยเหตผุลเพือ่
บรรลุวัตถุประสงค์ใด และวัตถุประสงค์นั้นมีควำมจ�ำเป็น สมเหตุผลหรือไม่

ในคดีท่ีมีประเด็นกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ “ฐำนะทำงเศรษฐกิจ” นั้น ศำลได้เปรียบเทียบ 
ผู้ได้รับผลกระทบจำกประกำศที่พิพำท ดังจะเห็นได้จำกค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๘/๒๕๔๗ ซึ่งเป็นกรณีที ่
ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบกิจกำรสนำมกอล์ฟ ได้รับควำมเดือดร้อนเสียหำยจำกกำรที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง  
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(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง ก�ำหนดสถำนบริกำรฯ ท�ำให้ผู้ประกอบกิจกำรสนำมกอล์ฟ 
รวมทัง้ผูฟ้้องคดต้ีองประสบปัญหำทำงด้ำนเศรษฐกจิต้องเสยีภำษเีพิม่ขึน้ ผูฟ้้องคดีจึงได้มหีนงัสอืถงึผูถ้กูฟ้องคดทีี ่๒ และ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่ำผู้ใช้บริกำรสนำมกอล์ฟส่วนใหญ่เป็นผู้มีฐำนะทำงกำรเงินดี ควรเสียภำษีให้รัฐ 
จงึไม่สมควรยกเลกิกำรจัดเกบ็ภำษสีรรพสำมติจำกสนำมกอล์ฟ ผูฟ้้องคดเีหน็ว่ำ กำรทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ไม่พจิำรณำยกเลกิ
กำรเรยีกเก็บภำษสีรรพสำมติของสนำมกอล์ฟ โดยให้เหตุผลว่ำผูใ้ช้บรกิำรสนำมกอล์ฟเป็นผูม้ฐีำนะทำงกำรเงนิด ีเท่ำกับ
เป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้สนำมกอล์ฟเพรำะเหตุฐำนะทำงเศรษฐกิจ จึงเป็นกำรขัดต่อมำตรำ ๓๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยฯ จึงน�ำคดีมำฟ้องขอให้ศำลเพิกถอนประกำศดังกล่ำว ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
ว่า “…ประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง ก�ำหนดสถำนบริกำรฯ ก�ำหนดให้สนำมกอล์ฟทุกแห่งเสมอเหมือนกันมิได้มีกำร
เลือกปฏิบัติกับสนำมกอล์ฟรำยหนึ่งรำยใดโดยเฉพำะ และแม้ผู้ประกอบกำรสนำมกอล์ฟจะผลักภำระภำษีดังกล่ำวให้
ผู้ใช้บริกำรสนำมกอล์ฟเป็นผู้รับภำระ ก็หำได้เป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริกำรสนำมกอล์ฟเพรำะเหตุ
ฐำนะทำงเศรษฐกิจไม่ เพรำะไม่ว่ำผู้ใดจะใช้บริกำรสนำมกอล์ฟก็ต้องแบกรับภำระภำษีดังกล่ำวเหมือนกัน... ดังนั้น 
ประกำศดังกล่ำวจึงไม่มีลักษณะเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” จำกคดีนี้จะเห็นได้ว่ำศำลเปรียบเทียบผู้ได้รับ 
ผลกระทบจำกประกำศฯ คือผู้ประกอบกำรสนำมกอล์ฟ ซ่ึงปรำกฏว่ำประกำศดังกล่ำวใช้กับผู้ประกอบกำรทุกรำย 
นอกจำกน้ีในแง่ผู้ใช้บริกำรนั้นไม่ว่ำผู้ใช้บริกำรที่มีฐำนะเศรษฐกิจอย่ำงไร หำกประสงค์ใช้บริกำรสนำมกอลฟ์แล้วก็จะ
ตกอยู่ภำยใต้ภำระภำษีเช่นเดียวกัน จึงไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติ 

อย่ำงไรก็ตำม มีข้อน่ำพิจำรณำว่ำ หำกพิจำรณำภำยใต้หลักกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อม อำจ
พิจำรณำได้ว่ำ กฎเกณฑ์นี้แม้ใช้กับผู้ประกอบกำรและผู้ใช้บริกำรสนำมกอล์ฟทุกคน แต่ส่งผลในทำงปฏิบัติให้ผู้ประสงค์
ใช้สนำมกอล์ฟซึ่งมีรำยได้น้อย เสียเปรียบผู้ใช้สนำมกอล์ฟท่ีมีรำยได้มำกกว่ำหรือไม่ จะเห็นได้ว่ำมุมมองของภำครัฐ
อยู่บนสมมุติฐำนที่ว่ำ ผู้ใช้บริกำรสนำมกอล์ฟเป็นผู้มีรำยได้สูง ดังจะเห็นได้จำกหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้เหตุผลว่ำ  
“ผู้ใช้บริกำรสนำมกอล์ฟส่วนใหญ่เป็นผู้มีฐำนะทำงกำรเงินดี” สมมุติฐำนดังกล่ำวส่งผลเป็นกำรสร้ำงหลักกำรเชิงเหมำ
รวม (Stereotype) ว่ำผู้เล่นกีฬำกอล์ฟจะต้องเป็นผู้มีฐำนะดี อันอำจมองว่ำเป็นกำรกีดกันกำรเข้ำถึงกีฬำกอล์ฟของผู้
มีรำยได้น้อยซึ่งประสงค์จะเล่นกีฬำดังกล่ำว ดังนั้น ประกำศนี้อำจเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อมบนพื้นฐำนของเหตุแห่ง
กำรเลือกปฏิบัติด้ำนฐำนะเศรษฐกิจ หำกพิจำรณำในแง่ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

หำกพิจำรณำจำกค�ำร้องต่อคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พบว่ำมีหลำยกรณีที่
เกี่ยวข้องกับกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อม เช่น

 กำรที่บริษัทเอกชนมีนโยบำยให้ตรวจหำเชื้อเอชไอวีส�ำหรับพนักงำนที่ผ่ำนกำรสัมภำษณ์
ก่อนเริ่มปฏิบัติงำนทุกคน บริษัทอ้ำงว่ำนโยบำยดังกล่ำวใช้บังคับกับผู้สมัครงำนทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ (ค�ำร้องท่ี 
๕๔๔/๒๕๕๒ และ ๓๕/๒๕๕๗ และรำยงำนผลกำรพิจำรณำ ที่ ๓๐๘-๓๐๙/๒๕๕๘) กรณีนี้จะเห็นได้ว่ำไม่เป็นกำรเลือก
ปฏิบัติโดยตรง เนื่องจำกมำตรกำรหรือนโยบำยมีลักษณะเป็นกลำง (Neutral) ใช้กับทุกคนเหมือนกัน แต่หำกพิจำรณำ
ตำมหลกัของกำรเลอืกปฏบิตัโิดยอ้อมแล้ว เหน็ได้ว่ำส่งผล (Effect) ให้บคุคลบำงกลุม่ทีมี่ลกัษณะเปรำะบำงและเก่ียวข้อง
กับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ ได้รับผลกระทบและเกิดควำมไม่เท่ำเทียมกับบุคคลอื่น 

 กรณีกฎระเบียบในกำรแต่งกำยซึ่งก�ำหนดเงื่อนไขหรือเครื่องแบบส�ำหรับทุกคนเหมือนกัน 
แต่ส่งผลให้บุคคลท่ีนับถือศำสนำบำงศำสนำที่ต้องแต่งกำยตำมหลักศำสนำของตนได้รับผลกระทบ (กรณีกำรแต่งกำย
ของผู้นับถือศำสนำอิสลำมในบริบทของกำรท�ำงำน กำรศึกษำ มีกรณีดังเช่น ค�ำร้องที่ ๑๒๔/๒๕๕๔ กรณีกำรแต่งกำย
ของผูน้บัถอืศำสนำอสิลำมในบรบิทของกำรเข้ำรับปรญิญำ มกีรณดัีงเช่นค�ำร้องท่ี ๕๖๗/๒๕๕๓) กรณเีหล่ำน้ีจะเหน็ได้ว่ำ 
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ไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยตรง เน่ืองจำกมำตรกำรหรือนโยบำยมีลักษณะเป็นกลำง (Neutral) ใช้กับทุกคนเหมือนกัน  
แต่หำกพิจำรณำตำมหลักของกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อมแล้ว เห็นได้ว่ำ ส่งผล (Effect) ต่อบุคคลบำงกลุ่มซ่ึงเก่ียวข้อง 
กับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ คือ “ศำสนำ” อย่ำงไรก็ตำม กรณีเครื่องแต่งกำยตำมศำสนำนี้ เป็นกรณีที่ กระทบต่อสิทธิ
มนุษยชนอกีประกำรหนึง่ คอื “เสรภีำพในกำรแสดงออกซึง่ควำมเช่ือ ศำสนำ” ซ่ึงได้รับกำรรับรองจำกกฎหมำยสทิธิ
มนุษยชนระหว่ำงประเทศเช่นกัน หำกเปรียบเทียบกับกรณีของต่ำงประเทศ ผู้ร้องถูกเลิกจ้ำงเพรำะไม่ปฏิบัติตำมกฎ
เกณฑ์ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนที่รัฐบำลแคนำดำก�ำหนดขึ้น โดยไม่ยอมสวมหมวกนิรภัยขณะปฏิบัติงำน โดย
ผู้ร้องต้องโพกผ้ำคลุมศีรษะ ซึ่งเป็นกำรแสดงออกถึงควำมเชื่อทำงศำสนำอันได้รับกำรคุ้มครองตำมมำตรำ ๑๘114 ของ 
ICCPR คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติเห็นว่ำ กฎเกณฑ์เพ่ือควำมปลอดภัยนี้ส่งผลให้เกิดกำรเลือก
ปฏิบัติในทำงพฤตินัย (Discrimination de facto) ต่อผู้นับถือศำสนำ Sikh แต่เห็นว่ำกฎเกณฑ์ดังกล่ำวมีเหตุผลอัน
สมควรและมุ่งต่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมำย ตำมเงื่อนไขของมำตรำ ๑๘  ดังนี้จะเห็นได้ว่ำ กำรก�ำหนดกฎเกณฑ์ 
นโยบำย มำตรกำรทีม่ลีกัษณะเป็นกลำงหรอืใช้บังคบักบับคุคลทุกคนเหมอืนกัน แต่ส่งผลกระทบต่อควำมเชือ่ทำงศำสนำ
ของบุคคลบำงกลุ่ม เป็นกำรเลือกปฏิบัติทำงอ้อม หรือที่เรียกว่ำ กำรเลือกปฏิบัติโดยพฤตินัย อย่ำงไรก็ตำม กำรกระท�ำ
ดังกล่ำวอำจไม่ขัดต่อกฎหมำยหำกมีเหตุผลอันสมควรที่ต้องน�ำมำชั่งน�้ำหนักด้วย ดังเช่นกรณีของแคนำดำดังกล่ำวน้ัน 
กำรสวมหมวกเกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัย แต่หำกเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น กำรแต่งกำยท�ำงำนหรือกำร
เรียนนั้นยังไม่เกี่ยวข้องกับเหตุอันมีน�้ำหนักเพียงพอ

  114   From “Singh Bhinder v. Canada” Communication No. 208/1986

๔.๓ วิเคราะห์หลักการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Discrimination)

ในควำมหมำยทั่วไป มักมีกำรพิจำรณำว่ำ กำรเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม คือ กำรเลือกปฏิบัติโดยมีเหตุผลที่ชอบ
ธรรมหรอืเหตอุนัชอบด้วยกฎหมำย ส�ำหรับกำรเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรมนัน้ มลีกัษณะตรงกนัข้ำม กล่ำวคอื ไม่มเีหตผุล
ท่ีชอบธรรมรองรบั แนวคดิและควำมหมำยดงันีจ้ะส่งผลเป็นกำรจ�ำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำง “กำรเลือกปฏบิติั (ทีเ่ป็น
ธรรม)” ทีไ่ม่ต้องห้ำมและสำมำรถปฏิบัตแิตกต่ำงกนัได้ กบั “กำรเลอืกปฏบิติั (ทีไ่ม่เป็นธรรม)” อนัต้องห้ำมตำมกฎหมำย  
ในส่วนนีจ้ะได้ศกึษำวเิครำะห์ถึงกำรก�ำหนดหลกักฎหมำยเกีย่วกบักำรเลอืกปฏบิตั ิ โดยใช้ปัจจยัด้ำนเหตผุลของมำตรกำร
หรือกำรกระท�ำ มำท�ำกำรจ�ำแนกกำรเลือกปฏิบัติออกเป็น ๒ ประเภทดังกล่ำว 

๔.๓.๑ วเิคราะห์หลกัการเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรม (Unfair Discrimination) ตามกฎหมายไทย 

ในระบบกฎหมำยไทยหำกพจิำรณำหลักกำรตำมรัฐธรรมนูญแลว้พบว่ำสะท้อนถงึกำรจ�ำแนกควำมแตก
ต่ำงระหว่ำงกำรเลือกปฏิบัติ และกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ดังจะได้พิจำรณำต่อไป 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๔๐ บัญญัติเกี่ยวกับควำมเสมอภำค และห้ำม

เลือกปฏิบัติ ไว้ใน ๓ มำตรำ ดังนี้ 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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  115   ไพโรจน์ พลเพชร และ คณะ, รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงกำรวิจัย กำรติดตำมและประเมินผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญ 

เรื่องสิทธิเสรีภำพและศักด์ศรีควำมเป็นมนุษย์ (๒๕๔๗), หน้ำ ๖๒-๖๓. 
  116   รำยงำนกำรประชมร่วมกันของรัฐสภำ ครั้งที่ ๓ (สมัยสำมัญ ครั้งที่ ๒) (๒๕๔๐), หน้ำ ๒๓๐-๒๓๒.

มำตรำ ๕ 
“ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่าก�าเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน” 

มำตรำ ๓๐ 
“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน 
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก�าเนิด เชื้อชาติ 

ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การ
ศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระท�ามิได้ 

มาตรการท่ีรัฐก�าหนดข้ึนเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได ้
เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม” 

มำตรำ ๘๐ 
“รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้าง

และพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวและความเข้มแข็งของชุมชน” 

จำกหลักของรัฐธรรมนูญดังกล่ำวอำจพิจำรณำได้ว่ำ แนวคิดกำรเลือกปฏิบัติ เป็นกำรก�ำหนดห้ำม
มิให้มีกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งควำมแตกต่ำงในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ สภำพทำง
กำย หรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจหรือสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำอบรม หรือควำม
คิดเห็นทำงกำรเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เป็นกำรบัญญัติเพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนว่ำ กำรกระท�ำของ
รัฐเพื่อขจัดอุปสรรคที่ท�ำให้เกิดควำมเสมอภำค ย่อมไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และไม่ขัดกับวรรคสำม และ
วรรคหนึ่ง โดยกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกับผู้ที่มีลักษณะแตกต่ำงจำกบุคคลอ่ืนท่ัวไปเพื่อส่งเสริมให้เกิดควำมเสมอภำค 
ไม่ถือว่ำเป็นกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม115 

ศำสตรำจำรย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ สมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญได้อธิบำยในกำรประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภำในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช.... ว่ำกำรเลือกปฏิบัติ
ที่เป็นธรรมต้องเป็นกำรเลือกปฏิบัติที่สมเหตุสมผล และได้ยกตัวอย่ำงไว้ ดังนี้116 นำย ก. จ่ำยเงินเพื่อซื้อตั๋วรถโดยสำร
ชั้นหนึ่ง นำย ก. จ่ำยเงินมำกกว่ำ ย่อมต้องได้รับกำรบริกำรที่ดีกว่ำ ในกรณีกำรจัดตั้งศำลเด็กเป็นกำรเลือกปฏิบัติ แต่
เป็นกำรเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม เพรำะว่ำเด็กมีสติสัมปชัญญะแตกต่ำงจำกผู้กระท�ำผิดที่เป็นผู้ใหญ่ ในกรณีกำรก�ำหนด
คุณสมบัติต่ำง ๆ ของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร โดยเฉพำะเร่ืองกำรศึกษำท่ีมีแนวโน้มว่ำต้องกำรให้ผู้ลงสมัครรับเลือก
ตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรต้องมีวุฒิปริญญำตรี จะมีกำรก�ำหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะลงสมัครรับเลือกตั้งได้หรือไม่ หรือ 
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กำรก�ำหนดคุณสมบัติว่ำบุคคลใดมีสิทธิสอบเข้ำมหำวิทยำลัยหรือไม่ กำรก�ำหนดคุณสมบัติเป็นเงื่อนไขเบื้องต้น 
ก่อนที่จะมีสิทธิ คุณสมบัติไม่ใช่สิทธิในตัวเอง ถ้ำเป็นสิทธิต้องก่อให้เกิดหน้ำที่ ดังนั้น ในกำรก�ำหนดคุณสมบัติจึงมิใช่ 
กำรรอนสิทธิ ดังนั้น กำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Discrimination) คือ กำรเลือกปฏิบัติที่ปรำศจำกเหตุผล
หรือไร้เหตุผล ถ้ำเป็นเหตุผลที่คนทั่วไปยอมรับแล้วก็จะไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” 

อำจำรย์แก้วสรร อติโพธิ สมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญได้อธิบำยมำตรำ ๓๐ วรรคสำมว่ำ กำรเลือก
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ประกอบด้วย ๒ ปัจจัย คือ กำรปฏิบัติที่แตกต่ำง และลักษณะที่ไม่เป็นธรรม โดยปัจจัยส�ำคัญ
ประกำรหนึ่ง คือ กำรที่บุคคลไม่สำมำรถก�ำหนดถิ่นก�ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ และศำสนำ และบุคคลเหล่ำนั้น 
ถูกปฏิบัติท่ีแตกต่ำงไปเพรำะลักษณะเหล่ำนั้น เป็นกำรปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรมและขัดต่อหลักควำมเสมอภำค แต่บำงครั้ง
กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันออกไปยังไม่ถือเป็นกำรเลือกท่ีรักมักท่ีชัง บทบัญญัติในวรรคสำมมุ่งเน้นกับกรณีกำรเลือก
ที่รักมักที่ชัง เช่น ในกรณีท่ีกองทัพไทยไม่รับผู้หญิงเป็นทหำรเรือ เพรำะมองว่ำร่ำงกำยผู้หญิงไม่เหมำะสมกับงำนของ 
ทหำรเรือ ซึ่งถือเป็นกำรเลือกปฏิบัติ แต่ไม่เป็นกำรเลือกที่รักมักที่ชัง เพรำะมีเหตุผลเรื่องกำยภำพมำรองรับ117  

หำกพจิำรณำจำกตวับทและล�ำดบักำรวำงหลกัของรฐัธรรมนญูจะเหน็ได้ว่ำ รฐัธรรมนญูมุง่เน้นหลกั
ควำมเสมอภำค (Equality) เป็นส�ำคัญ ซึ่งสะท้อนจำกหลักของมำตรำ ๓๐ วรรคแรก ส�ำหรับกำรเลือกปฏิบัตินั้นจัดเป็น
สิ่งที่ขัดต่อหลักควำมเสมอภำค อย่ำงไรก็ตำม ตัวบทก็มิได้ระบุควำมหมำยของกำรเลือกปฏิบัติไว้ รวมทั้งมิได้เริ่มต้นจำก
กำรวำงหลกัห้ำม “กำรเลอืกปฏบัิต”ิ แต่เริม่วำงหลกัเกีย่วกบักำรเลอืกปฏบัิตจิำกกำรก�ำหนดห้ำม “กำรเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่
เป็นธรรม” โดยอธิบำยว่ำ กำรกระท�ำอย่ำงไรจึงเป็นกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเป็นสิ่งต้องห้ำมตำมรัฐธรรมนูญ 
และต่อมำในวรรคท้ำยจงึเป็นกำรอธิบำยขยำยควำมเพิม่เติมว่ำมำตรกำรของรฐัทีเ่ข้ำเงือ่นไขบำงประกำรจะไม่ถือเป็นกำร
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ดังนั้น มำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวก (Affirmative Action) เช่น กำรก�ำหนดให้สิทธิพิเศษ
บำงประกำรแก่บุคคลกลุ่มเสี่ยงต่อเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เช่น กำรให้โควตำกำรศึกษำส�ำหรับชนกลุ่มน้อย ดังนี้ไม่ถือ
เป็น “กำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” เพรำะเป็นมำตรกำรที่ส่งเสริมให้เกิดควำมเสมอภำค เนื่องจำกให้โอกำสแก่บุคคล
กลุ่มเปรำะบำงที่มักเสียเปรียบให้มีโอกำสเท่ำเทียมกันบุคคลกลุ่มอื่น ๆ ในสังคม

โดยนัยนี้ กำรเลือกปฏิบัติจึงเป็นหลักที่มีควำมสัมพันธ์กับหลักควำมเท่ำเทียมกัน กล่ำวคือ กำร 
กระท�ำนัน้หำกเข้ำองค์ประกอบตำมวรรคสำมกจ็ะเป็นกำร “เลือกปฏบิติัท่ีไม่เป็นธรรม” อนัขัดต่อหลักควำมเท่ำเทียมกนั 
แต่หำกกำรกระท�ำน้ันเข้ำองค์ประกอบตำมวรรคท้ำยกจ็ะถกูยกเว้นไม่ถอืเป็น “กำรเลอืกปฏิบตัโิดยไม่เป็นธรรม” ซึง่กำร 
กระท�ำลักษณะนี้อำจอธิบำยว่ำเป็น “กำรเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม” เพื่อเป็นกำรจ�ำแนกกำรปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อหลักควำม
เสมอภำคและกำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักควำมเสมอภำค แม้ว่ำรัฐธรรมนูญจะมิได้เรียกว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติท่ีเป็น
ธรรม” ก็ตำม อย่ำงไรก็ตำม มีข้อสังเกตว่ำรัฐธรรมนูญมิได้ก�ำหนดนิยำมควำมหมำยของ “กำรเลือกปฏิบัติ” (Discri- 
mination) ไว้ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ มีหลักกำรเกี่ยวกับควำมเท่ำเทียมกัน และ

กำรเลือกปฏิบัติ ดังนี้ 

   117   แหล่งเดิม หน้ำ ๑๖๕-๑๖๖ 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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   118  คณะกรรมกำรวิสำมัญบันทึกเจตนำรมณ์ จดหมำยเหตุ และตรวจรำยงำนกำรประชุม สภำร่ำงรัฐธรรมนูญ, เจตนำรมณ์

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ ส�ำนักกรรมำธิกำร ๓ ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร, หน้ำ ๒๓.

มำตรำ ๕
“ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่าก�านิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน” 

มำตรำ ๓๐
 “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน 
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก�าเนิด เชื้อชาติ 

ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระท�ามิได้ 

มาตรการที่รัฐก�าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่น
เดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม” 

จำกหลักกำรข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำ แนวคิดกำรเลือกปฏิบัติยังคงบัญญัติอยู่ในมำตรำ ๓๐ โดยน�ำ
แนวคิดควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ แนวคิดกำรเลือกปฏิบัติมำจำกรัฐธรรมนูญ พุทธศักรำช ๒๕๔๐ แต่มีกำรเพิ่มเติม
เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติใหม่ เช่น ควำมพิกำร118

นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ พบว่ำ กำรวำงหลักเก่ียวกับ 
ควำมเสมอภำคและกำรเลือกปฏิบัติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีลักษณะคล้ำยคลึงกับรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ กล่ำวคือ 
ก�ำหนดควำมเท่ำเทยีมกนัไว้เป็นหลกั โดยก�ำหนดกำรเลือกปฏบิติัทีไ่ม่เป็นธรรมไว้ว่ำเป็นส่ิงซ่ึงขดัต่อหลักควำมเท่ำเทยีม
กันดังกล่ำว และก�ำหนดยกเว้นกำรกระท�ำบำงอย่ำงซึ่งมีลักษณะของมำตรกำรที่ปฏิบัติแตกต่ำงกันต่อบุคคล แต่เป็นไป
เพื่อส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์ควำมเท่ำเทียมกันว่ำไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม โดยนัยดังกล่ำวสะท้อนถึง
แนวคิดกำรจ�ำแนกควำมแตกต่ำงของ “กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันต่อบุคคล” (Differential treatment) ออกเป็น “กำร
เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” และ “กำรกระท�ำที่ไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติ” ซึ่งอำจเรียกโดยพิจำรณำควำมหมำยตรงข้ำม
กันกับกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม” แม้ว่ำค�ำนี้จะไม่มีก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญก็ตำม 

ส�ำหรบักฎหมำยเฉพำะทีเ่กีย่วข้องกบัเหตแุห่งกำรเลอืกปฏบิตับิำงเหต ุกม็หีลกักำรและรปูแบบกำร
บัญญัติกฎหมำยเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ ดังจะเห็นได้จำก 

พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ มำตรำ ๑๗ ซึ่งวำงหลักว่ำ 
“การก�าหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติ ของหน่วยงานของ

รัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ระหว่างเพศจะกระท�ามิได้
การด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพ 

ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัย หรือการปฏิบัติตามหลักการทางศาสนา หรือ
เพื่อความมั่นคงของประเทศ ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ”

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ มำตรำ ๑๕ ซึง่วำงหลกัว่ำ 
“กำรก�ำหนดนโยบำย กฎ ระเบียบ มำตรกำร โครงกำร หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐ องค์กร

เอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิกำรจะกระท�ำมิได้
กำรกระท�ำในลักษณะท่ีเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิกำรตำมวรรคหนึ่งให้

หมำยควำมรวมถึงกำรกระท�ำหรืองดเว้นกระท�ำกำรที่แม้จะมิได้มุ่งหมำยให้เป็นกำรเลือกปฏิบัติต่อคนพิกำรโดยตรง แต่
ผลของกำรกระท�ำนั้นท�ำให้คนพิกำรต้องเสียสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับเพรำะเหตุแห่งควำมพิกำรด้วย

กำรเลอืกปฏบัิตทิีม่เีหตผุลทำงวชิำกำร จำรตีประเพณ ีหรอืประโยชน์สำธำรณะสนบัสนนุให้กระท�ำ
ได้ตำมควำมจ�ำเป็นและสมควรแก่กรณี ไม่ถือเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง แต่ 
ผู้กระท�ำกำรนั้นจะต้องจัดให้มีมำตรกำรช่วยเหลือเยียวยำหรือรักษำซึ่งสิทธิหรือประโยชน์แก่คนพิกำรตำมควำมจ�ำเป็น
เท่ำที่จะกระท�ำได้”

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๒๒ วำงหลักว่ำ 
“กำรปฏบัิตต่ิอเดก็ไม่ว่ำกรณใีด ให้ค�ำนงึถงึประโยชน์สงูสดุของเดก็เป็นส�ำคญัและไม่ให้มกีำรเลอืก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
กำรกระท�ำใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก หรือเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก

หรือไม่ ให้พิจำรณำตำมแนวทำงที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง”

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มำตรำ ๗ วำงหลักว่ำ 
“ให้เด็กและเยำวชนทุกคนมีสิทธิได้รับกำรจดทะเบียนรับรองกำรเกิด กำรพัฒนำ กำรยอมรับ กำร

คุ้มครองและโอกำสในกำรมีส่วนร่วมตำมที่บัญญัติในพระรำชบัญญัตินี้ หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องอย่ำงเท่ำเทียม โดย
ไม่มีกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพรำะเหตุแห่งควำมแตกต่ำงในเร่ืองถ่ินก�ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ ควำม
พิกำร สภำพทำงกำยหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจหรือสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำและวัฒนธรรม 
กำรศึกษำอบรม ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง กำรเกิดหรือสถำนะอื่นของเด็กและเยำวชน บิดำมำรดำ หรือผู้ปกครอง”

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มำตรำ ๕ วำง
หลักว่ำ “วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสิทธิได้รับข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ ได้รับกำรบริกำรอนำมัยกำรเจริญ
พันธุ์ ได้รับกำรรักษำควำมลับและควำมเป็นส่วนตัว ได้รับกำรจัดสวัสดิกำรสังคมอย่ำงเสมอภำคและไม่ถูกเลือกปฏิบัต ิ
และได้รับสิทธิอื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตำมพระรำชบัญญัตินี้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ”

จะเห็นได้ว่ำกฎหมำยระดับพระรำชบัญญัติดังกล่ำว สะท้อนถึงแนวคิดในกำรคุ้มครองควำมเสมอ
ภำคหรือควำมเท่ำเทียมกัน โดยก�ำหนดห้ำม “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” ซึ่งถือว่ำขัดต่อหลักควำมเท่ำเทียมกัน 
และก�ำหนดยกเว้นกำรกระท�ำบำงอย่ำงซึ่งมีลักษณะของมำตรกำรท่ีปฏิบัติแตกต่ำงกันต่อบุคคล แต่เป็นไปเพ่ือส่งเสริม
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ควำมเท่ำเทียมกันว่ำไม่เป็น “กำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยเฉพำะฉบับ
ต่ำงๆ ได้ใช้ถ้อยค�ำเรียกกำรปฏิบัติอันแตกต่ำงกันที่ต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” เช่น
เดียวกับรัฐธรรมนูญ ในขณะท่ีกฎหมำยเฉพำะบำงฉบับมิได้ใช้ค�ำว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” แต่ใช้เพียงค�ำ
ว่ำ “เลอืกปฏิบติั” ซึง่ในประเดน็นีจ้ะได้ศกึษำเปรยีบเทยีบกบักฎหมำยระหว่ำงประเทศและกฎหมำยต่ำงประเทศต่อไป 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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๔.๓.๒ วิเคราะห์หลักการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Discrimination) ตามแนว 
ค�าพิพากษาศาลไทย: ศาลปกครอง 

ในบรบิทของกฎหมำยปกครองนัน้ พบว่ำพระรำชบญัญติัจัดต้ังศำลปกครองและวธิพิีจำรณำคดปีกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๙ ได้บัญญัติ “กำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” ไว้เป็นกำรเฉพำะ ดังจะเห็นได้จำกหลักของมำตรำ 
๙ ที่ว่ำ 

“ศำลปกครองมีอ�ำนำจพิจำรณำพิพำกษำหรือมีค�ำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้ (๑) คดีพิพำทเกี่ยวกับกำรที่
หน่วยงำนทำงปกครองหรือเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐกระท�ำกำรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรออกกฎ ค�ำสั่ง หรือ
กำรกระท�ำอื่นใดเนื่องจำกกำรกระท�ำโดยไม่มีอ�ำนำจ หรือนอกเหนืออ�ำนำจหน้ำที่ หรือไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย หรือไม่
ถูกต้องตำมรูปแบบขั้นตอน...หรือ มีลักษณะเป็นกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม...หรือเป็นกำรใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ” 

จำกกำรศกึษำค�ำพพิำกษำศำลปกครองทีเ่กีย่วข้องกบักำรเลอืกปฏิบัตทิีไ่ม่เป็นธรรม พบว่ำ ในกำรฟ้องคดี
ปกครองท่ีมีประเดน็เกีย่วกับกำรเลอืกปฏิบัต ิผูฟ้้องคดมีกัจะโต้แย้งว่ำกฎ หรอืค�ำสัง่ทำงปกครองนัน้เป็นกำรเลอืกปฏบัิติ 
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ฟ้องไม่ได้แสดงให้เห็นโดยกำรเปรียบเทียบว่ำค�ำสั่งนั้นเป็นกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันระหว่ำงตนเอง 
กับบุคคลอ่ืนซึ่งอยู่ในสภำวะที่เหมือนกัน แต่มักเป็นกำรกล่ำวอ้ำงกำรเลือกปฏิบัติขึ้นมำพร้อมกับกำรโต้แย้งดุลพินิจ 
ของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐว่ำเป็นกำรใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ เช่น ในคดีที่ผู้ฟ้องเห็นว่ำค�ำสั่งที่ให้พ้นจำกต�ำแหน่งมิชอบ เนื่องจำก 
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ เพรำะว่ำปกปิดรำยชื่อพยำนในช้ันกำรสอบสวนทำงวินัย ศำล
ปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ำ แม้คณะกรรมกำรสอบสวนจะปกปิดรำยชื่อพยำนมิให้ผู้ฟ้องคดีทรำบก็ตำม แต่ในบันทึกแจ้ง 
ข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนท่ีสนับสนุนข้อกล่ำวหำที่แจ้งผู้ฟ้องคดีก็มีรำยละเอียดของถ้อยค�ำพยำนดังกล่ำว  
แล้ว ปรำกฏตำมค�ำคดัค้ำนค�ำให้กำรของผูฟ้้องคด ีกรณจีงึถอืได้ว่ำผูฟ้้องคดไีด้ทรำบข้อเทจ็จรงิอย่ำงเพยีงพอ และผูฟ้้องคดี
ก็ได้โต้แย้งและชีแ้จงแสดงพยำนหลกัฐำนแล้ว กรณจีงึไม่ท�ำให้ผูฟ้้องคดทีัง้สองเสยีเปรยีบ และไม่ถอืเป็นกำรเลอืกปฏบัิติ 
แต่อย่ำงใด (ค�ำพพิำกษำศำลปกครองสงูสดุท่ี อ.๙๓/๒๕๔๘) ส�ำหรบัค�ำพพิำกษำศำลปกครองสูงสดุที ่อ.๓๙๙/๒๕๕๑ นัน้ 
ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน กล่ำวคือ เป็นคดีปกครองท่ีผู้ฟ้องคดีผ่ำนเกณฑ์ประเมิน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต่อสัญญำจ้ำง 
ให้แก่ผู ้ฟ้องคดี โดยองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลผู้ถูกฟ้องคดีอ้ำงว่ำเหตุที่ไม่พิจำรณำจ้ำงผู้ฟ้องคดีต่อไปเป็นเพรำะ 
ต�ำแหน่งทีว่่ำงนีม้แีผนทีจ่ะใช้บรรจนุำงสำว ภ. เข้ำเป็นพนกังำนส่วนต�ำบลตำมแผนอตัรำก�ำลงั ๓ ปี ศำลเหน็ว่ำ กรณขีอง 
นำงสำว ภ. เป็นกำรบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ำรับรำชกำรเป็นพนักงำนส่วนต�ำบล ในต�ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงิน 
และบัญชี มิใช่บรรจุเข้ำปฏิบัติงำนในต�ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินและบัญชี ซ่ึงเป็นต�ำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำวเหมือนกับ 
ผู้ฟ้องคดี นอกจำกนี้ ศำลยังเห็นว่ำผลกำรสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง น่ำเชื่อได้ว่ำเหตุที ่
ผู้ถูกฟ้องคดีไม่จ้ำงผู้ฟ้องคดีเข้ำปฏิบัติงำนต่อเนื่องจำกผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบพี่ชำยและบิดำของผู้ฟ้องคดีที่ชอบมำวุ่นวำย
ในองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล และมีปัญหำขัดแย้งกับผู้บริหำรเป็นกำรส่วนตัว ดังนั้น ศำลจึงตัดสินว่ำ กำรที่ผู้ฟ้องคดี
ผ่ำนเกณฑ์ประเมิน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต่อสัญญำจ้ำงให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีเหตุผลอันควร จึงเป็นกำรเลือกปฏิบัติและใช้
ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย 

อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรศึกษำค�ำพิพำกษำศำลปกครองพบว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม”  
ตำมแนวค�ำพพิำกษำศำลปกครองและในบรบิทของกฎหมำยปกครองนี ้มีลกัษณะแตกต่ำงจำก กำรเลอืกปฏบิตัติำมหลัก

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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กฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ เนื่องจำกศำลตัดสินว่ำมีกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมจำกกรอบ 
กำรพิจำรณำที่กว้ำงกว่ำกำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนซ่ึงจะต้องเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ 
เช่น เชื้อชำติ ศำสนำ เพศ ฯลฯ นอกจำกนี้ “กำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” ในบริบทของกฎหมำยปกครองนั้น ศำลยัง
พิจำรณำประกอบกับกำร “ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ” ด้วย ในประเด็นเกี่ยวกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ จะได้แยกวิเครำะห์
ต่ำงหำกอีกหัวข้อหนึ่ง119

๔.๓.๓ วิเคราะห์หลักการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Discrimination) ตามแนว 
ค�าพิพากษาศาลไทย: ศาลรัฐธรรมนูญ 

จำกหลกักำรตำมรฐัธรรมนญูของไทยทีผ่่ำนมำ พบว่ำมกีำรก�ำหนดหลักกำรห้ำมเลือกปฏบิติัไว้เป็นส่วน
หนึ่งของหลักควำมเท่ำเทียมกัน โดยระบุห้ำมกำร “เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” โดยมีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ “เหตุ
แห่งกำรเลือกปฏิบัติ เช่น ตำมมำตรำ ๓๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ ก�ำหนดว่ำกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
เกี่ยวข้องกับถิ่นก�ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ ควำมพิกำร สภำพทำงกำยหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำง
เศรษฐกิจหรือสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำอบรม หรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง” 

ในคดีท่ีมปีระเดน็ท่ีอ้ำงว่ำ กำรเรยีกดอกเบีย้เงนิกูย้มืเป็นกำรเลือกปฏบิติัอนัขดัต่อรฐัธรรมนญู เนือ่งจำก
สถำบันกำรเงินสำมำรถเรียกดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้ในอัตรำสูงกว่ำที่ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้
เน่ืองจำกมกีฎหมำยเฉพำะก�ำหนดให้สำมำรถท�ำได้ แต่ศำลรัฐธรรมนญูวนิจิฉัยว่ำไม่เป็นกำรเลือกปฏบิติัโดยไม่เป็นธรรม 
(ค�ำวินจิฉยัศำลรฐัธรรมนญูที ่๕/๒๕๔๒) คดน้ีีมข้ีอพจิำรณำว่ำโดยสภำพข้อเทจ็จริงแล้ว หำกเปรียบเทยีบระหว่ำงกำรเรยีก
ดอกเบีย้ของสถำบนักำรเงนิ และองค์กรหรอืบุคคลอ่ืนทีม่ใิช่สถำบนักำรเงนิ จะเหน็ได้ว่ำกำรเรยีกดอกเบีย้มีควำมแตกต่ำง
กนั (Distinction/Differentiation) โดยกฎหมำยก�ำหนดให้สำมำรถเรยีกแตกต่ำงกันได้ อย่ำงไรกต็ำม หำกพจิำรณำหลกั
กำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนแล้วจะเห็นได้ว่ำ ควำมแตกต่ำงนี้ยังไม่ถือเป็น “กำรเลือกปฏิบัติ” เนื่องจำก 
(๑) หำกเปรยีบเทยีบระหว่ำงสองสิง่ กล่ำวคอื บุคคลธรรมดำหรอืองค์กรอืน่ทีม่ใิช่สถำบนักำรเงนิ กบัสถำบนักำรเงนิตำม
กฎหมำยเฉพำะ จะเห็นได้ว่ำ มีลักษณะกำรด�ำเนินธุรกิจที่แตกต่ำงกัน จึงไม่ใช่สิ่งที่ “เหมือนกัน” อันควรต้องได้รับกำร
ปฏบิตัทิี ่“เหมอืนกนั” (๒) ควำมแตกต่ำงในกำรเรยีกดอกเบีย้ดังกล่ำวมไิด้สืบเนือ่งจำก “เหตุแห่งกำรเลือกปฏบิติั” ตำม
กฎหมำยสทิธมินษุยชน เช่น เชือ้ชำติ ศำสนำ เพศ ฯลฯ อย่ำงไรกต็ำม ศำลรฐัธรรมนญูมไิด้ระบถุงึเหตผุลเหล่ำนีเ้นือ่งจำก
ให้เหตุผลว่ำ “ได้รบัควำมคุม้ครองตำมกฎหมำยและเป็นไปตำมพระรำชบญัญตัดิอกเบีย้เงนิให้กูย้มืของสถำบนักำรเงนิฯ 
และพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจ หลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ฯ” 

จะเห็นได้ว่ำ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และกฎหมำยปกครอง (พระรำชบัญญัติจัดต้ังศำล
ปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒) ต่ำงวำงหลักห้ำมเลือกปฏิบัติไว้เช่นเดียวกัน โดยถ้อยค�ำในตัวบท
เกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัตินั้นต่ำงมีองค์ประกอบของค�ำว่ำ “ไม่เป็นธรรม” เช่นเดียวกัน 

อย่ำงไรก็ตำม เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำง “กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” ตำมรัฐธรรมนูญ กับ “กำร
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” ตำมกฎหมำยปกครองแล้ว พบว่ำมีข้อแตกต่ำงที่ส�ำคัญก็คือ “กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” 

   119  หัวข้อ ๔.๔ วิเครำะห์ ขอบเขตของ “กำรเลือกปฏิบัติ” ในบริบทกฎหมำยไทย

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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   120  แหล่งเดิม 

ตำมหลักกำรของตัวบทรัฐธรรมนูญนั้น สะท้อนหลักกำรตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ เนื่องจำกวำงหลัก
ห้ำมเลือกปฏิบัติที่มีควำมสัมพันธ์กับ “เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เช่น ตำมมำตรำ ๓๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ 
ก�ำหนดว่ำกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเกี่ยวข้องกับถิ่นก�ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ ควำมพิกำร สภำพทำงกำย
หรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจหรือสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำอบรม หรือควำมคิดเห็น
ทำงกำรเมือง” แต่เมื่อพิจำรณำค�ำว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” ตำมตัวบทของกฎหมำยปกครองนั้น พบว่ำศำล
ปกครองได้ตคีวำมในกรอบทีก่ว้ำงกว่ำกำรเลอืกปฏบิตับินพืน้ฐำนของเหตแุห่งกำรเลอืกปฏบิตัติำมกฎหมำยสทิธมินษุยชน 
ทั้งนี้ เนื่องจำกหลักกำรของกฎหมำยปกครองดังกล่ำวมุ่งเน้นกำรแก้ไขควำมไม่ชอบด้วยกฎหมำยของหน่วยงำนทำง
ปกครองหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งมีขอบเขตกว้ำงกว่ำกฎหมำยสิทธิมนุษยชน 

อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” ตำมตัวบทของรัฐธรรมนูญนั้น จะเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชน แต่จำกแนวค�ำพิพำกษำศำลรัฐธรรมนูญนั้นจะเห็นได้ว่ำ 
กำรกล่ำวอ้ำงว่ำมกีำรเลอืกปฏบิตัเิกดิขึน้อนัขดัต่อรฐัธรรมนญูมำสูศ่ำลรฐัธรรมนญูนัน้ มกัจะอ้ำงเหตทุีก่ว้ำงกว่ำ “เหตแุห่ง
กำรเลือกปฏิบัติ” ตำมที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด เช่น กำรอ้ำงว่ำมีกำรเรียกดอกเบี้ยได้แตกต่ำงกัน กำรอ้ำงว่ำเงินที่กฎหมำย
ก�ำหนดไม่ให้ต้องอยู่ในควำมรับผิดแห่งกำรบังคับคดีมีควำมแตกต่ำงกัน เป็นต้น ซ่ึงควำมแตกต่ำงเหล่ำนี้มิได้เก่ียวข้อง 
กับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ ลักษณะเช่นนี้สะท้อนถึงสภำพควำมเข้ำใจและกรอบแนวคิดของผู้ร้องหรือผู้ที่ถูกกระทบ
สิทธิ ซึ่งเข้ำใจควำมหมำยของ “กำรเลือกปฏิบัติ” อย่ำงกว้ำง ครอบคลุมสิ่งใด ๆ ท่ีตนเห็นว่ำเกิดควำมแตกต่ำงและ 
ไม่เท่ำเทียมกัน แม้ว่ำไม่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติก็ตำม อย่ำงไรก็ตำม ศำลรัฐธรรมนูญได้มีกำรตีควำม  
“กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” ให้สอดคล้องกับ “เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ” ดังจะได้แยกวิเครำะห์ประเด็นนี ้
ต่ำงหำก120 ในชั้นนี้อำจสรุปได้ว่ำ กฎหมำยไทยมีกำรใช้ค�ำว่ำ “ไม่เป็นธรรม” มำประกอบกับค�ำว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติ” 
ทั้งในส่วนของกฎหมำยปกครองและรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะได้ศึกษำเปรียบเทียบกับกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ
และกฎหมำยต่ำงประเทศในกำรใช้ถ้อยค�ำดังกล่ำวต่อไป 

๔.๓.๔ วิเคราะห์หลักการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Discrimination) ตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ 

เมื่อพิจำรณำหลักกฎหมำยระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชน ในส่วนของกำรก�ำหนดควำมหมำยและ
ขอบเขตของกำรเลือกปฏิบัตินั้น พบว่ำมิได้ก�ำหนดหลักกำรของ “กำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” แยกจำก “กำรเลือก
ปฏิบัติที่เป็นธรรม” แต่มุ่งเน้นใช้ค�ำว่ำ กำรปฏิบัติที่แตกต่ำง (Distinction/ Differentiation of treatment) ซึ่งค�ำนี ้
มีนัยที่เป็นกลำงตำมสภำพของลักษณะกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันระหว่ำงบุคคลสองฝ่ำยหรือสองกลุ่ม โดยมีกำรน�ำ 
ปัจจัยด้ำนเหตุผล ควำมชอบธรรม (Justification) มำประกอบเพื่อกำรจ�ำแนก เช่นเดียวกับกำรจ�ำแนกกำรเลือกปฏิบัติ
ออกเป็น กำรเลือกปฏิบัติ (ที่เป็นธรรม)” กับ “กำรเลือกปฏิบัติ” (ที่ไม่เป็นธรรม) แต่ข้อแตกต่ำงก็คือ เมื่อกำรปฏิบัติที่
แตกต่ำงนั้นมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยแล้ว ก็จะไม่เรียกว่ำ กำรเลือกปฏิบัติ แต่จะจัดว่ำเป็นกำรปฏิบัติแตกต่ำงกัน ซึ่ง
ไม่เข้ำหลักของกำรห้ำมเลือกปฏิบัติ อย่ำงไรก็ตำม หำกกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันนั้นไม่เข้ำเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยแล้ว 
ก็จะตกอยู่ในจ�ำพวกของ “กำรเลือกปฏิบัติ” ซ่ึงต้องห้ำมตำมกฎหมำย ดังจะได้พิจำรณำหลักกำรจำกตรำสำรระหว่ำง
ประเทศ ดังนี้ 

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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ส�ำหรับกรณีของ ICCPR นั้น จำกกำรตีควำม โดยควำมเห็นทั่วไป (General Comment No. 18)121 

ซึ่งอธิบำยว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติท่ีใช้ใน ICCPR น้ันควรเข้ำใจว่ำมีนัยถึงควำมแตกต่ำงใด ๆ กำรกีดกัน กำรจ�ำกัด หรือ 
กำรปฏิบัติเป็นพิเศษ (Any Distinction, Exclusion, Restriction or Preference…) ซ่ึงอยู่บนพื้นฐำนของเชื้อชำติ  
สีผิว เพศ ภำษำ ศำสนำ ควำมเห็นทำงกำรเมือง ชำติหรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน สถำนะอื่นใด และมีวัตถุประสงค์หรือ 
ผลกระทบ (Purpose or Effect) ในเชิงอุปสรรคหรือเป็นกำรลดทอนกำรใช้สิทธิและเสรีภำพทั้งหลำยของบุคคลนั้น 
บนพื้นฐำนของควำมเท่ำเทียมกัน” จะเห็นได้ว่ำ ไม่มีกำรระบุค�ำว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม” กลำ่วคือ หำกมี 
“ควำมแตกต่ำง” ใด ๆ  เกดิขึน้ในรปูแบบของกำรกดีกนั จ�ำกดัสิทธ ิและมวีตัถปุระสงค์ในกำรสร้ำงอปุสรรค (ซ่ึงมนียัแห่ง
ควำมแตกต่ำงที่ “ไม่เป็นธรรม”) ด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติแล้ว ก็จัดว่ำเป็น “กำรเลือกปฏิบัติ” โดยไม่จ�ำต้องจ�ำแนก
อกีว่ำกำรเลอืกปฏิบัตนิัน้เป็นธรรมหรอืไม่เป็นธรรม เพรำะหำกมเีหตผุลอนัชอบธรรมส�ำหรบักำรปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงกนันัน้ 
ก็จะไม่ถือว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติตำมควำมหมำยนี้เลย 

นอกจำกนี้ ควำมเห็นทั่วไปของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ (General Comment  
No. 18) ได้มีกำรอธิบำยมำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวก (Affirmative Action) ไว้ว่ำ “.... มำตรกำรดังกล่ำวอำจเกี่ยวข้อง
กับกำรให้สิทธิพิเศษบำงประกำรกับบุคคลบำงกลุ่มเม่ือเปรียบเทียบกับบุคคลกลุ่มอื่นในช่วงระยะเวลำหนึ่ง ตรำบใดท่ี
มำตรกำรดังกล่ำวมีควำมจ�ำเป็นเพื่อกำรแก้ไขกำรเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้นในควำมเป็นจริงแล้ว มำตรกำรนั้นเป็นกรณีของ 
ควำมแตกต่ำงที่ชอบด้วยกฎหมำย (Legitimate Differentiation)…” จะเห็นได้ว่ำ โดยลักษณะของมำตรกำรยืนยัน
สิทธิเชิงบวกนั้นเป็นกำรปฏิบัติต่อบุคคลบำงกลุ่มแตกต่ำงจำกบุคคลอื่น ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยตรง แต่
หำกกรณีนั้นมีควำมจ�ำเป็นท่ีจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลบำงกลุ่มเป็นพิเศษเพื่อบรรลุหลักควำมเท่ำเทียมกันเนื่องจำกบุคคล
บำงกลุ่มอยู่ในสภำวะหรือเงื่อนไขที่เสียเปรียบเมื่อเทียบกับบุคคลอื่น กำรปฏิบัติแตกต่ำงกันนั้นจึงเข้ำเหตุที่กฎหมำย
ระหว่ำงประเทศยอมให้ปฏิบัติแตกต่ำงได้ และจะไม่เรียกกำรปฏิบัติท่ีแตกต่ำงดังกล่ำวว่ำเป็นกำร “เลือกปฏิบัติ” แต่
จะเรียกว่ำ “ความแตกต่างที่ชอบด้วยกฎหมาย” (Legitimate Differentiation) 

ตำมอนุสัญญำว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติทำงเชื้อชำติในทุกรูปแบบ (CERD) พบว่ำ กำรแปลควำม
หมำยของกำรเลือกปฏิบัติ ก็มิได้มีกำรก�ำหนดค�ำว่ำ กำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม แยกจำกกำรเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ จำก
ข้อแนะน�ำของกลไกตำมอนุสัญญำว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติทำงเชื้อชำติในทุกรูปแบบ CERD122 ชี้ให้เห็นว่ำ  
“กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน (Differentiation of Treatment ) จะไม่ก่อให้เกิดกำรเลือกปฏิบัติ (Discrimination) หำก
พจิำรณำเกณฑ์ส�ำหรบักำรปฏิบัตทิีแ่ตกต่ำงกนันัน้เปรียบเทยีบกับวัตถปุระสงค์และจุดมุง่หมำยของสนธสัิญญำแล้วมคีวำม
ชอบธรรมหรือตกอยู่ในขอบเขตมำตรำ ๑ ย่อหน้ำ ๔ ของสนธิสัญญำนี้ ในกำรพิจำรณำเกณฑ์ดังกล่ำว คณะกรรมกำร
ยอมรับว่ำกำรกระท�ำใดกำรกระท�ำหนึ่งอำจมีวัตถุประสงค์หลำกหลำย ดังน้ัน ในกำรก�ำหนดว่ำกำรกระท�ำอันหนึ่ง 
ส่งผลขดัแย้งต่อหลกักำรตำมสนธสิญัญำนี ้คณะกรรมกำรจะพิจำรณำว่ำกำรกระท�ำนัน้ก่อให้เกดิผลกระทบอนัไม่สำมำรถ
อ้ำงเหตุที่ชอบธรรม (Unjustifiable Impact) ต่อบุคคลที่ถูกจ�ำแนกควำมแตกต่ำงด้วยเหตุแห่งเชื้อชำติ สีผิว บรรพบุรุษ 
สัญชำติ ถิ่นก�ำเนิด” 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำหำกกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันน้ันมีเหตุอันชอบธรรมแล้ว ก็จะไม่อยู่ในขอบเขตของ 
กำรเลอืกปฏิบตั ิโดยเป็นเพยีง “กำรปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงกนั” ซ่ึงไม่ต้องห้ำมตำมกฎหมำย แต่มไิด้เรียกว่ำ “กำรเลือกปฏบัิติ
ที่เป็นธรรม” แต่อย่ำงไร 

   121  From “CCPR General Comment No. 18: Non-discrimination” UN Human Rights Committee (HRC),  

November 10, 1989.
   122   From “CERD General Recommendation No. 18 (Art. 2, para. 1: Definition of discrimination)”

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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   123  Article 2, CRPD
   124  Article 5, CRPD ใช้ค�ำว่ำ “…shall not be considered discrimination…”
   125  From “General comment No. 20: Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights (Art. 2, 

para. 2)” International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
   126  lbid 
   127  หำกพิจำรณำจำกควำมเห็นทั่วไป ซึ่งอธิบำยว่ำ “กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันบนพื้นฐำนของเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติจะถือว่ำ

เป็นกำรเลือกปฏิบัติ เว้นแต่สำเหตุแห่งกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงนั้นมีควำมสมเหตุผลและเป็นภำวะวิสัย” (Differential treatment based 

on prohibited grounds will be viewed as discriminatory unless the justification for differentiation is reasonable and 

objective) หำกตีควำมตำมลำยลักษณ์อักษรในทำงกลับกันแล้ว อำจกล่ำวได้ว่ำกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันบนพื้นฐำนของเหตุแห่งกำร

เลือกปฏิบัติแต่มีควำมสมเหตุผลและเป็นภำวะวิสัยแล้ว ก็ไม่ถือว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติ 

ส�ำหรบัอนสุญัญำว่ำด้วยสทิธขิองคนพกิำร (CRPD) นัน้ วำงหลกั “ให้รฐัภำคห้ีำมกำรเลอืกปฏบิตัท้ัิงปวง
เพรำะเหตุแห่งควำมพิกำร”123 แต่ก�ำหนดยกเว้นส�ำหรับกำรด�ำเนินกำร “จัดให้มีกำรช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล” รวมทั้ง 
กำรมี “มำตรกำรเฉพำะซึ่งจ�ำเป็นในกำรเร่งหรือเพื่อให้บรรลุถึงควำมเท่ำเทียมกันในทำงปฏิบัติ” ซึ่งจะไม่ถือว่ำเป็นกำร
เลือกปฏิบัติ124 

ในกรณีของกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) นั้น หำก
พจิำรณำจำกควำมเหน็ทัว่ไป (General Comment) ของกลไกตำมกติกำ ICESCR125 ซ่ึงได้อธบิำยโดยจ�ำแนกควำมแตก
ต่ำงระหว่ำงกำรเลือกปฏิบัติโดยตรงและโดยอ้อมไว้ว่ำ 

“กำรปฏบัิติท่ีแตกต่ำงกนั (Differentiation Treatment) ทัง้โดยตรงและโดยอ้อม อำจเข้ำองค์ประกอบ
ของกำรเลือกปฏิบัติภำยใต้มำตรำ ๒ ของกติกำนี้….” 

จะเห็นได้ว่ำ โครงสร้ำงของกำรก�ำหนดหลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติตำมกติกำนี้ มุ ่งพิจำรณำควำม 
แตกต่ำงกันของกำรปฏิบัติ โดยเรียกว่ำ “กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน (Differentiation Treatment)” ซึ่งล�ำพังควำม 
แตกต่ำงนี้ยังไม่มีควำมเชื่อมโยงกับกำรเลือกปฏิบัติ จนกว่ำจะเข้ำองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย

นอกจำกนี้ ควำมเห็นท่ัวไป (General comment) ของกลไกตำมกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธ ิ
ทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR)126 ยังได้อธบิำยถงึขอบเขตของกำรปฏบิตัท่ีิแตกต่ำงอนัสำมำรถยอมรบัได้ 
(Permissible Scope of Differential Treatment) ไว้ว่ำ 

“กำรปฏิบัติท่ีแตกต่ำงกันบนพ้ืนฐำนของเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติจะถือว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติ เว้นแต่
สำเหตุแห่งกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงนั้นมีควำมสมเหตุผลและเป็นภำวะวิสัย ซ่ึงอำจประเมินด้วยกำรพิจำรณำวัตถุประสงค์
และผลกระทบ (Aim and effect) ของมำตรกำรหรือกำรละเว้นนั้นว่ำชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ โดยเปรียบเทียบ 
กับลักษณะของสิทธิตำมกติกำนี้และเพื่อวัตถุประสงค์ของกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู ่ที่ดีในสังคมประชำธิปไตย 
นอกจำกนี้ สัดส่วนระหว่ำงวัตถุประสงค์ที่ต้องกำรบรรลุและมำตรกำรส�ำหรับเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์นั้นจะต้องมี 
ควำมสัมพันธ์ที่ชัดเจนและสมเหตุผลด้วย...”

ดังนั้น โดยหลักแล้ว เมื่อมีกำรปฏิบัติท่ีแตกต่ำงกันเกิดข้ึนด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ ก็จะถือว่ำเข้ำ
องค์ประกอบและเรียกได้ว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติ” อย่ำงไรก็ตำม หำกกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงนั้นมีลักษณะและองค์ประกอบ
เข้ำเหตุที่เรียกว่ำ “กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงอันสำมำรถยอมรับได้ (Permissible Scope of Differential Treatment)” 
ตำมควำมเห็นทั่วไปนี้ ก็จะไม่ถือว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติ127 จะเห็นได้ว่ำจำกควำมเห็นทั่วไปนั้น ใช้หลักกำรและปัจจัย
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ต่ำง ๆ ในกำรจ�ำแนกกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงอันมีเหตุชอบธรรม ออกจำกกำรเลือกปฏิบัติ กล่ำวคือ หลักกำรพิจำรณำจำก
วัตถุประสงค์ของกำรปฏิบัติท่ีแตกต่ำงน้ันและผลกระทบจำกกำรปฏิบัติดังกล่ำว หำกได้สัดส่วนกันและสมเหตุผล ก็จะ
ท�ำให้กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันนั้นเป็นเพียงกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติ จะเห็นได้ว่ำควำม
เหน็ทัว่ไปมไิด้ใช้ค�ำนยิำมหรอืก�ำหนดให้กำรปฏิบตัทิีแ่ตกต่ำงกนัแต่สำมำรถยอมรับได้เพรำะมเีหตุสมควรและสอดคล้อง
กบัหลกัควำมได้สดัส่วนระหว่ำงวตัถปุระสงค์และผลกระทบ เป็นกำร “เลอืกปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม” อำจกล่ำวได้ว่ำ ไม่มกีำร
ใช้ค�ำว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม” หรือ “กำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” ทั้งในตัวบทของสนธิสัญญำนี้และในกำร
ตีควำมของกลไกตำมสนธิสัญญำแต่อย่ำงไร 

ด้วยเหตนุี ้ จำกกฎหมำยสทิธมินษุยชนระหว่ำงประเทศภำยใต้กรอบของสหประชำชำต ิประกอบกบักำร
ตีควำมจำกควำมเห็นทั่วไปและข้อแนะน�ำทั่วไปดังกล่ำวข้ำงต้น อำจสรุปได้ว่ำ กฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ
ได้วำงหลักห้ำมเลือกปฏิบัติไว้ โดยมีกำรจ�ำแนกระหว่ำง กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันอันต้องห้ำมตำมกฎหมำยซึ่งเรียกว่ำ 
“กำรเลือกปฏิบัติ” กับ กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันอันเข้ำเหตุที่กฎหมำยถือว่ำสำมำรถปฏิบัติแตกต่ำงกันได้โดยไม่เป็นกำร
เลอืกปฏบัิต ิซึง่จะไม่มกีำรใช้ค�ำว่ำ “กำรเลอืกปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม” หรือ “กำรเลือกปฏบัิติทีไ่ม่เป็นธรรม” ดังจะได้ท�ำกำร
แจกแจงสรุปกำรใช้ค�ำเกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศตำมตำรำง ต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบการใช้ค�าเกี่ยวกับ “การเลือกปฏิบัติ” ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

กฎหมาย

ระหว่างประเทศ

การปฏิบัติที่ต้องห้าม

ตามกฎหมาย

ความหมายของการปฏิบัติ

ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

การปฏิบัติที่ไม่ต้องห้าม

ตามกฎหมาย

กติกำระหว่ำง

ประเทศว่ำด้วย

สิทธิพลเมืองและ

สิทธิทำง

กำรเมือง 

(ICCPR)

กำรเลือกปฏิบัติ 

(Discrimination)

(Article 26) 

ควำมแตกต่ำงใด ๆ กำรกีดกัน 

กำรจ�ำกัด หรือกำรปฏิบัติเป็น

พิเศษ (Any Distinction, 

Exclusion, Restriction or 

Preference…)

ซึ่งอยู่บนพื้นฐำนของเหตุแห่ง

กำรเลอืกปฏบัิตทิีร่ะบุไว้ (General 

Comment No. 18)

ควำมแตกต่ำงท่ีชอบด้วยกฎหมำย

(Legitimate Differentiation)

(General Comment No. 18)

กติกำระหว่ำง

ประเทศว่ำด้วย 

สิทธิทำง

เศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม 

(ICESCR)

กำรเลือกปฏิบัติ 

(Discrimination)

(Article 2)

กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน 

(Differentiation of Treatment)

ซึ่งอยู่บนพื้นฐำนของเหตุแห่ง

กำรเลือกปฏิบัติที่ระบุไว้

(General Comment No. 20)

 กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงอันสำมำรถ

ยอมรับได้ (Permissible Scope 

of Differential Treatment) 

โดยพิจำรณำวัตถุประสงค์และผล

กระทบ (Aim and effect)

(General Comment No. 20)

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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กฎหมาย

ระหว่างประเทศ

การปฏิบัติที่ต้องห้าม

ตามกฎหมาย

ความหมายของการปฏิบัติ

ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

การปฏิบัติที่ไม่ต้องห้าม

ตามกฎหมาย

 มำตรกำรพิเศษที่มีลักษณะ

ชั่วครำวและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

เกิดควำมเท่ำเทียมกันเชิงพฤตินัย

หรือเชิงสำระ นั้นเป็นควำม

แตกต่ำงกันที่ชอบด้วยกฎหมำย 

(…such differentiation is 

legitimate) 

(General Comment No. 16)

อนุสัญญำว่ำด้วย 

กำรขจดักำรเลอืก 

ปฏิบัติต่อสตรี

ในทุกรูปแบบ 

(CEDAW)

กำรเลือกปฏิบัติ

ต่อสตรี

(Discrimination 

against Women)

(Article 1) 

ควำมแตกต่ำงใด ๆ กำรกดีกนั หรอื

กำรจ�ำกัด (Any Distinction, 

Exclusion, or Restriction) 

ด้วยเหตุแห่งเพศ

(Article 1)

กำรปฏบิติัท่ีแตกต่ำง (Distinction) 

ที่เข้ำเหตุที่กฎหมำยก�ำหนด

เช่น มำตรกำรพิเศษชั่วครำว 

(Temporary Special Measures)

(Article 4)

อนุสัญญำว่ำด้วย

สิทธิเด็ก (CRC)

กำรเลือกปฏิบัติ

ชนิดใด ๆ 

(Discrimination of 

any kind) (Article 2)

 -  -

อนุสัญญำว่ำด้วย 

สิทธิของคน

พิกำร (CRPD)

กำรเลือกปฏิบัติใด ๆ

(Any Discrimination)

(Article 2)

ควำมแตกต่ำง กำรกีดกัน หรือ

กำรจ�ำกัดบนพื้นฐำนควำมพิกำร 

(Any distinction, exclusion or 

restriction…)

(Article 2)

กำรปฏบิติัท่ีแตกต่ำง (Distinction) 

ที่เข้ำเหตุที่กฎหมำยก�ำหนด เช่น 

 “มำตรกำรเฉพำะ” (Specific 

Measures) ซึ่งจ�ำเป็นเพื่อให้บรรลุ

ถึงควำมเท่ำเทียมกันในทำงปฏิบัติ 

ไม่ถือว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติ 

(…shall not be considered 

discrimination)

(Article 5) 

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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กฎหมาย

ระหว่างประเทศ

การปฏิบัติที่ต้องห้าม

ตามกฎหมาย

ความหมายของการปฏิบัติ

ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

การปฏิบัติที่ไม่ต้องห้าม

ตามกฎหมาย

อนุสัญญำว่ำด้วย 

กำรขจดักำรเลอืก 

ปฏิบัติทำง

เชื้อชำติในทุก

รูปแบบ (CERD)

กำรเลือกปฏิบัติทำง

เชื้อชำติ (Racial 

discrimination)

(Article 1)

 ควำมแตกต่ำงใด ๆ กำรกีดกัน 

หรอื กำรจ�ำกัด (Any distinction,

exclusion, restriction or 

preference)

(Article 1)

 “กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน 

(Differentiation of Treatment) 

จะก่อให้เกิดกำรเลือกปฏิบัติ 

(Discrimination) หำกไม่สำมำรถ

อ้ำงเหตุที่ชอบธรรม 

(Unjustifiable impact)

(General Recommendation 

14)

กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน 

(Differentiation of Treatment) 

ซึ่งสำมำรถอ้ำงเหตุที่ชอบธรรม 

(General Recommendation 14)

   128  From The Belgian Linguistic case (1968) 1 EHRR 252 

ส�ำหรับกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภำคนั้น กรณีสหภำพยุโรป พบว่ำมิได้มีกำรจ�ำแนกกำรเลือก
ปฏิบัติเป็นกรณี “เป็นธรรม” กับ “ไม่เป็นธรรม” เช่น ในคดี Belgian Linguistics ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติ
ในเบลเยี่ยม ECHR อธิบำยว่ำ128 หลักควำมเท่ำเทียมกันของกำรปฏิบัติ (Principle of Equality of Treatment) จะ 
ถูกละเมิด หำกควำมแตกต่ำงในกำรปฏิบัติ (Distinction) นั้นปรำศจำกวัตถุประสงค์และเหตุผลอันสมควร ซึ่งจะต้อง
ประเมินจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเป้ำหมำยและผลกระทบ (Aim and effects) ของมำตรกำรนั้น ECHR อธิบำยว่ำ 
ควำมแตกต่ำงของกำรปฏิบัติ (Difference of Treatment) ท่ีจะไม่ถือเป็นกำรเลือกปฏิบัติ (Discrimination) นั้น  
ไม่เพยีงแต่จะต้องมเีหตผุลทีช่อบด้วยกฎหมำย (Legitimate aim) เท่ำนัน้ แต่ยงัต้องมคีวำมสัมพันธ์อย่ำงสมเหตุผลและ
ได้สัดส่วนระหว่ำงวัตถุประสงค์และวิธีกำรที่น�ำมำใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นั้นด้วย 

จำกคดีนี้จะเห็นได้ว่ำ ตำมกฎหมำยสหภำพยุโรปไม่ได้จ�ำแนกกำรเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม กับกำรเลือก
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม แต่ใช้ค�ำว่ำ กำรเลือกปฏิบัติ (Discrimination) ในกำรค�ำตัดสินคดีนี้ ECHR ใช้ค�ำว่ำควำมแตกต่ำง
ในกำรปฏิบัติ (Distinction / Difference of treatment) ซึ่งยังไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติ จนกว่ำจะพิจำรณำปัจจัยอื่น 
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงเป้ำหมำยทีมุ่ง่ประสงค์และวธิกีำรอนัน�ำไปสู่จุดมุง่หมำยนัน้ ว่ำมคีวำมสมเหตผุล
และได้สัดส่วนหรือไม่ หำกมีเหตุผลและได้สัดส่วน กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงก็จะไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติ หรืออีกนัยหนึ่งคือ
เป็นกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันเท่ำนั้น โดยมิได้ใช้ค�ำว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรมแต่อย่ำงใด 

ส�ำหรบักรณขีอง สนธสิญัญำสทิธมินษุยชนอเมรกัินนัน้ หลักกำรห้ำมเลอืกปฏบิติัจดัอยูใ่นหลัก “Equality 
Principle” หรือหลักควำมเท่ำเทียมกัน โดยมิได้มีกำรก�ำหนดค�ำว่ำกำรเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม ทั้งนี้  

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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ในข้อเสนอแก้ไขบทบัญญติัรฐัธรรมนญูของคอสตำรกิำ129 IACHR อธบิำยหลกักำรตำมมำตรำ ๒๔ ว่ำ “กำรปฏบัิตทิีแ่ตก
ต่ำงกัน (Difference in Treatment) โดยรัฐ จะไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติ หำกมีกำรจ�ำแนกบุคคลบนพื้นฐำนข้อเท็จจริง
ทีแ่ตกต่ำงกันและมคีวำมสัมพนัธ์อย่ำงสมเหตผุลและได้สดัส่วนระหว่ำงกำรปฏิบตัท่ีิแตกต่ำงนัน้กบัวตัถุประสงค์ของกำร
ปฏบิตัดิงักล่ำว” จะเห็นได้ว่ำ “กำรปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงกนั” ยงัไม่ถอืว่ำเป็นกำรเลอืกปฏบิตั ิโดยต้องพจิำรณำต่อไปถงึเหตผุล
และควำมได้สัดส่วน กล่ำวคือ หำกควำมแตกต่ำงนั้นมีเหตุผลสมควรรองรับ และเมื่อพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวิธี
กำรกับวัตถุประสงค์แล้วมีควำมได้สัดส่วนกันแล้ว กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน ก็จะไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติ หรืออีกนัยหนึ่ง
คือ เป็นเพียงกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน (Difference in Treatment) ซึ่งไม่ต้องห้ำมตำมกฎหมำย 

เม่ือเปรียบเทียบกฎหมำยระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนกับรัฐธรรมนูญของไทยจะพบควำม
คล้ำยคลึงกันในกรอบหลักกำรว่ำ หลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติจัดอยู่ในหลักควำมเท่ำเทียมกัน ดังนั้น กำรปฏิบัติที่แตก
ต่ำงกัน (Difference in Treatment) โดยสภำพทั่วไปแล้ว ส่งผลให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมกัน แต่ตำมกฎหมำยระหว่ำง
ประเทศและกฎหมำยต่ำงประเทศนัน้ พบว่ำ เมือ่มปีระเดน็พจิำรณำว่ำมำตรกำรหรอืกฎเกณฑ์ทีม่ลีกัษณะกำรปฏบัิตต่ิอ
บุคคลแตกต่ำงกันนั้นเป็นกำรเลือกปฏิบัติหรือไม่ จะมีกำรน�ำปัจจัยต่ำง ๆ  มำพิจำรณำ เช่น ปัจจัยเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงมำตรกำรน้ันและวัตถุประสงค์ท่ีมำตรกำรนั้นมุ่งหมำย หลักควำมได้สัดส่วนระหว่ำงมำตรกำรหรือกฎเกณฑ์นั้น
กับวัตถุประสงค์ ควำมสมเหตุผลของมำตรกำรหรือกฎเกณฑ์นั้น เป็นต้น หำกผ่ำนกำรพิจำรณำด้วยปัจจัยดังกล่ำวแล้ว
พบว่ำมำตรกำรนั้นสมเหตุผลหรือมีควำมชอบธรรม (Justification) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง มำตรกำรที่มีลักษณะกำรปฏิบัต ิ
แตกต่ำงกันแต่ส่งผลให้เกิดควำมเท่ำเทียมกันของบุคคล เช่น มำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวก (Affirmative Action) 
มำตรกำรนั้นจะเป็นเพียง “กำรปฏิบัติที่แตกต่ำง” (Difference in Treatment) ซึ่งไม่ต้องห้ำมตำมกฎหมำย แต่หำก
มำตรกำรนั้นไม่สมเหตุผล ไม่ได้สัดส่วน ก็จะเรียกว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติ” (Discrimination) ซึ่งต้องห้ำมตำมกฎหมำย 
โดยไม่มีกำรจ�ำแนก กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงออกเป็นกำรเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม และกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 

หำกเปรียบเทียบกับหลักกำรตำมรัฐธรรมนูญสองฉบับของไทยดังที่ได้วิเครำะห์มำข้ำงต้นจะเห็นได้
ว่ำ แม้ตัวบทมิได้บัญญัติถึงเหตุผล (Justification) หรือปัจจัยในกำรพิจำรณำกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน ว่ำเป็นกำรเลือก
ปฏิบัติหรือไม่ แต่อำจกล่ำวได้ว่ำ เหตุผลหรือปัจจัยในกำรพิจำรณำว่ำกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันระหว่ำงบุคคลนั้นจะต้อง
ห้ำมตำมกฎหมำยหรอืไม่นัน้จะอยูท่ีก่ำรตคีวำมค�ำว่ำ “ไม่เป็นธรรม” ของกำรเลือกปฏบิติั กล่ำวคอื หำกมเีหตุผลสมควร
แล้วแม้ว่ำมีกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันด้วยเหตุต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ ก็ไม่ถือว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือหำกกำร
ปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงกนันัน้เข้ำองค์ประกอบของกำรส่งเสริมให้เกดิควำมเท่ำเทยีมกนัตำมวรรคท้ำยของมำตรำ ๓๐ แล้วก็ไม่
ถอืว่ำเป็นกำรเลอืกปฏิบัตท่ีิไม่เป็นธรรม แต่กรณนีีก้ฎหมำยระบไุว้เช่นนัน้อย่ำงชดัเจน อย่ำงไรกต็ำม ข้อแตกต่ำงทีส่�ำคัญ
ก็คือ รฐัธรรมนูญของไทยใช้ค�ำว่ำ “การเลอืกปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม” ในกำรสือ่ควำมหมำยว่ำเป็น “กำรปฏบิตัแิตกต่ำงกัน
ซึ่งไม่มีเหตุผลสมควร” ส�ำหรับกำรปฏิบัติแตกต่ำงกันซึ่งมีเหตุผลสมควรนั้น ไม่มีกำรก�ำหนดค�ำเฉพำะไว้ในตัวบท แต่มัก
เรยีกกันว่ำ “การเลอืกปฏบัิตทิีเ่ป็นธรรม” ในขณะทีก่ฎหมำยระหว่ำงประเทศหรอืกฎหมำยต่ำงประเทศมกัใช้เพยีงค�ำว่ำ 
“การเลือกปฏิบัติ” เพื่อสื่อควำมหมำย “กำรปฏิบัติแตกต่ำงกันซึ่งไม่มีเหตุผลสมควร” ส�ำหรับกำรปฏิบัติแตกต่ำงกันซึ่ง
มีเหตุผลสมควรนั้น ก็จะเรียกว่ำ “กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน” 

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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นอกจำกรัฐธรรมนูญแล้ว กฎหมำยลำยลักษณ์อักษรของไทยที่ก�ำหนดค�ำว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็น
ธรรม” ปรำกฏในพระรำชบัญญัตจิดัต้ังศำลปกครองและวธิพิีจำรณำคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๙ ซึง่ก�ำหนดอ�ำนำจ
ของศำลปกครองในกำรพิจำรณำคดีพิพำทเกี่ยวกับกำรที่หน่วยงำนทำงปกครองหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท�ำกำรอัน “มี
ลกัษณะเป็นการเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรม..หรือเป็นกำรใช้ดุลพินจิโดยมชิอบ”130  จำกกำรศกึษำค�ำพิพำกษำศำลปกครอง
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกปฏิบัติดังกล่ำวในบทที่ ๒ จะเห็นได้ว่ำ ในกำรพิจำรณำว่ำกฎ ค�ำสั่งทำงปกครองที่พิพำทนั้นเป็น 
“กำรเลอืกปฏิบตัโิดยไม่เป็นธรรม” ตำมมำตรำ ๙ หรอืไม่นัน้ ศำลใช้กรอบกำรพจิำรณำอย่ำงกว้ำงโดยพจิำรณำประกอบ
กบัประเดน็อืน่ ๆ  โดยเฉพำะกำรใช้ดลุพนิจิโดยมชิอบซึง่อำจครอบคลุมเหตุต่ำง ๆ  นอกเหนอืจำกเหตุแห่งกำรเลอืกปฏิบตัิ
ดังเช่น เพศ เชื้อชำติ ศำสนำ ฯลฯ จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” ดังที่ปรำกฏในค�ำพิพำกษำคดี
ปกครองมีขอบเขตกว้ำงกว่ำเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติโดยทั่วไป131 หรืออำจกล่ำวได้อีกนัยหนึ่งว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติที่ 
ไม่เป็นธรรม” ในบรบิทคดปีกครองนี ้มขีอบเขตและควำมหมำยแตกต่ำงออกไปจำก “กำรเลอืกปฏบิตั”ิ ตำมควำมตกลง
ระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชน เนื่องจำกกำรเลือกปฏิบัติตำมมำตรำ ๙ แห่งพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและ
วิธีพิจำรณำคดีนั้นเป็นกำรพิจำรณำภำยใต้แนวคิดของคดีปกครอง แต่กำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศนั้น
เป็นกำรพิจำรณำภำยใต้แนวคิดสิทธิมนุษยชน 

๔.๓.๕ วิเคราะห์หลักการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Discrimination) ตามกฎหมาย 
ต่างประเทศเปรียบเทียบกับกฎหมายไทย

ดงักล่ำวมำในหวัข้อก่อนหน้ำนี ้จะเหน็ได้ว่ำ กฎหมำยระหว่ำงประเทศมกีำรก�ำหนดหลักควำมเท่ำเทยีมกัน 
โดยห้ำมกำรเลือกปฏิบัติเนื่องจำกเป็นกำรขัดต่อหลักควำมเท่ำเทียมกันดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ในกำรบัญญัติห้ำมกำร
เลือกปฏิบัตินี้มีกำรใช้ถ้อยค�ำที่แตกต่ำงกันออกไป ในประเด็นนี้ หำกเปรียบเทียบกับกฎหมำยต่ำงประเทศแล้วพบว่ำ 
มีบำงประเทศที่ระบุกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Discrimination) ไว้อย่ำงชัดเจน คือ ประเทศแอฟริกาใต้  
ดังที่ปรำกฏตำมหลักกำรของรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 

มำตรำ ๙ 
(๑) บุคคลทุกคนมีความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและได้รับ

ประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกัน
(๒) ความเท่าเทยีมกนัครอบคลมุถงึการได้รบัสิทธแิละเสรีภาพต่าง ๆ ในการส่งเสรมิให้เกดิความเท่าเทียม

กนันัน้ จะต้องมีการก�าหนดมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอืน่เพือ่คุม้ครองบคุคลหรอืกลุม่บคุคลซึง่เสยีเปรยีบจาก
การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (person disadvantaged by unfair discrimination) 

   130  พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๙ ก�ำหนดว่ำ “ศำลปกครองมีอ�ำนำจ

พิจำรณำพิพำกษำหรือมีค�ำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้ (๑) คดีพิพำทเกี่ยวกับกำรที่หน่วยงำนทำงปกครองหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท�ำกำรโดย

ไม่ชอบด้วยกฎหมำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรออกกฎ ค�ำสั่ง หรือกำรกระท�ำอื่นใดเน่ืองจำกกำรกระท�ำโดยไม่มีอ�ำนำจหรือนอกเหนืออ�ำนำจ

หน้ำที่หรือไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย หรือไม่ถูกต้องตำมรูปแบบขั้นตอน...หรือมีลักษณะเป็นกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม..หรือเป็นกำรใช้

ดุลพินิจโดยมิชอบ”
   131  ดูเพิ่มเติมในกำรวิเครำะห์ประเด็น “เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ”
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   132  Part I, article 3 (Interpretation) 

(๓) รัฐจะต้องไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมท้ังโดยตรงและโดยอ้อมต่อบุคคล ด้วยเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงเชื้อชาติ เพศ การตั้งครรภ์ สถานะความเป็นมารดา ชาติก�าเนิด สีผิว รสนิยมทางเพศ อายุ ความพิการ 
ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม ภาษา และถิ่นก�าเนิด

(๔) บุคคลจะต้องไม่กระท�าการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมท้ังโดยตรงและโดยอ้อมต่อบุคคลอื่นด้วย 
เหตุดังระบุใน (๓) ในการนี้ รัฐต้องมีกฎหมายเพื่อป้องกันและห้ามการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าว

(๕) การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุดังระบุใน (๓) นั้นถือว่าไม่เป็นธรรม (Unfair) หากไม่สามารถแสดงให้เห็น
ได้ว่าการเลือกปฏิบัตินั้นเป็นธรรม (Fair) 

จะเหน็ได้ว่ำ หำกกำรปฏบัิตท่ีิแตกต่ำงกนัเป็นไปด้วยเหตแุห่งกำรเลอืกปฏบิตัแิล้ว จะได้รบักำรสนันษิฐำน
ไว้ก่อนว่ำเป็นกำรเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรม (Unfair) เว้นแต่จะสำมำรถแสดงให้เหน็ถงึเหตผุลอนัสมควรได้ว่ำกำรกระท�ำ
นัน้เป็นกำรเลอืกปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม (Fair) เมือ่เปรียบเทียบกบักฎหมำยไทยจะเหน็ได้ว่ำ โดยหลักกำรแล้วกฎหมำยทัง้สอง
ประเทศมุง่คุม้ครองควำมเท่ำเทยีมกนั โดยกฎหมำยบญัญติัห้ำมกำรเลือกปฏบิติั ในฐำนะเป็นกำรขยำยควำมกำรคุม้ครอง
หลักควำมเทำ่เทยีมกนั เนือ่งจำกพจิำรณำว่ำกำรห้ำมเลือกปฏิบตันิัน้เป็นวธิกีำรหนึ่งในกำรบรรลหุลักควำมเทำ่เทียมกนั 

อย่ำงไรก็ตำม ในกำรบัญญัติห้ำมกำรเลือกปฏิบัตินี้ มีกำรใช้ถ้อยค�ำที่แตกต่ำงกัน ส�ำหรับกำรกระท�ำ 
ที่ต้องห้ำมตำมกฎหมำยนั้น กฎหมำยแอฟริกำใต้ใช้ค�ำว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” เช่นเดียวกับกฎหมำยไทย 
เพื่อแยกออกจำกกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันแต่มีเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งกฎหมำยแอฟริกำใต้ระบุ
ไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม” ในขณะที่กฎหมำยไทยมิได้ระบุไว้ชัดเจนดังกล่ำว 

นอกจำกนี้ ตำมกฎหมำยเฉพำะเกี่ยวกับกำรห้ำมเลือกปฏิบัติของแอฟริกำใต้ กล่ำวคือ กฎหมำยกำร 
ส่งเสริมควำมเท่ำเทียมกันและกำรป้องกันกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (Promotion of Equality and  
Prevention of Unfair Discrimination Act 2000) นั้นพบว่ำ มีกำรจ�ำแนกระหว่ำง “กำรเลือกที่ไม่เป็นธรรม”  
และ “กำรเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม” เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยก�ำหนดหลักกำรหรือเกณฑ์ในกำร
จ�ำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรเลือกปฏิบัติท่ีเป็นธรรมกับไม่เป็นธรรม ได้แก่ “การปฏิบัตินั้นลดคุณค่าและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนษุย์ของบคุคลหรอืไม่ มเีหตผุลทีช่อบด้วยกฎหมายหรือไม่ มวีธิกีารทางเลือกอืน่ทีท่�าให้เกดิความเสยีเปรยีบ
น้อยกว่าและสามารถน�ามาใช้เพือ่บรรลวัุตถปุระสงค์ท่ีชอบด้วยกฎหมายนัน้หรือไม่” เมือ่เปรียบเทียบกบัไทยจะเห็นได้ว่ำ 
ไทยมิได้มีการบัญญัติหลักการหรือเกณฑ์ในการจ�าแนกระหว่างการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมกับการเลือกปฏิบัติที่ไม่
ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญไว้แต่อย่างใด เมื่อมีประเด็นปัญหำเกิดขึ้นจึงต้องพิจำรณำจำกกำรตีควำมของศำล 

 หำกเปรียบเทียบกับ กฎหมำยประเทศออสเตรเลีย จะพบว่ำ พระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรสิทธ ิ
มนุษยชนออสเตรเลีย (Australian Human Rights Commission Act 1986) ก�ำหนดจ�ำแนกระหว่ำง กำรเลือกปฏิบัติ 
(Discrimination) และกำรเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมำย (Unlawful Discrimination) 

ส�ำหรับนิยำมของ การเลือกปฏิบัติ (Discrimination) โดยทั่วไปแล้วหมำยถึง132 “ควำมแตกต่ำง 
กำรกีดกัน หรือกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นพิเศษใด ๆ ซึ่งกระท�ำขึ้นบนพื้นฐำนของเชื้อชำติ สีผิว เพศ ศำสนำ ควำมเห็นทำง 
กำรเมือง ชำติก�ำเนิดหรือต้นก�ำเนิดทำงสังคม ซึ่งส่งผลเป็นอุปสรรคหรือท�ำให้เสียไปซึ่งควำมเท่ำเทียมกันในโอกำสหรือ
กำรปฏิบัติในกำรจ้ำงงำนหรืออำชีพ….”

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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ส�ำหรบันยิำมของ การเลอืกปฏบิตัทิีม่ชิอบด้วยกฎหมาย (Unlawful Discrimination)133  หมำยถงึกำร 
กระท�ำ กำรละเว้นกำรกระท�ำ หรอืกำรปฏบัิตซิึง่มชิอบด้วยกฎหมำยเกีย่วกบักำรเลอืกปฏิบตัด้ิวยเหตตุ่ำง ๆ  ซึง่ออสเตรเลยี
แยกออกเป็นกฎหมำยเฉพำะ เช่น พระรำชบัญญัติกำรเลือกปฏิบัติทำงอำยุ (Age Discrimination Act 2004 ) พระรำช
บัญญัติกำรเลือกปฏิบัติทำงควำมพิกำร (Disability Discrimination Act 1992) พระรำชบัญญัติกำรเลือกปฏิบัติทำง 
เชือ้ชำต ิ(Racial Discrimination Act 1975) พระรำชบญัญตักิำรเลอืกปฏบิตัทิำงเพศ (Sex Discrimination Act 1984) 

จะเห็นได้ว่ำ กำรเลอืกปฏิบติักคื็อ “กำรปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงกัน” หรอืไม่เท่ำเทยีมกนัตำมหลกัควำมเท่ำเทยีม
กนันัน่เอง อย่ำงไรก็ตำม เมือ่มกีำรปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงกนัเกดิขึน้ ยงัไม่สำมำรถสรปุได้ว่ำขดัต่อกฎหมำยหรอืไม่ เนือ่งจำกต้อง
พจิำรณำต่อไปว่ำ หำกกำรปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงกนันัน้ไม่ขดัหรอืแย้งกบักฎหมำยเฉพำะทีก่�ำหนดรำยละเอยีดห้ำมกำรปฏบัิติ
ที่แตกต่ำงด้วยเหตุต่ำง ๆ ไว้ก็เป็นเพียง “กำรเลือกปฏิบัติ” ซึ่งยังไม่ผิดกฎหมำย แต่หำกกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันนั้นเข้ำ
เหตุต้องห้ำมตำมกฎหมำยเฉพำะ จึงจะเรียกว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมำย” เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมำย
ไทยแล้วจะเห็นได้ว่ำ โดยหลักกำรแล้วกฎหมำยทั้งสองประเทศมุ่งคุ้มครองควำมเท่ำเทียมกัน โดยกฎหมำยบัญญัติห้ำม
กำรเลอืกปฏบิตั ิเนือ่งจำกพิจำรณำว่ำกำรห้ำมเลอืกปฏบิติันัน้เป็นวธิกีำรหนึง่ในกำรบรรลหุลกัควำมเท่ำเทยีมกนั อย่ำงไร
ก็ตำม ในกำรบัญญัติห้ำมกำรเลือกปฏิบัตินี้ มีกำรใช้ถ้อยค�ำที่แตกต่ำงกัน ส�ำหรับกำรกระท�ำที่ต้องห้ำมตำมกฎหมำยนั้น 
กฎหมำยออสเตรเลยีใช้ค�ำว่ำ “กำรเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมำย” ในขณะทีไ่ทยใช้ค�ำว่ำ “กำรเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่เป็น
ธรรม” แต่ทั้งนี้กำรก�ำหนดถ้อยค�ำทั้งสองต่ำงก็เป็นไปโดยหลักกำรเช่นเดียวกัน กล่ำวคือ เพื่อจ�ำแนกระหว่ำงกำรปฏิบัติ
ทีแ่ตกต่ำงกนัอนัชอบด้วยกฎหมำยกบักำรปฏิบติัท่ีแตกต่ำงกันอนัมชิอบด้วยกฎหมำย อย่ำงไรกต็ำม ข้อแตกต่ำงระหว่ำง
กฎหมำยไทยกบัออสเตรเลยีกค็อื กฎหมำยออสเตรเลียมกีำรก�ำหนดหลักกำรหรือเกณฑ์ในกำรจ�ำแนกระหว่ำงกำรเลอืก
ปฏิบัติกับกำรเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมำยไว้ ในขณะที่กฎหมำยไทยมิได้ก�ำหนดหลักกำรหรือเกณฑ์ในกำรจ�ำแนก
ไว้อย่ำงชัดแจ้ง 

 หำกพจิำรณำเปรยีบเทยีบกบั กฎหมำยสิทธิมนุษยชนแคนำดำ (Canada Human Rights Act 1985 , 
Last Amended November, 2014) แล้วจะเห็นได้วำ่มีรูปแบบกำรบัญญัติกฎหมำยและกำรใช้ถ้อยค�ำที่แตกตำ่ง
กันออกไป กล่ำวคือ รัฐธรรมนูญแคนำดำ (Canadian Charter of Rights and Freedoms) มำตรำ ๑๕ วำงหลักเกี่ยว
กับควำมเท่ำเทียมกัน (Equality Rights) เป็นหลักส�ำคัญ กล่ำวคือ “บุคคลทุกคนเท่ำเทียมกันภำยใต้กฎหมำยและ 
มีสิทธิที่จะได้รับกำรคุ้มครองและได้รับประโยชน์ตำมกฎหมำยที่เท่ำเทียมกันโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ...” จะเห็น
ได้ว่ำรัฐธรรมนูญกล่ำวถึงกำรเลือกปฏิบัติในฐำนะเป็นสิ่งที่ขัดหรือแย้งกับหลักควำมเท่ำเทียมกัน แต่มิได้ก�ำหนดจ�ำแนก
ควำมแตกต่ำงระหว่ำง กำรเลือกปฏิบัติท่ีต้องห้ำมตำมกฎหมำย (ไม่ว่ำจะเรียก “กำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” หรือ 
“กำรเลือกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมำย” ก็ตำม) กับกำรเลือกปฏิบัติที่ท�ำได้ตำมกฎหมำย (ไม่ว่ำจะเรียก “กำรเลือก
ปฏิบัติที่เป็นธรรม” หรือ “กำรเลือกปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมำย” ก็ตำม) โดยมีกำรบัญญัติเพียง “กำรเลือกปฏิบัติ” ซึ่ง
มีนัยว่ำเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยอยู่ในตัวเอง เมื่อพิจำรณำประกอบกับกฎหมำยเฉพำะ คือ กฎหมำยสิทธิมนุษยชน
แคนำดำ (Canada Human Rights Act 1985 , Last Amended November, 2014) จะพบว่ำ กฎหมำยเริ่มจำกกำร
บญัญตัเิหตแุห่งกำรเลอืกปฏบิตั ิ(Proscribed Discrimination ) จำกนัน้จะก�ำหนด “กำรกระท�ำทีเ่ป็นกำรเลือกปฏบิตั”ิ 
(Discriminatory Practice) โดยจ�ำแนกกำรกระท�ำในมติต่ิำง ๆ  เป็นรำยมำตรำไป เช่น กำรกระท�ำทีเ่ป็นกำรเลอืกปฏบัิติ

   133  lbid 
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   134  From Canada in R. v. Kapp , SCC 41, [2008] 2 S.C.R. 483, 294 D.L.R. (4th)
   135 กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน ไม่ถือเป็นกำรเลือกปฏิบัติ หำกกำรปฏิบัตินั้นอยู่บนพื้นฐำนของกฎหมำยและเป็นไปเพื่อ

วัตถุประสงค์ที่ยอมรับได้ (Acceptable Objective) และมำตรกำรที่จะน�ำไปสู่วัตถุประสงค์นั้นเป็นมำตรกำรที่ได้สัดส่วน (มำตรำ ๑๑) 
   136  Section 11 and Section 12 (Justification for different treatment) Non-discrimination Act (1325/2014

ในมิติกำรจ้ำงแรงงงำน ในมิติสินค้ำและบริกำร ในมิติของที่อยู่อำศัย เป็นต้น จำกแนวค�ำพิพำกษำคดี พบว่ำศำลสูงสุด
แคนำดำได้ใช้ค�ำที่แตกต่ำงกันระหว่ำงกำรปฏิบัติที่แตกต่ำง กับกำรเลือกปฏิบัติ ดังจะเห็นได้จำกค�ำตัดสินซึ่งวำงหลัก 
ว่ำ134 กรณนีีเ้ป็นกำรปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงกนั (Distinction) ของแผนงำนของรัฐบำล อนัเกีย่วข้องกบัเหตุแห่งกำรเลอืกปฏบิตัิ
ที่ระบุในรัฐธรรมนูญ แต่ไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติ (Discrimination) ตำมรัฐธรรมนูญ 

ดังนี้จะเห็นได้ว่ำ กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันอันขัดต่อหลักควำมเท่ำเทียมกันด้วยเหตุแห่งกำรเลือก
ปฏิบัติต่ำง ๆ นั้น โดยหลักแล้วก็คือ “กำรเลือกปฏิบัติ” แต่จะต้องเข้ำองค์ประกอบตำมกฎหมำยเฉพำะคือกฎหมำย 
สทิธมินษุยชนแคนำดำซึง่ก�ำหนดองค์ประกอบของ “กำรกระท�ำทีเ่ป็นกำรเลือกปฏบิติั” (Discriminatory Practice) ใน
มิตต่ิำง ๆ  เสียก่อน จึงจะถอืว่ำเป็นกำรกระท�ำทีต้่องห้ำมตำมกฎหมำย ซึง่เมือ่เข้ำองค์ประกอบแล้ว จงึมปีระเดน็พจิำรณำ
ต่อไปว่ำ กำรกระท�ำนั้นเข้ำเหตุตำมข้อยกเว้น (Exception) หรือไม่ หำกเข้ำข้อยกเว้นมำตรำ ๑๕ ก็จะไม่ถือว่ำเป็น 
“กำรกระท�ำที่เป็นกำรเลือกปฏิบัติ” (Discriminatory Practice) โดยกฎหมำยมิได้เรียกกำรกระท�ำท่ีเข้ำข้อยกเว้นว่ำ 
เป็นกำรกระท�ำที่ชอบด้วยกฎหมำยหรือเป็นธรรม เพียงแต่เรียกว่ำ ไม่เป็นกำรกระท�ำที่เป็นกำรเลือกปฏิบัติ (It is not a 
Discriminatory Practice) ดังนั้น อำจกล่ำวได้ว่ำ ตำมกฎหมำยแคนำดำ ไม่มีกำรใช้ถ้อยค�ำ “กำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็น
ธรรม” หรือ “กำรเลือกปฏิบัติท่ีมิชอบด้วยกฎหมำย” เนื่องจำกกฎหมำยเพียงจ�ำแนกระหว่ำง “กำรกระท�ำที่เป็นกำร
เลือกปฏิบัติ” (Discriminatory Practice) ซึ่งต้องห้ำมตำมกฎหมำย และกำรกระท�ำที่เข้ำข้อยกเว้นซึ่งเรียกว่ำ “ไม่
เป็นกำรกระท�ำที่เป็นกำรเลือกปฏิบัติ” นอกจำกนี้ ยังพบข้อแตกต่ำงอีกประกำรหนึ่งระหว่ำงกฎหมำยไทยกับแคนำดำ 
ก็คือ กฎหมำยแคนำดำมีกำรก�ำหนดหลักกำรหรือเกณฑ์ในกำรจ�ำแนกระหว่ำง“กำรกระท�ำที่เป็นกำรเลือกปฏิบัติ” กับ
กำรกระท�ำทีไ่มเ่ป็นกำรเลือกปฏบิัติ ในขณะที่กฎหมำยไทยมไิด้ก�ำหนดหลักกำรหรือเกณฑ์ในกำรจ�ำแนกไว้อย่ำงชดัแจ้ง

 หำกเปรียบเทียบกับกฎหมำยห้ำมเลือกปฏิบัติของประเทศฟินแลนดแ์ล้วพบว่ำ กฎหมำยฟินแลนด์นั้น 
แม้ว่ำมีกำรก�ำหนดห้ำมกำรเลือกปฏิบัติซ่ึงแยกเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยตรงและกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อมอย่ำงชัดเจน  
แต่ไม่ได้ก�ำหนด “กำรเลอืกปฏบัิตทิีไ่ม่เป็นธรรม” เอำไว้ โดยหลกัแล้วเมือ่มกีรณกีำรปฏิบตัทิีแ่ตกต่ำงกนัก็จะต้องพิจำรณำ
ว่ำ กำรปฏบัิตท่ีิแตกต่ำงกนัเช่นน้ันมเีหตผุล (Justification) รองรบัหรอืไม่135 หำกกำรปฏบัิตทิีแ่ตกต่ำงกนันัน้ มเีหตผุล 
อันสมควร ก็จะไม่ถือว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติ กำรปฏิบัติที่พิพำทนั้นก็เป็นเพียงแค่ “กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน”  
(Differential Treatment) แต่หำกไม่มีเหตุผลสมควร ก็จะเรียกว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติ” (Discrimination)136 ด้วยเหตุนี้ 
ตำมกฎหมำยฟินแลนด์ จึงมีเฉพำะ “กำรเลือกปฏิบัติ” ที่ต้องห้ำมตำมกฎหมำย กับ “กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน” ซึ่งไม ่
ต้องห้ำมตำมกฎหมำย มิได้มีกำรใช้ค�ำว่ำกำรเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรมและกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม แต่อย่ำงไร 

 เช่นเดียวกับกฎหมำยของประเทศสวีเดน รัฐธรรมนูญวำงหลัก “กฎหมำยหรือบทบัญญัติใด ๆ จะ
ต้องไม่ก่อให้เกิดกำรปฏิบัติต่อพลเมืองในลักษณะกีดกัน...” ( No Act of Law or Other Provision May Imply the  
Unfavourable Treatment of a Citizen…) จะเหน็ได้ว่ำ รัฐธรรมนญูใช้ค�ำว่ำ “กำรกดีกนั” หรือ “กำรปฏบิติัในลกัษณะ
พึงพอใจน้อยกว่ำ” (Unfavoruable Treatement) ซึ่งมีควำมหมำยท�ำนองเดียวกับกำร “เลือกปฏิบัติ” และมิได้มีกำร
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จ�ำแนกระหว่ำงกำรปฏิบัติที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมแต่อย่ำงใด นอกจำกรัฐธรรมนูญแล้ว ส�ำหรับกฎหมำยเฉพำะ 
เกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติของสวีเดน พบว่ำมีกำรวำงหลักห้ำมกำรเลือกปฏิบัติซ่ึงแยกเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยตรงและ
กำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อมอย่ำงชัดเจน แต่มิได้ใช้ค�ำว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม” ตำมกฎหมำยเลือกปฏิบัติของ
สวีเดน มีกำรจ�ำแนกกำรเลือกปฏิบัติในมิติต่ำง ๆ หลำยมิติในกฎหมำยฉบับเดียว เช่น กำรจ้ำงแรงงำน กำรศึกษำ กำร
คุกคำม กำรซือ้สนิค้ำหรือบรกิำร กำรเกณฑ์ทหำร โดยในแต่ละมตินิัน้ วำงหลกัว่ำกำรปฏบิติัทีแ่ตกต่ำงกนัด้วยเหตแุห่งกำร
เลือกปฏิบัติจะถือเป็นกำรเลือกปฏิบัติ (Discrimination) ที่ต้องห้ำมตำมกฎหมำย แต่ก็มีกำรก�ำหนดข้อยกเว้นในแต่ละ
มิติไว้ เช่น ในมิติของกำรจ้ำงแรงงำน ก�ำหนดยกเว้นไว้มีหลักว่ำ กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน (Differential Treatment) 
บนพื้นฐำนของคุณลักษณะ (Characteristics) ของบุคคลซึ่งมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงแท้จริงและส�ำคัญส�ำหรับงำนนั้นโดยมี
วตัถปุระสงค์ท่ีชอบด้วยกฎหมำย..ไม่ถอืเป็นกำรเลอืกปฏบิตั ิกล่ำวคอื เป็นเพยีง “กำรปฏบิตัท่ีิแตกต่ำงกนั (Differential 
Treatment)” เท่ำน้ัน ด้วยเหตนุี ้ตำมกฎหมำยสวเีดนจงึมเีฉพำะ “กำรเลอืกปฏบิตั”ิ ทีต้่องห้ำมตำมกฎหมำย กบั “กำร
ปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน” ซึ่งไม่ต้องห้ำมตำมกฎหมำย มิได้มีกำรใช้ค�ำว่ำกำรเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรมและกำรเลือกปฏิบัติที่
ไม่เป็นธรรม แต่อย่ำงไร 

 ในกรณีของเยอรมันน้ัน รัฐธรรมนูญเยอรมัน เรียกกำรปฏิบัติท่ีต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำ “กำรเลือก
ปฏิบัติ” โดยมิได้ใช้ค�ำว่ำ “เป็นธรรม” หรือ “ไม่เป็นธรรม” ในกำรจ�ำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรปฏิบัติซึ่งต้องห้ำม
และไม่ต้องห้ำมตำมรฐัธรรมนญู ส�ำหรบัหลกัเกณฑ์หรอืแนวทำงในกำรจ�ำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำร “เลือกปฏบิติั” 
ซึ่งต้องห้ำมตำมรัฐธรรมนูญ กับกำรกระท�ำที่ไม่ถือเป็นกำรเลือกปฏิบัตินั้น ตัวบทของรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๓ มิได้ก�ำหนด
ไว้ชัดแจ้ง อย่ำงไรก็ตำม ศำลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนีน�ำหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ มำประกอบกำรวินิจฉัย 
เช่นน�ำ “กำรใช้อ�ำนำจตำมอ�ำเภอใจ” มำประกอบกำรพิจำรณำ กล่ำวคือ ค�ำพิพำกษำได้วินิจฉัยหลักควำมเสมอภำค
ว่ำหมำยถึง “กำรห้ำมมิให้ปฏิบัติแตกต่ำงกันในสิ่งที่เหมือนกันอย่ำงอ�ำเภอใจ และห้ำมมิให้ปฏิบัติเหมือนกันต่อสิ่งที่มี
สำระส�ำคัญแตกต่ำงกันตำมอ�ำเภอใจ”137 รวมทั้งกำรน�ำ “หลักควำมได้สัดส่วน” มำประกอบกำรพิจำรณำ กล่ำวคือ 
“กำรปฏิบัติอย่ำงไม่เท่ำเทียมกันนั้นต้องเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกฎหมำย และวิธีกำรเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของ
กฎหมำยต้องเป็นวธีิกำรทีม่คีวำมเหมำะสมและจ�ำเป็น”138 อกีทัง้ยงัมคีดทีีใ่ช้หลกักำรพจิำรณำว่ำ “ควำมแตกต่ำงในทำง
ข้อเทจ็จรงินัน้มเีหตผุลอนัสมควรทีจ่ะน�ำไปสูก่ำรปฏบัิติให้แตกต่ำงกนัหรือไม่”139 ดังนี ้หำกเปรียบเทียบรัฐธรรมนญูของ
ไทยกับเยอรมัน จะเห็นได้ว่ำ แม้รัฐธรรมนูญของทั้งสองประเทศ จะมีโครงสร้ำงกำรก�ำหนดหลักควำมเท่ำเทียมกันและ
หลกักำรห้ำมเลอืกปฏบิตัคิล้ำยคลงึกนั กล่ำวคอื เริม่จำกกำรวำงหลักควำมเท่ำเทยีมกนัโดยทัว่ไปและวำงหลักห้ำมเลอืก
ปฏิบัติ อย่ำงไรก็ตำม รัฐธรรมนูญไทยมีกำรใช้ค�ำ “เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” เพื่อบ่งบอกถึงกำรปฏิบัติอันต้องห้ำม
ในขณะที่รัฐธรรมนูญเยอรมันมิได้ใช้ค�ำในลักษณะดังกล่ำว เพียงแต่ใช้ค�ำว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติ” เท่ำนั้น นอกจำกนี้ แม้
รฐัธรรมนูญเยอรมนัมิได้ก�ำหนดหลกัเกณฑ์หรอืแนวทำงในกำรพิจำรณำจ�ำแนกกำรเลอืกปฏิบัตทิี่ต้องห้ำมตำมกฎหมำย 
กบักำรปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงกนั แต่ไม่ต้องห้ำมตำมกฎหมำย เช่นเดียวกบัรัฐธรรมนญูของไทย แต่ศำลเยอรมนัได้มกีำรพัฒนำ
หลักเกณฑ์หรือแนวทำงไว้ซึ่งอำจเปรียบเทียบกับแนวค�ำพิพำกษำศำลไทยดังจะได้วิเครำะห์ต่อไป

   137  บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐำนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภำพและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, ๒๕๕๘), หน้ำ 

๑๓๓-๑๓๔.
   138   แหล่งเดิม หน้ำ ๑๓๔.
   139   แหล่งเดิม หน้ำ ๑๔๐
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   140  From “Public Prosecutor v. Taw Cheng Kong [1998]” 2 S.L.R. (R.) 489

 ในกรณีของประเทศอินเดียนั้น รัฐธรรมนูญอินเดีย มำตรำ ๑๕ วำงหลักควำมเท่ำเทียมกันและห้ำม
เลือกปฏิบัติไว้ โดยก�ำหนดว่ำรัฐจะต้อง “ไม่เลือกปฏิบัติ ต่อพลเมือง...” โดยมิได้ใช้ค�ำว่ำ “เป็นธรรม” หรือ “ไม่เป็น
ธรรม” ในกำรจ�ำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรปฏบิติัต่อพลเมอืงแตกต่ำงกนัด้วยเหตุแห่งกำรเลอืกปฏบิติั อย่ำงไรกต็ำม 
รฐัธรรมนญูก�ำหนดยกเว้นให้กำรปฏิบัตท่ีิแตกต่ำงต่อพลเมอืงบำงกรณไีม่ให้ถือว่ำเป็นกำรเลอืกปฏบิติั กล่ำวคอื กรณทีีร่ฐั
ก�ำหนดให้มีมำตรกำรพิเศษ (Special provision) ส�ำหรับเด็ก สตรี และกลุ่มผู้เสียเปรียบทำงด้ำนสังคมและกำรศึกษำ  
(มำตรำ ๑๕ (๓) - (๕)) จะเห็นได้ว่ำข้อยกเว้นนี้มีลักษณะเป็น “มำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวก” (Affirmative Action)  
ดงัจะได้วเิครำะห์ต่ำงหำก ซึง่ในส่วนนีม้ลีกัษณะคล้ำยกบัรัฐธรรมนญูของไทย เช่น ฉบบัปี ๒๕๕๐ ซึง่ก�ำหนดไว้ว่ำมำตรกำร
ยืนยันสิทธิเชิงบวกจะไม่ถือว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

 ส�ำหรับ รัฐธรรมนูญของมำเลเซีย นั้นวำงหลักควำมเท่ำเทียมกันและกำรไม่เลือกปฏิบัติไว้ในมำตรำ ๘ 
และ มำตรำ ๑๒ โดยใช้ค�ำว่ำ “ห้ำมเลือกปฏิบัติ” ส�ำหรับกำรปฏิบัติแตกต่ำงกันที่ไม่ถือว่ำเป็นกำร “เลือกปฏิบัติ” นั้น
รัฐธรรมนูญมิได้ใช้ถ้อยค�ำใดโดยเฉพำะ จะเห็นได้ว่ำมิได้มีกำรใช้ค�ำ “ไม่เป็นธรรม” มำจ�ำแนกระหว่ำงกำรเลือกปฏิบัติที่
ต้องห้ำมตำมรัฐธรรมนูญกับกำรกระท�ำที่ไม่ถือว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติ ดังเช่นตำมรัฐธรรมนูญของไทย นอกจำกนี้ พบว่ำ 
รฐัธรรมนูญมำเลเซยีก�ำหนดหลกัเกณฑ์หรอืแนวทำงในกำรพจิำรณำจ�ำแนกกำรเลอืกปฏบิตัทิีต้่องห้ำมตำมกฎหมำย กับ 
กำรปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงกนัแต่ไม่ต้องห้ำมตำมกฎหมำย โดยมำตรำ ๘ ก�ำหนดข้อยกเว้นไว้หลำยกรณ ีเช่น กรณมีบีทบญัญตัิ
หรอืแนวปฏบิติัในกำรจ�ำกัดกำรท�ำงำนท่ีเก่ียวข้องกบัศำสนำ กรณีมบีทบญัญตัใิด ๆ  ทีคุ่ม้ครองควำมเป็นอยูข่องชำวพืน้เมอืง 
(Aboriginal People) เป็นต้น ซึ่งอำจจัดเป็นกรณี “มำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวก” (Affirmative Action) ดังจะได้
วเิครำะห์ต่ำงหำก ซึง่ในส่วนนีม้ลีกัษณะคล้ำยกบัรัฐธรรมนญูของไทย เช่น ฉบบัปี ๒๕๕๐ ซึง่ก�ำหนดไว้ว่ำมำตรกำรยนืยนั
สิทธิเชิงบวกจะไม่ถือว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

 ส�ำหรับกรณีของประเทศสิงคโปร์ นั้น หลักกำรเกี่ยวกับควำมเท่ำเทียมกันและกำรห้ำมเลือกปฏิบัติ
ปรำกฏในรัฐธรรมนูญสิงคโปร์ มำตรำ ๑๒ ว่ำด้วย “กำรคุ้มครองควำมเท่ำเทียมกัน” (Equal Protection) โดยมำตรำ 
๑๒ น้ีเร่ิมจำกกำรก�ำหนดคุม้ครองควำมเท่ำเทยีมกนั จำกนัน้จงึวำงหลกัห้ำมเลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตทุีก่�ำหนด อย่ำงไรก็ตำม 
กฎหมำยสิงค์โปร์มิได้จ�ำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม กับกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 

ศำลสูงสุดได้ตีควำมมำตรำ ๑๒ ในคดี Public Prosecutor v. Taw Cheng Kong140 โดยวำงเกณฑ์
ส�ำหรบัพจิำรณำว่ำกฎหมำยหรอืมำตรกำรทีพ่พิำทนัน้ เป็นกำรเลือกปฏบิติัท่ีขัดต่อรัฐธรรมนญู มำตรำ ๑๒ หรือไม่ เกณฑ์
ดังกล่ำวมีสองขั้น (Stages) ดังนี้ 

ขัน้แรก พจิำรณำว่ำ กฎหมำยนัน้ปฏบิตัต่ิอบคุคลแตกต่ำงกนัหรอืไม่ หำกผลกำรพจิำรณำชีว่้ำ กฎหมำย
นัน้ไม่ได้ปฏบิตัต่ิอบุคคลแตกต่ำงกนั กฎหมำยนัน้ก็ผ่ำนเกณฑ์นี ้และไม่ถอืเป็นกำรเลอืกปฏิบตั ิแต่หำกกฎหมำยนัน้ปฏิบตัิ
ต่อบุคคลแตกต่ำงกัน ก็จะต้องพิจำรณำขั้นที่สองต่อไป 

ขั้นที่สอง พิจำรณำว่ำ กฎหมำยที่ปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่ำงกันนั้น อยู่บนพื้นฐำนเหตุผลกำรจ�ำแนก 
ควำมแตกต่ำงที่ชอบหรือไม่ ในกำรนี้ จะต้องแยกพิจำรณำเป็นสองกรณี คือ

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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 กรณีแรก พจิำรณำว่ำ กำรจ�ำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลในกลุม่หนึง่กับบุคคลทีอ่ยูน่อกกลุม่น้ัน 
อยูบ่นพืน้ฐำนเหตผุลทีส่ำมำรถเข้ำใจได้หรอืไม่ หำกผลกำรพจิำรณำช้ีว่ำ ไม่อยูบ่นพืน้ฐำนเหตผุลทีเ่ข้ำใจได้ กฎหมำยนัน้
ก็เป็นกำรเลือกปฏิบัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ แต่หำกอยู่บนพื้นฐำนเหตุผลที่เข้ำใจได้ ก็จะต้องพิจำรณำในกรณีที่สองต่อไป

 กรณีที่สอง พิจำรณำว่ำ กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันนั้นมีควำมสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ที่ต้องกำรบรรลุ
หรือไม่ หำกผลกำรพิจำรณำชี้ว่ำ มีควำมสัมพันธ์กัน หรืออำจกล่ำวได้ว่ำกฎหมำยซ่ึงเป็นวิธีกำรในกำรบรรลุเป้ำหมำย
นั้นได้สัดส่วนกับเป้ำหมำยที่ต้องกำรบรรลุ กฎหมำยนั้นก็ผ่ำนเกณฑ์นี้ และไม่ถือเป็นกำรเลือกปฏิบัติ แต่หำกกฎหมำย
นั้นไม่มีควำมสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ที่ต้องกำรบรรลุ กฎหมำยนั้นก็ไม่ผ่ำนเกณฑ์ กล่ำวคือ เป็นกำรเลือกปฏิบัติที่ขัด
ต่อรัฐธรรมนูญ 

ประธำนศำลสูงสุด (Yong Pung How) ได้อธิบำยไว้ด้วยว่ำ กฎหมำยหรือมำตรกำรที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำร
พิจำรณำนี้ เรียกว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติ” (Discrimination) ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ แต่หำกกฎหมำยหรือมำตรกำรนั้นผ่ำน
เกณฑ์กำรพิจำรณำดังกล่ำว ก็จะเป็นเพียงแค่ “กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน” (Differentiation) ซึ่งไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

๔.๓.๖ วิเคราะห์รูปแบบและโครงสร้างการก�าหนดหลักการห้ามเลือกปฏิบัติ 

จำกกำรบัญญัติกฎหมำยเกี่ยวกับควำมเท่ำเทียมกันและกำรห้ำมเลือกปฏิบัติทั้งกรณีกฎหมำยระหว่ำง
ประเทศ กฎหมำยต่ำงประเทศ และกฎหมำยไทย จะเห็นรูปแบบโครงสร้ำงที่ส�ำคัญ ดังนี้ 

 บัญญัติคุ้มครองหลักควำมเท่ำเทียมกัน (Equality) ซึ่งในหลำยกรณีจะมีกำรบัญญัติหลักควำม
เท่ำเทียมกันไว้ในส่วนต้นหรือวรรคแรกของมำตรำที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกปฏิบัติ 

 บัญญัติห้ำมกำรเลือกปฏิบัติ ในฐำนะเป็นกำรขยำยควำมกำรคุ้มครองหลักควำมเท่ำเทียมกัน 
เนื่องจำกพิจำรณำว่ำกำรเลือกปฏิบัตินั้นเป็นกำรขัดต่อหลักควำมเท่ำเทียมกัน ดังนั้น กำรห้ำมเลือกปฏิบัติจึงเป็น 
วิธีกำรหนึ่งในกำรบรรลุถึงหลักควำมเท่ำเทียมกัน

ในกำรบัญญัติห้ำมกำรเลือกปฏิบัตินี้ มีรูปแบบกำรบัญญัติกฎหมำยและกำรใช้ถ้อยค�ำที่แตกต่ำงกัน แต่
ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์และหลักกำรเช่นเดียวกัน คือ กำรจ�ำแนกระหว่ำง “กำรกระท�ำที่ต้องห้ำมตำมกฎหมำย” และ “กำร 
กระท�ำที่ไม่ต้องห้ำมตำมกฎหมำย” ซึ่งอำจจ�ำแนกออกเป็นรูปแบบการบัญญัติกฎหมาย ๔ รูปแบบ ดังนี้ 

   ก�ำหนดเรียกกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน อันต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” 
  (Unfair Discrimination) และก�ำหนดเรียกกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันแต่มีเหตุผลอันสมควรตำมที ่

   กฎหมำยก�ำหนดว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม” ดังเช่นกรณีกฎหมำยแอฟริกำใต้ 
  ก�ำหนดเรียกกำรปฏิบัติท่ีแตกต่ำงกัน อันต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติที่มิชอบ 

    ด้วยกฎหมำย” (Unlawful Discrimination) และก�ำหนดเรยีกกำรปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงกนัแต่มเีหตผุล 
   อันสมควรตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนดว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติท่ีชอบด้วยกฎหมำย” ดังเช่นกรณีกฎหมำย 
   ออสเตรเลีย 

  ก�ำหนดเรียกกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน อันต ้องห ้ำมตำมกฎหมำยว ่ำ “กำรกระท�ำท่ีเป ็น 
   กำรเลือกปฏิบัติ” (Discriminatory Practice) และก�ำหนดเรียกกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน แต่มี 
    เหตผุลอนัสมควรตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนดว่ำ “กำรกระท�ำทีไ่ม่ใช่กำรกระท�ำอนัเป็นกำรเลอืกปฏบิติั”  
   (It is not a Discriminatory Practice) ดังเช่นกรณีกฎหมำยแคนำดำ 

๑

๒

๓
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   ก�ำหนดเรียกกำรปฏิบัติ ท่ีแตกต่ำงกัน อันต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติ”  
    (Discrimination) และก�ำหนดเรียกกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันแต่มีเหตุผลอันสมควรตำมที่กฎหมำย 
      ก�ำหนด หรอื ไม่เข้ำองค์ประกอบเงือ่นไขของกำรเลอืกปฏบิตัทิีต้่องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำ “กำรปฏบิตัิ 
    ที่แตกต่ำงกัน” (Differentiation) ดังเช่นแนวค�ำวินิจฉัยของศำลสูงสุดสิงคโปร์ หรือกรณีกฎหมำย 
    ประเทศฟินแลนด์ที่จ�ำแนกระหว่ำงกำรปฏิบัติแตกต่ำงกัน (Different Treatment) ซึ่งจะเป็นกำร 
     เลือกปฏิบัติ (Discrimination) ถ้ำขำดเสียซึ่งเหตุผลอันสมควร (Justification) กับกำรปฏิบัติแตก 
    ต่ำงกันซึ่งมีเหตุผลสมควรจึงไม่เป็นกำร “เลือกปฏิบัติ” เช่นเดียวกับกฎหมำยของประเทศสวีเดน  
    ซึ่งจ�ำแนกระหว่ำง “กำรเลือกปฏิบัติ” (Discrimination) และ “กำรปฏิบัติท่ีแตกต่ำงกัน”  
      (Differential Treatment) นอกจำกนี ้พบว่ำในอกีหลำยประเทศ เช่น รัฐธรรมนญูเยอรมนั รัฐธรรมนูญ 
     มำเลเซีย รัฐธรรมนูญอินเดีย นั้น แม้ในกฎหมำยจะมีกำรเรียกกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันอันต้องห้ำม 
    ตำมกฎหมำยว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติ” แต่ตำมกฎหมำยมิได้ใช้ค�ำเฉพำะส�ำหรับเรียกกำรปฏิบัติที่ 
     แตกต่ำงกันแต่มีเหตุอันสมควรตำมกฎหมำยหรือเข้ำข้อยกเว้นตำมกฎหมำย 

ส�ำหรับกรณีของไทยนั้นอำจเทียบเคียงได้กับรูปแบบที่ ๑ อย่ำงไรก็ตำม ผู้วิจัยเห็นว่ำมีลักษณะที่ควร
พิจำรณำเพิ่มเติม ๒ ประกำร คือ 

ประการแรก ในตัวบทกฎหมำยมิได้ระบุใช้ถ้อยค�ำเฉพำะเพื่อแสดงถึง“กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันแต่มี
เหตุผลอันสมควรตำมที่กฎหมำยก�ำหนด” ซึ่งแยกออกจำก “กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” กล่ำวคือ ไม่มีกำรใช้ค�ำ 
อันระบุว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม” หรือ “กำรเลือกปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมำย” ซึ่งคล้ำยคลึงกับบำงประเทศ
ที่มิได้ก�ำหนดใช้ค�ำเรียกโดยเฉพำะส�ำหรับกำรปฏิบัติท่ีแตกต่ำงกันแต่ไม่เป็นกำรขัดต่อกฎหมำย เช่น เยอรมัน อินเดีย 
มำเลเซีย เป็นต้น 

ประการที่สอง ในตัวบทของรัฐธรรมนูญมิได้ก�ำหนดเกณฑ์ในกำรจ�ำแนกระหว่ำง “กำรเลือกปฏิบัติโดย
ไม่เป็นธรรม” และกำรกระท�ำที่ไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติดังกล่ำว ดังนั้น จึงต้องพิจำรณำจำกแนววินิจฉัยของศำล

 อย่ำงไรก็ตำม แม้แต่ละประเทศจะมีรูปแบบกำรบัญญัติกฎหมำยและก�ำหนดนิยำมที่แตกต่ำงกันไป แต่
เมือ่พจิำรณำหลกักำรส�ำคญัแล้วพบว่ำคล้ำยคลึงกนั กล่ำวคอื กฎหมำยมุง่คุม้ครองควำมเท่ำเทียมกัน และห้ำมกำรปฏบิตัิ 
ทีแ่ตกต่ำงกนั อย่ำงไรก็ตำม กำรปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงกนับำงกรณมีเีหตผุลสมควรจงึไม่ต้องห้ำม เพยีงแต่มกีำรก�ำหนดถ้อยค�ำ
แตกต่ำงกันออกไปเท่ำนั้น 

นอกจำกนี ้ผูว้จิยัมข้ีอสงัเกตว่ำ รัฐธรรมนญูของไทยมไิด้ก�ำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทำงในกำรพจิำรณำ
จ�ำแนกระหว่ำง “กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” กับกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันแต่ไม่ถือเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมไว้ อย่ำงไรก็ตำม รัฐธรรมนูญมีเพียงกำรบัญญัติถึง “มำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวก” (Affirmative Action) ซึ่งโดย
ลักษณะแล้วเป็นกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันในลักษณะของกำรให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลบำงกลุ่ม (Privilege) แต่กฎหมาย
ยกเว้นให้รัฐสามารถท�าได้ และไม่ถือว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” (เช่น รัฐธรรมนูญฉบับปี พุทธศักรำช 
๒๕๕๐ มำตรำ ๓๐ วรรคท้ำย) ซึ่งกำรก�ำหนดหลักกำรยกเว้นมำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวกหรือมำตรกำรพิเศษ (Special  
Measure) นี้ มีลักษณะคล้ำยกับรัฐธรรมนูญของหลำยประเทศ เช่น อินเดีย มำเลเซีย เป็นต้น

๔
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เมื่อเปรียบเทียบกฎหมำยต่ำงประเทศดังกล่ำวข้ำงต้นกับกฎหมำยระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชน
จะเห็นได้ว่ำ ตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศนั้น หลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติจัดอยู่ในหลักควำมเท่ำเทียมกัน 
ดังนั้น กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน (Difference in Treatment) โดยสภำพทั่วไปแล้ว ส่งผลให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมกัน 
แต่ตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศนั้น พบว่ำ เมื่อมีประเด็นพิจำรณำว่ำมำตรกำรหรือกฎเกณฑ์ที่มีลักษณะกำรปฏิบัติต่อ
บุคคลแตกต่ำงกันนั้นเป็นกำรเลือกปฏิบัติหรือไม่ จะมีกำรน�ำปัจจัยต่ำง ๆ  มำพิจำรณำ เช่น ปัจจัยเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงมำตรกำรนัน้และวตัถุประสงค์ทีม่ำตรกำรนัน้มุง่หมำย หลกัควำมได้สดัส่วนระหว่ำงมำตรกำรหรอืกฎเกณฑ์นัน้กบั
วตัถุประสงค์ ควำมสมเหตุผลของมำตรกำรหรอืกฎเกณฑ์นัน้ เป็นต้น หำกผ่ำนกำรพจิำรณำด้วยปัจจยัดังกล่ำวแล้วพบว่ำ 
มำตรกำรนั้นสมเหตุผลหรือมีควำมชอบธรรม (Justification) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง มำตรกำรที่มีลักษณะกำรปฏิบัติ 
แตกต่ำงกันแต่ส่งผลให้เกิดควำมเท่ำเทียมกันของบุคคล เช่น มำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวก (Affirmative Action) 
มำตรกำรนั้นจะเป็นเพียง “กำรปฏิบัติที่แตกต่ำง” (Difference in Treatment) ซึ่งไม่ต้องห้ำมตำมกฎหมำย แต่หำก
มำตรกำรนั้นไม่สมเหตุผล ไม่ได้สัดส่วน ก็จะเรียกว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติ” (Discrimination) ซึ่งต้องห้ำมตำมกฎหมำย 
โดยไม่มีกำรจ�ำแนกกำรปฏิบัติที่แตกต่ำง ออกเป็น “กำรเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม และกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” 
หรือ “กำรเลือกปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมำย และกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย” 

 โดยนัยนี้จะเห็นว่ำ กฎหมำยแคนำดำ ฟินแลนด์ สวีเดน มีรูปแบบกำรบัญญัติกฎหมำยที่ใกล้เคียงกับ
กฎหมำยระหว่ำงประเทศดังกล่ำว เนื่องจำก ค�ำว่ำ “กำรกระท�ำอันเป็นกำรเลือกปฏิบัติ” นั้น มีควำมหมำยในเชิงลบ 
กล่ำวคือ เป็นกำรกระท�ำที่มิชอบในตัวของมันเอง นอกจำกนี้ หำกกำรปฏิบัติท่ีแตกต่ำงกันนั้นเข้ำข้อยกเว้น ก็จะ 
ไม่ถือเป็น “กำรกระท�ำอันเป็นกำรเลือกปฏิบัติ” โดยไม่ได้เรียกว่ำ เป็นกำรกระท�ำที่ “เป็นธรรม” (Fair) หรือ “ชอบด้วย 
กฎหมำย” (Lawful) แต่อย่ำงใด เช่นเดยีวกบักฎหมำยสิงคโปร์ ดังจะเหน็ได้จำกรัฐธรรมนญูสิงคโปร์ท่ีก�ำหนดไว้เพียงห้ำม
กำรเลือกปฏิบัติ โดยมิได้จ�ำแนกออกเป็น “กำรเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม และกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” หรือ “กำร
เลือกปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมำย และกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย” นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำแนวค�ำพิพำกษำ
ศำลสูงสุดสิงคโปร์จะพบว่ำ ศำลได้สร้ำงเกณฑ์ส�ำหรับพิจำรณำกฎหมำยหรือมำตรกำรที่พิพำทนั้น ซึ่งหำกกฎหมำยหรือ
มำตรกำรนั้นไม่ผ่ำนเกณฑ์ก็จะถือเป็น “กำรเลือกปฏิบัติ” (Discrimination) ท่ีต้องห้ำมตำมรัฐธรรมนูญ แต่หำกผ่ำน
เกณฑ์ดงักล่ำวก็จะไม่ต้องห้ำมตำมรัฐธรรมนญู เนือ่งจำกไม่เป็น “กำรเลอืกปฏิบติั” โดยเป็นเพยีง “กำรปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำง 
กัน” (Differentiation) 

จำกกำรวิเครำะห์รูปแบบและโครงสร้ำงกำรก�ำหนดหลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญและตำม
กฎหมำยภำยในของประเทศต่ำง ๆ ดังกล่ำวมำข้ำงต้นนั้น อำจสรุปได้ว่ำ ประเทศต่ำง ๆ มีกำรใช้ถ้อยค�ำตำมกฎหมำย
แตกต่ำงกันระหว่ำง กำรปฏิบัติท่ีแตกต่ำงกันอันต้องห้ำมตำมกฎหมำย กับกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันแต่ไม่ต้องห้ำมหรือ
เข้ำข้อยกเว้นตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม ข้อที่คล้ำยคลึงกันของกฎหมำยประเทศต่ำง ๆ ก็คือ กำรใช้ถ้อยค�ำที่แตกต่ำง
กันอยู่บนพื้นฐำนแนวคิดคล้ำยคลึงกันในกำรมุ่งก�ำหนดหลักคุ้มครองควำมเสมอภำคหรือควำมเท่ำเทียมกัน โดยก�ำหนด
ห้ำมกำรปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่ำงกันด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ ส�ำหรับควำมแตกต่ำงในกำรก�ำหนดหลักกำรและกำร
ใช้ถ้อยค�ำนั้น อำจสรุปจ�ำแนกให้เห็นตำมตำรำง ดังนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ และการก�าหนดถ้อยค�าเกี่ยวกับ “การเลือก
ปฏิบัติ” ตามกฎหมายต่างประเทศ 

ประเทศ กฎหมาย การปฏิบัติที่

ต้องห้ามตาม

กฎหมาย

การปฏิบัติที่ไม่ต้อง

ห้ามตามกฎหมาย

เกณฑ์การจ�าแนกระหว่างการ

ปฏิบัติที่ต้องห้ามและไม่ต้องห้าม

ตามกฎหมาย

แอฟริกำใต้ รัฐธรรมนูญ กำรเลือกโดยไม่เป็น

ธรรม

กำรเลือกปฏิบัติที่

เป็นธรรม

“กำรเลือกปฏิบัติ” ด้วยเหตุแห่ง

กำรเลือกปฏิบัติที่รัฐธรรมนูญระบุ

ไว้จะถือว่ำไม่เป็นธรรม 

(Unfair) หำกไม่สำมำรถแสดง

ให้เห็นได้ว่ำกำรเลือกปฏิบัตินั้น

เป็นธรรม (Fair) 

(มำตรำ 9, รัฐธรรมนญูแอฟรกิำใต้) 

กฎหมำยกำร

ส่งเสริมควำม

เท่ำเทียมกัน

และกำรป้องกัน

กำรเลือกปฏิบัติ

ที่ไม่เป็นธรรม 

(Promotion of 

Equality and 

Prevention of 

Unfair Discrim-

ination Act 

2000)

กำรเลือกปฏิบัติที่ไม่

เป็นธรรม

กำรเลือกปฏิบัติที่

เป็นธรรม

 กำรปฏิบัตินั้นลดคุณค่ำและ

ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ของ

บุคคลหรือไม่ มีเหตุผลที่ชอบด้วย

กฎหมำยหรือไม่ 

 มีวิธีกำรทำงเลือกอื่นที่ท�ำให้

เกิดควำมเสียเปรียบน้อยกว่ำ

และสำมำรถน�ำมำใช้เพื่อบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมำย

นั้นหรือไม่ 

(กฎหมำยกำรส่งเสริมควำมเท่ำ

เทียมกันและกำรป้องกันกำรเลือก

ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม)

ออสเตรเลีย พระรำชบัญญัติ

คณะกรรมกำร

สิทธิมนุษยชน

ออสเตรเลีย 

(Australian 

Human Rights 

Commission 

Act 1986)

กำรเลือกปฏิบัติ 

(Discrimination)

กำรเลือกปฏิบัติที ่

มิชอบด้วยกฎหมำย 

(Unlawful 

Discrimination)

หำกกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันนั้น

เข้ำองค์ประกอบกฎหมำยเฉพำะ

อื่น ๆ ถือเป็นกำรเลือกปฏิบัติที ่

มิชอบด้วยกฎหมำย
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ประเทศ กฎหมาย การปฏิบัติที่

ต้องห้ามตาม

กฎหมาย

การปฏิบัติที่ไม่ต้อง

ห้ามตามกฎหมาย

เกณฑ์การจ�าแนกระหว่างการ

ปฏิบัติที่ต้องห้ามและไม่ต้องห้าม

ตามกฎหมาย

อินเดีย รัฐธรรมนูญ กำรเลือกปฏิบัติ 

(Discrimination)

ไม่ก�ำหนดค�ำไว้

เฉพำะ 

หำกเป็น “มำตรกำรพเิศษ” 

(Special Provision) ส�ำหรบัเดก็ 

สตร ีและกลุม่ผู้เสยีเปรยีบทำง

ด้ำนสงัคมและกำรศกึษำ ไม่ถอืว่ำ

เป็นกำรเลอืกปฏบิตั ิ(มำตรำ ๑๕ 

(๓) - (๕) , รฐัธรรมนญูอนิเดยี) 

แคนำดำ กฎหมำยสิทธิ

มนุษยชน

แคนำดำ 

(Canada 

Human Rights 

Act 1985 , last 

amended 

November, 

2014)

“กำรกระท�ำที่

เป็นกำรเลือก

ปฏิบัติ” (Discrimi-

natory Practice)

“ไม่เป็นกำรกระท�ำ

ที่เป็นกำรเลือก

ปฏิบัติ” / กำร

ปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน 

(Distinction)

หำกกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันนั้น

เข้ำข้อยกเว้นตำมกฎหมำย จะไม่

ถือเป็นกำรเลือกปฏิบัติ เช่น 

 ก�ำหนดคุณสมบัติเฉพำะที่

เกี่ยวกับกำรจ้ำงแรงงำนด้วย

ควำมสุจริต (Bona Fide 

Occupational Requirement) 

 กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงอันมี

เหตุผลสมควรด้วยควำมสุจริต 

(Bona Fide Justification) 

เยอรมัน รัฐธรรมนูญ กำรเลือกปฏิบัติ ไม่ได้ก�ำหนดค�ำไว้

เฉพำะ

 กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันเป็นไป

ตำม “อ�ำเภอใจ” หรือไม่ 

 หลักควำมได้สัดส่วน 

 กำรปฏิบัติแตกต่ำงนั้นเป็นไป

ตำมวัตถุประสงค์ของกฎหมำย

หรือไม่ และวิธีกำรเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงค์นั้นเหมำะสมและ

จ�ำเป็นหรือไม่ 

ฟินแลนด์ กฎหมำยห้ำม

เลือกปฏิบัติ 

(Non-Discrim-

ination Act, 

1325/2014)

กำรเลือกปฏิบัติ 

(Discrimination)

กำรปฏบิติัทีแ่ตกต่ำง

กัน (Differential 

Treatment)

กำรปฏิบัตินั้นอยู่บนพื้นฐำน

ของกฎหมำยและเป็นไปเพื่อ

วัตถุประสงค์ที่ยอมรับได้ 

(Acceptable Objective) และ

มำตรกำรที่จะน�ำไปสู่วัตถุประสงค์

นั้นเป็นมำตรกำรที่ได้สัดส่วน 

(มำตรำ ๑๑)
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ประเทศ กฎหมาย การปฏิบัติที่

ต้องห้ามตาม

กฎหมาย

การปฏิบัติที่ไม่ต้อง

ห้ามตามกฎหมาย

เกณฑ์การจ�าแนกระหว่างการ

ปฏิบัติที่ต้องห้ามและไม่ต้องห้าม

ตามกฎหมาย

สวีเดน กฎหมำยกำร

เลือกปฏิบัติ 

(Discrimination 

Act)

กำรเลือกปฏิบัติ” 

(Discrimination)

กำรปฏบิติัทีแ่ตกต่ำง

กัน (Differential 

Treatment) 

หำกกำรปฏบิติัทีแ่ตกต่ำงกันนัน้เข้ำ

องค์ประกอบทีก่ฎหมำยก�ำหนด จะ

ไม่ถอืเป็นกำรเลอืกปฏิบตั ิเช่น 

 กำรปฏบิตัท่ีิแตกต่ำงกัน (Dif-

ferential Treatment) บนพืน้ฐำน

ของคณุลกัษณะ (Characteristics) 

ทีม่คีวำมจ�ำเป็นอย่ำงแท้จรงิและ

ส�ำคญัส�ำหรบังำนนัน้ 

 มำตรกำรทีเ่ป็นกำรส่งเสรมิควำม

เท่ำเทยีมกนัระหว่ำงหญิงและชำย 

 กำรปฏบิตัท่ีิแตกต่ำงกันด้วยเหตุ

แห่งอำย ุหำกมีวตัถปุระสงค์ท่ีชอบ

ด้วยกฎหมำยและวิธกีำรเพือ่บรรลุ

วตัถปุระสงค์ดงักล่ำวมคีวำมเหมำะ

สมและจ�ำเป็น 

(มำตรำ ๒, กฎหมำยกำรเลือก

ปฏบัิต)ิ 

มำเลเซีย รัฐธรรมนูญ กำรเลือกปฏิบัติ 

(Discrimination) 

ไม่ได้ระบุค�ำไว้

เฉพำะ

กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันหำกเข้ำ

ข้อยกเว้นที่ก�ำหนดไว้จะไม่ถือ

เป็นกำรเลือกปฏิบัติ เช่น 

 กรณีมีบทบัญญัติหรือแนว

ปฏิบัติในกำรจ�ำกัดกำรท�ำงำนที่

เกี่ยวข้องกับศำสนำ 

 กรณีมีบทบัญญัติใด ๆ ที่

คุ้มครองควำมเป็นอยู่ของชำว

พื้นเมือง (Aboriginal People) 

(มำตรำ ๘, รัฐธรรมนูญมำเลเซีย) 

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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ประเทศ กฎหมาย การปฏิบัติที่

ต้องห้ามตาม

กฎหมาย

การปฏิบัติที่ไม่ต้อง

ห้ามตามกฎหมาย

เกณฑ์การจ�าแนกระหว่างการ

ปฏิบัติที่ต้องห้ามและไม่ต้องห้าม

ตามกฎหมาย

สิงคโปร์ รัฐธรรมนูญ / 

กำรตีควำมตำม

ค�ำพิพำกษำศำล

กำรเลือกปฏิบัติ 

(Discrimination) 

ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

กำรปฏิบัติที่

แตกต่ำงกัน 

(Differentiation)

ซึ่งไม่ขัดต่อ

รัฐธรรมนูญ 

ศำลวำงเกณฑ์กำรพจิำรณำว่ำกำร

ปฏบัิตทิีแ่ตกต่ำงกนักรณีใดจะ

เป็นกำรเลอืกปฏบิตั ิเช่น 

 กำรจ�ำแนกควำมแตกต่ำง

ระหว่ำงบคุคลในกลุม่หน่ึงกบับคุคล

ทีอ่ยูน่อกกลุม่นัน้ อยูบ่นพ้ืนฐำน

เหตุผลทีส่ำมำรถเข้ำใจได้หรอืไม่

 กำรปฏบิตัท่ีิแตกต่ำงกันนัน้มี

ควำมสมัพนัธ์กบัวตัถปุระสงค์ที่

ต้องกำรบรรลหุรอืไม่ 

(ค�ำพิพำกษำ Public Prosecutor 

v. Taw Cheng Kong [1998] 2 

S.L.R.(R.) 489)

ไทย รัฐธรรมนูญ 

(๒๕๔๐/๒๕๕๐)

กำรเลือกปฏิบัติโดย

ไม่เป็นธรรม

ไม่ได้ระบุค�ำไว้

เฉพำะ

รัฐธรรมนูญไม่ได้ก�ำหนดเกณฑ์

กำรพิจำรณำจ�ำแนกไว้อย่ำง

ชัดแจ้ง ต้องพิจำรณำจำกแนว

วินิจฉัยของศำล 

นอกจำกนี้ ส�ำหรับกฎหมำยไทยนั้น ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่ำ มีกำรน�ำองค์ประกอบ “ไม่เป็นธรรม” มำ
ประกอบกบัค�ำว่ำ “กำรเลอืกปฏิบตั”ิ ดงัจะเหน็ได้จำกค�ำว่ำ “กำรเลอืกปฏบัิติโดยไม่เป็นธรรม” ถกูน�ำมำใช้ทัง้ในบรบิท
ของกฎหมำยสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญ และบริบทของกฎหมำยปกครอง ส�ำหรับในบริบทกฎหมำยปกครองนั้น เห็นได้
จำกพระรำชบญัญตัจิดัตัง้ศำลปกครองและวธิพิจิำรณำคดีปกครอง (มำตรำ ๙) ท่ีบญัญติัค�ำว่ำ “กำรเลือกปฏิบติัทีไ่ม่เป็น
ธรรม” ไว้ และจำกกำรศึกษำค�ำพิพำกษำศำลปกครองพบว่ำ กำรตีควำมกำรเลือกปฏิบัติตำมแนวศำลปกครองมีควำม
แตกต่ำงจำกกำรตีควำมกำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ โดยศำลได้วินิจฉัยว่ำกฎ ค�ำสั่งทำง
ปกครองที่พิพำทนั้นเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ในกรอบอย่ำงกว้ำง กล่ำวคือ ไม่จ�ำกัดแฉพำะเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ เช่น เพศ เชื้อชำติ ศำสนำ ฯลฯ โดยในหลำยคดีศำลพิจำรณำประกอบกับ
กำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่รัฐในกรณีนั้นว่ำมีกำรใช้ดุลพินิจที่มิชอบและเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ 
“กำรเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรม” จะมคีวำมหมำยและขอบเขตทีแ่ตกต่ำงออกไปในบรบิทของกฎหมำยปกครองเนือ่งจำก
กฎหมำยปกครองมีวตัถปุระสงค์ตรวจสอบกำรใช้อ�ำนำจรฐั ตลอดจน กฎ ค�ำส่ังทำงปกครองว่ำมคีวำมชอบด้วยกฎหมำย
หรือไม่ ในขณะที่กำรเลือกปฏิบัติในบริบทของกฎหมำยสิทธิมนุษยชนนั้นมุ่งคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลผู้ถูก

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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เลอืกปฏิบตัด้ิวยเหตุแห่งกำรเลอืกปฏบัิตต่ิำง ๆ  ดงัทีร่ะบไุว้ตำมกฎหมำยสิทธมินษุยชนระหว่ำงประเทศ ส�ำหรบัในบรบิท
ของรัฐธรรมนูญนั้น จำกตัวบทของรัฐธรรมนูญ สะท้อนหลักกำรตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ เนื่องจำก 
“กำรเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรม” นัน้มคีวำมสมัพนัธ์กบั “เหตุแห่งกำรเลอืกปฏบิติั” เช่น ตำมมำตรำ ๓๐ ของรฐัธรรมนญู
ฉบับปี พุทธศักรำช ๒๕๕๐ ก�ำหนดว่ำกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเกี่ยวข้องกับถิ่นก�ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ 
ควำมพกิำร สภำพทำงกำยหรอืสขุภำพ สถำนะของบคุคล ฐำนะทำงเศรษฐกจิหรอืสงัคม ควำมเชือ่ทำงศำสนำ กำรศึกษำ
อบรม หรือควำมคดิเห็นทำงกำรเมอืง” ซึง่แตกต่ำงจำก “กำรเลือกปฏบิติัท่ีไม่เป็นธรรม” ตำมตัวบทของกฎหมำยปกครอง
ดังกล่ำวมำแล้ว แต่กระนั้นก็ตำมในประเด็นพิพำทมีกฎหมำยที่ปฏิบัติต่อบุคคล “แตกต่ำงกัน” มักมีกำรอ้ำงเหตุที่กว้ำง
ว่ำ “เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ” ที่รัฐธรรมนูญระบุไว้ ในประเด็นนี้จะได้แยกวิเครำะห์ต่อไป 

นอกจำกนี้ ยังพบว่ำ จำกกำรที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยก�ำหนดถ้อยค�ำ “กำรเลือกปฏิบัติโดย
ไม่เป็นธรรม” ดังกล่ำว ส่งผลให้กฎหมำยเฉพำะที่มีหลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติหลำยฉบับได้ใช้รูปแบบและถ้อยค�ำตำม
รัฐธรรมนูญ อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำมีกฎหมำยเฉพำะบำงฉบับมิได้ใช้ถ้อยค�ำ “กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” ดังจะได้
สรุปแจกแจงกำรบัญญัติถ้อยค�ำตำมกฎหมำยไทยเกี่ยวกับ “กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันอันต้องห้ำมตำมกฎหมำย” หรือ 
“กำรเลือกปฏิบัติ” ตำมตำรำงต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบการใช้ถ้อยค�าเกี่ยวกับ “การเลือกปฏิบัติ” ตามกฎหมายฉบับต่าง ๆ ของไทย

กฎหมาย การใช้ค�าที่มีความหมาย “เลือกปฏิบัติ”

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 

๒๕๔๐ (มำตรำ ๓๐)

กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 

๒๕๕๐ (มำตรำ ๓๐)

กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำ

คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ (มำตรำ ๙)

กำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(มำตรำ ๒๒)

กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

กฎกระทรวงก�ำหนดแนวทำงกำรพิจำรณำว่ำกำร

กระท�ำใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก หรือ

เป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก พ.ศ. 

๒๕๔๙

กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน

แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มำตรำ ๗)

กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

พระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคน

พิกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ (มำตรำ ๑๕)

กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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กฎหมาย การใช้ค�าที่มีความหมาย “เลือกปฏิบัติ”

ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ

ชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร 

และเง่ือนไขในกำรร้องขอ กำรรวบรวมพยำนหลกัฐำน 

กำรไกล่เกลี่ย กำรวินิจฉัย และค่ำตอบแทนของ 

คณะอนุกรรมกำรหรือผู้ไกล่เกลี่ยเกี่ยวกับกำรกระท�ำ

ในลักษณะที่เป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

ต่อคนพิกำร พ.ศ. ๒๕๕๖

กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

พระรำชบัญญัติกำรจัดกำรศึกษำส�ำหรับคนพิกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๑ (มำตรำ ๘)

กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(มำตรำ ๑๑/๑ มำตรำ ๘๙)

ไม่เลือกปฏิบัติ

พระรำชบัญญัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้ง

ครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙

ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ

ดังน้ัน จึงเห็นว่ำกำรใช้ค�ำ “กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” ในบริบทของกฎหมำยไทยมีลักษณะท่ี 
แตกต่ำงจำกกำรใช้ค�ำดังกล่ำวในประเทศท่ีมีกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติเป็นกฎหมำยเฉพำะในลักษณะของ
กฎหมำยกลำงที่ครอบคลุมกำรเลือกปฏิบัติในมิติต่ำง ๆ เช่น แคนำดำ ฟินแลนด์ สวีเดน เป็นต้น นอกจำกนี้ หำกเปรียบ
เทียบกับกำรใช้ค�ำเกี่ยวกับ “กำรเลือกปฏิบัติ” ตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศภำยใต้กรอบสหประชำชำติ
ดงัทีไ่ด้วเิครำะห์และจ�ำแนกตำมตำรำงดงักล่ำวข้ำงต้น จะเหน็ได้ว่ำ กฎหมำยสทิธมินุษยชนระหว่ำงประเทศมกีำรจ�ำแนก
ระหว่ำงกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน (Differential Treatment หรือ Distinction) ซึ่งไม่ต้องห้ำมตำมกฎหมำย กับ “กำร
เลอืกปฏิบตั”ิ (Discrimination) ทีต้่องห้ำมตำมกฎหมำย โดยมไิด้ใช้ค�ำว่ำ “กำรเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรม” แต่อย่ำงไร 
เนื่องจำกหำกกำรปฏิบัติแตกต่ำงกันนั้นไม่อำจอ้ำงเหตุที่ชอบด้วยกฎหมำยแล้ว ก็จะถือว่ำเป็นกำร “เลือกปฏิบัติ” ซึ่งมี
นัยที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมำยอยู่ในตัวเอง 

ด้วยเหตุน้ี หำกไทยมกีำรบัญญตักิฎหมำยห้ำมเลอืกปฏบิตัใินลกัษณะกฎหมำยกลำงดงัเช่นประเทศต่ำง ๆ  
ทีมี่กฎหมำยลกัษณะนี ้กค็วรจะมกีำรใช้ถ้อยค�ำให้สอดคล้องกบัหลกักฎหมำยสทิธมินษุยชนระหว่ำงประเทศและกฎหมำย
ประเทศต่ำง ๆ เพื่อจ�ำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำง 

(ก) กำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนที่มีขอบเขตเฉพำะกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันอันเกี่ยว
เนื่องจำกเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติต่ำง ๆ และ 

(ข) กำรเลือกปฏิบัติในบริบทของกฎหมำยอื่น เช่น กฎหมำยปกครอง ซ่ึงมีควำมหมำยกว้ำงกว่ำและ 
ไม่จ�ำกัดเฉพำะกำรปฏิบัติแตกต่ำงกันด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติเท่ำนั้น
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๔.๔ วิเคราะห์ขอบเขตของ “การเลือกปฏิบัติ” ในบริบทกฎหมายไทย 

   141  Article 2, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
   142  Article 2, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
   143  Article 1, Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD)
   144  Article 2, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

หลังจำกได้วิเครำะห์หลักกำรและกำรปรับใช้ “กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” ตำมกฎหมำยไทยเปรียบเทียบ
กับกฎหมำยระหว่ำงประเทศและกฎหมำยต่ำงประเทศดังกล่ำวข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำ นอกจำกกำรน�ำค�ำว่ำ “ไม่เป็น
ธรรม” มำประกอบกับกำรเลือกปฏิบัติแล้ว ยังมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งท�ำให้กำรปรับใช้หลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติในบริบท
ของกฎหมำยไทยมีลักษณะเฉพำะและแตกต่ำงกับกฎหมำยสิทธิมนุษยชนก็คือ ขอบเขตเกี่ยวกับกำรปฏิบัติที่แตกต่ำง
กันอันจะถือเป็นกำร “เลือกปฏิบัติ” ซึ่งหำกพิจำรณำในบริบทของกฎหมำยสิทธิมนุษยชนแล้ว กำรเลือกปฏิบัติจะต้อง
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ “เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ” (Ground of Discrimination) ดังนั้น ในส่วนนี้จะได้วิเครำะห์แนว
ค�ำพิพำกษำศำลไทยท่ีเก่ียวข้องกับกำรเลือกปฏิบัติ โดยจ�ำแนกเป็นสองหัวข้อย่อย กล่ำวคือ กำรเลือกปฏิบัติที่มีควำม
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ “เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ” และกำรเลือกปฏิบัติที่อยู่นอกเหนือจำก “เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ” 
อย่ำงไรก็ตำม ก่อนกำรจ�ำแนกวเิครำะห์ดงักล่ำวจะเริม่จำกกำรชีใ้ห้เหน็หลกักำรและขอบเขตของเหตแุห่งกำรเลอืกปฏบิตัิ
ตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศ กฎหมำยต่ำงประเทศ กับกฎหมำยไทย

๔.๔.๑ เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ (Ground of Discrimination)
 

ในเบ้ืองต้นมข้ีอพจิำรณำว่ำ กำรปฏบัิตทิีแ่ตกต่ำงกนั (Distinction หรอื Differentiation) จะจดัเป็นกำร
เลอืกปฏบิตั ิ(Discrimination) ซึง่ขดัต่อหลกักฎหมำยระหว่ำงประเทศ ต่อเมือ่กำรปฏบิติันัน้เก่ียวข้องกบั “เหตุแห่งกำร
เลือกปฏิบัติ” เมื่อพิจำรณำหลักกฎหมำยระหว่ำงประเทศพบว่ำ เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติมีกำรระบุไว้ เช่น 

 กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง ก�ำหนดเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัต ิ
     ครอบคลุม “เชื้อชำติ สีผิว เพศ ภำษำ ศำสนำ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองหรือควำมคิดเห็นอื่นใด  
      ชำติหรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน ก�ำเนิด หรือสถำนะอื่น”141 

 กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ก�ำหนดเหตุแห่งกำรเลือก 
     ปฏิบัติครอบคลุม “เชื้อชำติ สีผิว เพศ ภำษำ ศำสนำ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองหรือควำมคิดเห็น 
     อื่นใด ชำติหรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน ก�ำเนิด หรือสถำนะอื่น”142  

 อนสุญัญำว่ำด้วยกำรขจดักำรเลือกปฏบิติัทำงเชือ้ชำติในทุกรูปแบบ ก�ำหนดเหตุแห่งกำรเลอืกปฏบิตัิ 
     ครอบคลุม “เชื้อชำติ สีผิว เชื้อสำย หรือชำติก�ำเนิด หรือเผ่ำพันธุ์ก�ำเนิด”143 

 อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิของคนพิกำร ก�ำหนดเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติเฉพำะกรณี “ควำมพิกำร”144
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ส�ำหรบักฎหมำยต่ำงประเทศนัน้ พบว่ำมกีำรก�ำหนดเหตุแห่งกำรเลือกปฏบิติัไว้แตกต่ำงกันในรำยละเอยีด 
เช่น 

 กฎหมำยสทิธมินษุยชนแคนำดำ (Canada Human Rights Act 1985, Last Amended November, 
2014) ก�ำหนดครอบคลุม “...เชื้อชำติ ชำติพันธุ์ สีผิว ศำสนำ อำยุ เพศ รสนิยมทำงเพศ สถำนภำพกำรสมรส สถำนภำพ
ทำงครอบครัว ควำมพิกำร ประวัติกำรต้องโทษทำงอำญำซ่ึงได้รับกำรยกเว้นโทษหรือรอลงอำญำ” ส�ำหรับกฎหมำย
ระดับมลรัฐในแคนำดำ เช่น มลรัฐ Alberta นั้น พระรำชบัญญัติสิทธิมนุษยชน (Alberta Human Rights Act) ก�ำหนด
ครอบคลุม “...เชื้อชำติ ศำสนำ ควำมเชื่อ สีผิว เพศ ควำมพิกำรทำงร่ำงกำย ควำมพิกำรทำงจิตใจ อำยุ บรรพบุรุษ ชำติ
ก�ำเนิด สถำนะกำรสมรส รำยได้ สถำนะทำงครอบครวั รสนยิมทำงเพศ ของบคุคลนัน้หรือกลุ่มบคุคลนัน้ “ ส�ำหรับมลรฐั 
Ontario ประมวลกฎหมำยสิทธิมนุษยชน (Human Rights Code R.S.O. 1990, CHAPTER H. 19) ก�ำหนดครอบคลุม 
“...เช้ือชำต ิบรรพบรุุษ สถำนท่ีก�ำเนดิ สผีวิ กลุม่ชำติพันธุ ์สญัชำติ เพศ รสนยิมทำงเพศ อัตลกัษณ์ทำงเพศ กำรแสดงออก
ทำงเพศ อำยุ สถำนภำพกำรสมรส สถำนะครอบครัว ควำมพิกำร” 

 รัฐธรรมนูญแอฟริกำใต้ ก�ำหนดครอบคลุม “...เชื้อชำติ เพศ กำรตั้งครรภ์ สถำนะควำมเป็นมำรดำ 
ชำติก�ำเนิด สีผิว รสนิยมทำงเพศ อำยุ ควำมพิกำร ศำสนำ ควำมเชื่อ วัฒนธรรม ภำษำ และถิ่นก�ำเนิด” นอกจำกนี้ 
กฎหมำยแรงงำน (Employment Equality Act, 1998) ของแอฟรกิำใต้ ก�ำหนดครอบคลมุ “...เชือ้ชำต ิเพศ กำรต้ังครรภ์ 
สถำนภำพกำรสมรส ควำมรับผิดชอบทำงครอบครัว ควำมเชื่อ ควำมเห็นทำงกำรเมือง วัฒนธรรม ภำษำ กำรก�ำเนิด”

 ส�ำหรบัออสเตรเลยีนัน้ ในระดบัสหพนัธรฐั พระรำชบญัญตัคิณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนออสเตรเลยี 
(Australian Human Rights Commission Act 1986) ก�ำหนดครอบคลุม “... เชื้อชำติ สีผิว เพศ ศำสนำ ควำมเห็น
ทำงกำรเมือง ชำติก�ำเนิดหรือต้นก�ำเนิดทำงสังคม” ในระดับมลรัฐมีกำรก�ำหนดเหตุแตกต่ำงกันไป เช่น พระรำชบัญญัติ
ห้ำมกำรเลือกปฏิบัติ (Anti-Discrimination Act 1977) ของมลรัฐ New South Wales ก�ำหนดครอบคลุม “...เชื้อชำติ 
สีผิว สัญชำติ บรรพบุรุษ กลุ่มชำติพันธุ์ ศำสนำ เพศ ซึ่งรวมกำรตั้งครรภ์และกำรให้นมบุตรจำกอกแม่ สถำนะกำรสมรส 
ควำมพิกำร กำรรักร่วมเพศ อำยุ อำชีพ” นอกจำกนี้ ยังวำงหลักห้ำมกำรให้ร้ำย (Vilification) ด้วยเหตุแห่ง “เชื้อชำติ 
เพศ อัตลักษณ์ทำงเพศ กำรรักร่วมเพศ หรือสถำนกำรณ์ติดเชื้อเอชไอวี” 

 กรณขีองสวเีดนนัน้ ตำมกฎหมำยกำรเลือกปฏิบติั (Discrimination Act) ก�ำหนดครอบคลุม “...เพศ  
อัตลักษณ์ควำมเป็นคนข้ำมเพศหรือกำรแสดงออกซึ่งกำรเป็นคนข้ำมเพศ ชำติก�ำเนิด ศำสนำหรือควำมเชื่ออื่น ๆ  
(Religion or other Belief) ควำมพิกำร รสนิยมทำงเพศ อำยุ”

 กรณีของฟินแลนด์ กฎหมำยห้ำมเลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination Act (1325/2014)) ก�ำหนด
ครอบคลุม “... อำยุ ถิ่นก�ำเนิด สัญชำติ ภำษำ ศำสนำ ควำมเชื่อ ควำมคิดเห็น กิจกรรมทำงกำรเมือง กิจกรรมกำรค้ำ 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว สถำนะทำงสุขภำพ ควำมพิกำร รสนิยมทำงเพศ หรือคุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคล” 

 ส�ำหรับกฎหมำยไทยนั้น รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ ก�ำหนดเหตุแห่ง 
กำรเลอืกปฏบัิตคิรอบคลุม “ถิน่ก�ำเนดิ เช้ือชำต ิภำษำ เพศ อำย ุควำมพกิำร สภำพทำงกำยหรอืสขุภำพ สถำนะของบคุคล 
ฐำนะทำงเศรษฐกิจหรอืสงัคม ควำมเชือ่ทำงศำสนำ กำรศกึษำอบรม หรอืควำมคดิเหน็ทำงกำรเมอืงอนัไม่ขดัต่อบทบญัญัติ
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แห่งรัฐธรรมนูญ….” จะเห็นได้ว่ำ โดยหลักแล้ว เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญของไทยมีควำมสอดคล้องกับ
เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อเปรียบเทียบเหตุแห่งกำรเลือก
ปฏิบัติตำมกฎหมำยไทยกับกฎหมำยระหว่ำงประเทศแล้ว พบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันโดยอำจจ�ำแนกเป็น ๒ กรณี ดังนี้ 

เหตแุห่งการเลอืกปฏบิตัทิีร่ฐัธรรมนญูของไทยก�าหนดในลักษณะทีก่ว้างกว่าหรอืเพิม่เตมิจาก
ที่กฎหมายระหว่างประเทศระบุไว้ เช่น “กำรศึกษำอบรม” “สถำนะทำงเศรษฐกิจหรือสังคม” 
อย่ำงไรก็ตำม อำจพิจำรณำได้ว่ำเหตุดังกล่ำวอำจจัดอยู่ในควำมหมำยของ “สถำนะอื่น” ตำม
กฎหมำยระหว่ำงประเทศได้ นอกจำกนี้ ส�ำหรับกรณี “สภำพทำงกำยหรือสุขภำพ” นั้นมีควำม
หมำยแตกต่ำงจำก “ควำมพิกำร” โดยอำจรวมถึงสภำพทำงกำยต่ำง ๆ เช่น น�้ำหนัก ควำมสูง 
หรือกำรเจ็บป่วยเป็นโรคบำงอย่ำงซ่ึงไม่จัดอยู่ในควำมหมำยของ “ควำมพิกำร” ได้ด้วย หำก
เปรียบเทียบกับ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับเสนอสภาปฎิรูปแห่งชาติลงมติ  
พบว่ำมีกำรระบุเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติคล้ำยคลึงกับรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ โดยมีเพิ่มเติม
เหตุแห่ง “เพศสภำพ” เข้ำมำด้วย

 
เหตแุห่งการเลอืกปฏบิตัทิีร่ฐัธรรมนูญของไทยมีการใช้ถ้อยค�าในลักษณะทีแ่คบกว่ากฎหมาย
ระหว่างประเทศ เช่น ให้กำรคุ้มครองเหตุเกี่ยวกับ “ความคิดเห็นทางการเมือง” ในขณะที่
กฎหมำยระหว่ำงประเทศครอบคลมุ “ความคดิเหน็อืน่ใด” ด้วย ซ่ึงมขีอบเขตกว้ำงกว่ำกำรเมอืง 
เช่น ควำมคิดเห็นในประเด็นต่ำง ๆ ของสังคม ส�ำหรับกรณี “ควำมเชื่อทำงศำสนำ” นั้นท�ำให้
ขอบเขตของเหตุนี้มีลักษณะจ�ำกัดลง โดยควำมเชื่อที่จะได้รับกำรคุ้มครองต้องเกี่ยวข้องกับ 
“ศำสนำ” อันน�ำไปสู่ประเด็นปัญหำว่ำ ควำมเชื่อที่ไม่เกี่ยวข้องกับศำสนำ รวมทั้งศำสนำที่
มิใช่ศำสนำกระแสหลัก จะจัดอยู่ในเหตุที่ได้รับควำมคุ้มครองนี้หรือไม่ ในขณะที่ตำมกฎหมำย
ระหว่ำงประเทศน้ัน ควำมเชื่ออื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับศำสนำ อำจได้รับกำรคุ้มครองภำยใต้ควำม
หมำยของ “ควำมคิดเห็นอื่นใด” ในขณะที่กฎหมำยบำงประเทศระบุควำมเชื่ออื่น ๆ แยกจำก 
ศำสนำ โดยเฉพำะ เช่น กฎหมำยสวีเดนระบุ “ศำสนำหรือความเชื่ออื่น ๆ (Religion or other 
Belief)” นอกจำกนี้ ยังมีข้อสังเกตว่ำ จำกร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น (๒๕๕๙) ก�ำหนดเหตุแห่ง
กำรเลือกปฏิบัติไว้เพียง “เหตุแห่งความแตกต่างระหว่างบุคคล เพศ ความพิการ หรือเหตุอื่น
ใด” ซ่ึงเป็นกำรระบุเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติไว้ในขอบเขตที่จ�ำกัดกว่ำกฎหมำยสิทธิมนุษยชน
ระหว่ำงประเทศ ท�ำให้เกิดปัญหำต้องตีควำมว่ำ เหตุอื่น ๆ ที่รัฐธรรมนูญไม่ระบุไว้แต่เป็นเหตุ
ตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศนั้น สำมำรถจัดอยู่ใน “เหตุอื่นใด” ได้หรือไม่ 

นอกจำกนี้ เมื่อเปรียบเทียบเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยไทยกับกฎหมำยต่ำงประเทศแล้ว 
พบว่ำมีควำมแตกต่ำงกัน โดยอำจจ�ำแนกเป็น ๒ กรณี ดังนี้ 

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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เหตแุห่งการเลือกปฏิบตับิางกรณีกฎหมายต่างประเทศได้ขยายความจากเหตดุัง้เดมิทีร่ะบไุว้ ให้กว้าง
เพี่อครอบคลุมการเลือกปฏิบัติที่อาจมีปัญหา เช่น กรณีกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง “เพศ” นั้น ใน
หลำยประเทศระบุจ�ำแนกละเอียดออกเป็น รสนิยมทำงเพศ อัตลักษณ์ทำงเพศ กำรแสดงออกทำงเพศ 
ด้วย ในขณะทีป่ระเทศไทยมกีำรบญัญตัไิว้เพยีง “เพศ” แม้ว่ำ ร่างรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบั 
เสนอสภาปฎริปูแห่งชาตลิงมต ิมกีำรเพิม่เติม“เพศสภำพ” เข้ำมำด้วย แต่ร่ำงดังกล่ำวกไ็ม่มผีลบงัคบัและ
ยังไม่แจกแจงรำยละเอียดของเหตุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรแสดงออกทำงเพศ ฯลฯ ดังเช่นกฎหมำย
ต่ำงประเทศ อย่ำงไรกต็ำม กฎหมำยเฉพำะ เช่น พระรำชบญัญติัควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มำตรำ ๓ ระบุเหตุแห่ง “กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ” ในขอบเขตที่กว้ำงขึ้น กล่ำวคือ
รวมถึง “เพศชำยหรือเพศหญิง หรือมกีารแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยก�าเนิด” นอกจำกนี้ ในบำง
เหตุที่กฎหมำยต่ำงประเทศระบุไว้ชัดเจน เช่น การติดเชื้อเอชไอวี ดังเห็นได้จำกกฎหมำยระดับมลรัฐ
หลำยมลรัฐในออสเตรเลีย แต่ในกรณีของไทยจะต้องตีควำมของถ้อยค�ำเกี่ยวกับเหตุ “สุขภำพ” ที่ระบุ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ

เหตุแห่งการเลอืกปฏิบตัทิีก่ฎหมายต่างประเทศระบคุรอบคลมุ แต่ส�าหรับประเทศไทยยงัมปัีญหาว่า
จะจดัอยูใ่นเหตแุห่งการเลอืกปฏบิติัหรอืไม่ ท้ังนี ้ พบว่ำบำงเหตุมไิด้ระบไุว้โดยชดัแจ้งตำมกฎหมำยสิทธิ
มนุษยชนระหว่ำงประเทศ แต่กฎหมำยต่ำงประเทศบำงประเทศก�ำหนดครอบคลุมขึ้นมำ เพื่อเป็นกำร
คุ้มครองกำรเลือกปฏิบัติในปัจจุบันที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปตำมสภำวะทำงสังคม เช่น ประวัติกำร
ต้องโทษทำงอำญำซึ่งได้รับกำรยกเว้นโทษหรือรอลงอำญำ กำรให้นมบุตรจำกอกแม่ เหตุเหล่ำนี้จะได้
แยกวิเครำะห์เป็นหัวข้อต่ำงหำกต่อไป 

หลังจำกศึกษำถึงขอบเขตควำมหมำยของเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนแล้ว ใน
ล�ำดับต่อไปจะได้วิเครำะห์แนวค�ำพิพำกษำของไทยโดยใช้เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติเป็นเกณฑ์ในกำรจ�ำแนกวิเครำะห ์
จดักลุม่ค�ำพพิำกษำเป็นกรณทีีเ่กีย่วข้องกบัเหตแุห่งกำรเลอืกปฏิบตั ิและกรณทีีแ่ตกต่ำงหรอืไม่เกีย่วข้องกบัเหตแุห่งกำร
เลือกปฏิบัติ 

๔.๔.๒ การปฏิบัติที่แตกต่างกันอันจัดอยู่ใน “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ”: คดีของศาลปกครอง 

ในบริบทของกฎหมำยสิทธิมนุษยชนนั้น กฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ที่ส่งผลให้เกิดควำมแตกต่ำงกัน อันจะ
เป็นกำรเลือกปฏิบัตินั้น จะต้องมีควำมสัมพันธ์กับสำเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ (Discrimination Grounds) ดังนั้น หำก
กำรปฏบิตัทิีพิ่พำทส่งผลให้เกดิควำมแตกต่ำงกนั แต่ไม่ปรำกฏว่ำควำมแตกต่ำงกนันัน้เกดิจำกสำเหตุแห่งกำรเลอืกปฏบิติั
ที่กฎหมำยก�ำหนด ก็ยังไม่ถือว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม ในคดีปกครองหลำยคดีผู้ฟ้องคดีมักจะ
ฟ้องว่ำตนถูก “เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” เนื่องจำกมีควำมแตกต่ำงกันเกิดขึ้นโดยกำรเปรียบเทียบกับบุคคลที่อยู่ใน
สภำพเดยีวกนั ซึง่กจ็ะต้องพจิำรณำต่อไปว่ำ ควำมแตกต่ำงดังกล่ำวเกดิจำกเหตุแห่งกำรเลือกปฏบิติั เช่น เชือ้ชำติ ภำษำ 
เพศ ฯลฯ หรือไม่ 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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ตัวอย่ำงเช่น ในคดีปกครองซึ่งมีประเด็นว่ำพระรำชกฤษฎีกำพระรำชทำนอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น 
ส่งผลให้เกิดกำรเลือกปฏิบัติต่อนักโทษ โดยนักโทษบำงประเภทอ้ำงว่ำไม่ได้รับกำรลดโทษหรือได้รับโดยไม่เท่ำเทียมกัน
นักโทษประเภทอื่น ศำลวินิจฉัยว่ำไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติ เช่น ค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด ที่ ฟ.๔๔/๒๕๕๑ ศำล
ปกครองสงูสดุวนิจิฉยัว่ำ พระรำชกฤษฎกีำพระรำชทำนอภยัโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙ ไม่เป็นกำรเลอืกปฏิบตัแิละเป็นบทบัญญัติ
ที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมำยแล้ว

เหตผุลจำกค�ำพพิำกษำศำลทีแ่สดงให้เหน็ถงึกำรน�ำ “เหตแุห่งกำรเลอืกปฏบิตั”ิ มำประกอบกำรวนิจิฉยั 
ปรำกฏดังเช่น ค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๒๒/๒๕๕๔ ศำลวินิจฉัยว่ำ มำตรำ ๘ แห่ง พ.ร.ฎ. พระรำชทำน
อภยัโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ มไิด้มลีกัษณะเป็นกำรเลือกปฏบิติัต่อผู้ฟ้องคดีและนกัโทษเด็ดขำด เช่น ผู้ฟ้องคดโีดยไม่เป็นธรรม
อันเป็นกำรขัดต่อมำตรำ ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ โดยศำลอธิบำยว่ำ “กำรที่ผู้ใช ้
อ�ำนำจรฐัปฏิบัตต่ิอบุคคลแตกต่ำงกันเพรำะเหตุแห่งควำมแตกต่ำงในเรือ่งถิน่ก�ำเนดิ เช้ือชำต ิภำษำ เพศ อำย ุสภำพทำง
กำยหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจหรือสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำอบรม หรือควำมคิด
เหน็ทำงกำรเมอืงอนัไม่ขัดต่อบทบัญญตัแิห่งรฐัธรรมนญู หรอืในเรือ่งอืน่ใด จะถอืว่ำเป็นกำรเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรมได้ 
ก็ต่อเมื่อกำรปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่ำงกันเพรำะเหตุแห่งควำมแตกต่ำงในเรื่องต่ำง ๆ ดังกล่ำว เป็นไปตำมอ�ำเภอใจของ 
ผู้ใช้อ�ำนำจรฐั ปรำศจำกเหตผุลอนัควรค่ำแก่กำรรบัฟังเท่ำนัน้” อย่ำงไรกต็ำม ผูวิ้จยัมข้ีอสงัเกตว่ำ คดนีีแ้ม้ศำลอธบิำยถงึ 
“เหตแุห่งกำรเลอืกปฎบิตั”ิ แต่ไม่ได้วนิจิฉยัอย่างชดัเจนในประเดน็ว่า กรณนีีเ้กีย่วข้องกบัเหตแุห่งการเลอืกปฎบัิตเิหตใุด 
เนื่องจำกศำลมุ่งเน้นไปที่กำรพิจำรณำถึงองค์ประกอบ “ไม่เป็นธรรม” โดยใช้อธิบำยว่ำ กำรเลือกปฎิบัติจะถือได้ว่ำ “ไม่
เป็นธรรม” เมื่อเป็นไปตำมอ�ำเภอใจ ปรำศจำกเหตุผลฯ 

นอกจำกนี้ ค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓๑/๒๕๕๓ ได้อธิบำยไว้ชัดเจนว่ำ กำรปฏิบัติที่แตกต่ำง
กันระหว่ำงนักโทษที่ได้รับโทษตำมฐำนควำมผิดหนึ่งกับนักโทษท่ีได้รับโทษตำมฐำนควำมผิดอื่นนั้น ไม่เข้าเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมาย ดังจะเห็นได้จำกที่ศำลอธิบำยว่ำ “เนื้อหำของพระรำชกฤษฎีกำพระรำชทำน
อภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระรำชกฤษฎีกำพระรำชทำนอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นกำรปฏิบัติต่อนักโทษเด็ดขำด 
ซึ่งต้องโทษตำมค�ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ�ำคุกเกินแปดปี แต่ไม่ถึงตลอดชีวิต ในควำมผิดฐำนผลิต น�ำเข้ำหรือส่งออก หรือ
ผลติ น�ำเข้ำหรอืส่งออกเพือ่จ�ำหน่ำย หรอืจ�ำหน่ำย หรอืมไีว้ในครอบครองเพือ่จ�ำหน่ำย ตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำเสพตดิให้
โทษ กฎหมำยว่ำด้วยมำตรกำรในกำรปรำบปรำมผูก้ระท�ำควำมผดิเก่ียวกับยำเสพตดิ หรอืกฎหมำยว่ำด้วยวตัถุทีอ่อกฤทธิ์
ต่อจิตและประสำทแตกต่ำงกบัทีป่ฏบิตัต่ิอนกัโทษเดด็ขำดซึง่ต้องโทษตำมค�ำพพิำกษำถงึทีส่ดุให้จ�ำคกุไม่ถงึตลอดชีวติใน
ควำมผดิฐำนอ่ืน กำรเลอืกอภัยโทษเฉพำะนักโทษทีก่�ำหนดไว้ดงักล่ำวยงัไม่เป็นเหตทุีจ่ะถอืว่ำเป็นกำรเลอืกปฏบิตัอิย่ำงไม่
เป็นธรรม กำรที่ผู้ใช้อ�ำนำจรัฐปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่ำงกันเพรำะเหตุแห่งควำมแตกต่ำงในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ 
เพศ อำยุ สภำพทำงกำยหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจหรือสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำ
อบรมหรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ หรือในเรื่องอื่นใดจะถือว่ำเป็นกำรเลือก
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมได้ก็ต่อเมื่อกำรปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่ำงกันเพรำะเหตุแห่งควำมแตกต่ำงในเรื่องต่ำง ๆ ดังกล่ำว” 
จำกคดีดังกล่ำว จะเห็นได้ว่ำ ควำมแตกต่ำงที่เกิดเพรำะเหตุ “ประเภทนักโทษ” นั้น มิได้อยู่ในเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย ดังเช่นกรณี เพศ เชื้อชำติ ฯลฯ แม้เกิดควำมแตกต่ำงกันขึ้นแต่ก็ไม่ถือว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติ 

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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ในบำงกรณีก็มีประเด็นท่ีน่ำพิจำรณำว่ำเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติหรือไม่ เช่น กรณีผู้ไม่
ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำเป็นนักศึกษำแพทย์อ้ำงว่ำถูกเลือกปฏิบัติ (คดีหมำยเลขแดงที่ อ ๙๗๒/๒๕๕๖ คดีหมำยเลขด�ำ
ที่ อ ๖๗๓/๒๕๕๒) ข้อเท็จจริงในคดีนี้สรุปได้ว่ำ ผู้ฟ้องคดีสมัครสอบคัดเลือกและผ่ำนกำรสอบข้อเขียนของวิทยำลัย
แพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยแห่งหนึ่ง แต่ไม่ผ่ำนกำรสัมภำษณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ำตนถูกเลือกปฏิบัติ ศำลปกครองสูงสุด
พิจำรณำประเด็นกำรที่คณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์มีมติไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้ำศึกษำ เห็นว่ำกรรมกำรทุกคนไม่เคยมีเหต ุ
โกรธเคืองกับผูฟ้้องคดีมำก่อน จงึไม่มมีลูเหตจุงูใจทีจ่ะกลัน่แกล้งไม่รบัผูฟ้้องคดเีข้ำศกึษำ ส�ำหรบัหลกัเกณฑ์กำรประเมนิ 
ผลกำรสอบสัมภำษณ์นั้น ปรำกฏตำมเอกสำรกำรสัมภำษณ์ว่ำ มีการก�าหนดลักษณะที่ไม่พึงประสงค์เช่น “Overt  
Homosexuality” การแต่งตัว กิริยามารยาทไม่เหมาะสม การควบคุมอารมณ์ไม่เหมาะสม ความไม่รับผิดชอบ 
ขาดมนุษยสมัพันธ์ ขาดความใฝ่รู ้อย่างไรกต็าม จากข้อเทจ็จรงิในการพจิารณา ศาลปกครองรบัฟังได้ว่า การตอบค�าถาม 
ตลอดจนกิริยาอาการของผู ้ฟ้องคดีในการสอบสัมภาษณ์เป็นเหตุให้กรรมกำรท้ัง ๙ คนมีมติไม่รับผู ้ฟ้องคดี
เข้ำศึกษำ ดังนั้น กำรใช้ดุลพินิจของคณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ในกำรลงมติดังกล่ำวจึงเป็นกำรพิจำรณำที่มี
เหตุผลเหมำะสมและชอบด้วยกฎหมำยแล้ว นอกจำกนี้ กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำวิชำแพทยศำสตร์ย่อมต้อง
คัดเลือกจำกผู ้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ สภำพกำยและสภำพจิตใจเหมำะสมที่จะประกอบวิชำชีพแพทย์ คณะ
กรรมกำรสอบสัมภำษณ์ย่อมสำมำรถใช้ดุลพินิจโดยพิจำรณำจำกบุคลิกลักษณะและสภำวะทำงอำรมณ์ของ
ผู ้ เข ้ ำสอบสัมภำษณ์ได ้  อีกทั้ งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ก็มิ ได ้ พิจารณาไม ่ รับผู ้ฟ ้องคดีเพราะเหตุ 
ด้านบุคลิกภาพแต่ประการเดียว แต่ยังปรำกฏควำมไม่เหมำะสมด้ำนอื่นอีกหลำยประกำรที่เป็นเหตุผลในกำรไม่รับ 
ผู้ฟ้องคดีเข้ำศึกษำ กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์จึงไม่ใช่กำรกระท�ำที่ต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๔๐ จำกคดีดังกล่ำว ผู้วิจัยมีข้อพิจำรณำ ดังนี้ 

๑) “เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ” ในกรณีนี้ หำกปรำกฏว่ำ กรรมกำรคัดเลือกตัดสินจำกกำรแสดงออก
ทำงเพศ เช่น “Overt Homosexuality” ก็จะเป็นกรณีกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกับบุคลด้วยเหตุรสนิยมทำงเพศ ซึ่งเป็น
เหตุที่ได้รับกำรคุ้มครองตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม แม้จะมีกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันด้วยเหตุรสนิยมทำงเพศ แต่หำก
มีเหตุผลอันสมควร เช่น สำมำรถแสดงให้เห็นควำมจ�ำเป็นของคุณสมบัตินั้นต่อกำรท�ำงำนหรือกำรศึกษำได้ ก็อำจไม่
เป็นกำรเลือกปฏิบัติ

๒) ในคดีนี้ปรำกฏว่ำ นอกจำกเหตุเกี่ยวกับรสนิยมทำงเพศแล้ว มีเหตุอื่นอีกหลำยเหตุที่กรรมกำรน�ำมำ
พิจำรณำ เช่น กำรตอบค�ำถำม กิริยำอำกำร จะเห็นได้ว่ำ เหตุเหล่ำนั้นไม่เกี่ยวข้องกับ “เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ” ตำม
กฎหมำยสิทธิมนุษยชน ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำ หำกมีกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันด้วยเหตุอื่น ๆ เช่น เหตุเชิงพฤติกรรม ที่
ไม่เกีย่วข้องกบัเหตุแห่งกำรเลอืกปฏบิตัดิงัเช่นข้อเทจ็จริงตำมกรณน้ีีแล้ว ก็จะไม่อยูภ่ำยใต้กำรห้ำมเลือกปฏบิติัตำม
กฎหมำยสิทธิมนุษยชน 

๓) กำรปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงกนัด้วยเหตแุห่งกำรเลือกปฏบิติันัน้เป็นกำรยำกในกำรพิสูจน์ เนือ่งจำกผู้ท่ีปฏบิตัิ
กำรอันพิพำทนั้นอำจอ้ำงเหตุอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ หรือมีกำรน�ำเหตุอื่น ๆ เข้ำมำประกอบ 
กำรพิจำรณำหรือตัดสินใจในกรณีที่มีเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติเกี่ยวข้องอยู่ด้วย ปัญหำจึงอยู่ท่ีข้อเท็จจริงในกำรระบุชัด
ถึงมูลเหตุกำรปฏิบัติอันแตกต่ำงนั้นว่ำมำจำกเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติหรือเหตุอื่น 

นอกจำกน้ี ยังมีบำงกรณีมีข้อน่ำพิจำรณำว่ำเป็นกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันด้วยเหตุแห่งเชื้อชำติ ภำษำ 
หรือไม่ เช่น กรณีข้อบังคับกำรศึกษำที่ก�ำหนดให้ใช้ภำษำอังกฤษในกำรเขียนวิทยำนิพนธ์นั้น ศำลเห็นว่ำ เป็นกฎที่ใช้กับ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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นักศึกษำทุกคนท่ีสมัครเข้ำศึกษำในสถำบันกำรศึกษำของผู้ถูกฟ้องคดีตำมหลักกำรและเงื่อนไขต่ำง ๆ เสมอเหมือนกัน 
ทุกคน ไม่มีข้อก�ำหนดใดที่จะท�ำให้มีกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมโดยเกิดจำกควำมแตกต่ำงตำมมำตรำ ๓๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยแต่อย่ำงใด (ค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙/๒๕๔๖)

กรณีนี้เห็นได้ว่ำ โดยเนื้อหำของกฎเกณฑ์ที่พิพำทซึ่งให้ใช้ภำษำอังกฤษในกำรเขียนวิทยำนิพนธ์นั้นใช้
บังคับกับนักศึกษำทุกคน มิได้มุ่งหมำยใช้กับนักศึกษำบำงคนด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ อย่ำงไรก็ตำม ในอีกแง่หนึ่ง
อำจโต้แย้งได้ว่ำ กฎเกณฑ์นี้แม้ใช้กับนักศึกษำทุกคนเหมือนกัน แต่ส่งผลในทำงปฏิบัติให้นักศึกษำที่ใช้ภำษำไทยเป็น
ภำษำหลักได้รับควำมเสียเปรียบนักศึกษำที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำหลัก หรือนักศึกษำที่มีควำมช�ำนำญในกำรเขียน
ภำษำอังกฤษ กับนักศึกษำท่ีไม่มีควำมช�ำนำญในกำรเขียนภำษำอังกฤษ จึงอำจเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อมได้ แต่แม้ 
จะพจิำรณำว่ำเป็นกำรเลอืกปฏบิตัโิดยอ้อมแล้ว กย็งัต้องพิจำรณำว่ำ กำรปฏบัิติท่ีแตกต่ำงกนัระหว่ำงนกัศึกษำนัน้ อยูบ่น 
พื้นฐำนของเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติหรือไม่ หำกกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันเกิดขึ้นระหว่ำงนักศึกษำที่ถนัดใช้ภำษำอังกฤษ 
กับนักศึกษำท่ีไม่ถนัดใช้ภำษำอังกฤษ กล่ำวคือเป็นกรณีเหตุ “ควำมสำมำรถทำงภำษำ” อำจไม่เข้ำเหตุแห่งกำรเลือก
ปฏิบตั ิแต่หำกข้อเทจ็จรงิปรำกฏว่ำ กฎเกณฑ์ดงักล่ำวส่งผลให้นกัศกึษาบางเชือ้ชาตหิรอืบางภาษาได้รบัควำมเสียเปรยีบ
นักศึกษำบำงเชื้อชำติหรือบำงภำษำ ดังนี้อำจจัดว่ำเข้ำเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติได้

๔.๔.๓ การเลือกปฏิบัติที่กว้างกว่า “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ”: คดีของศาลปกครอง 

ประเด็นที่น่ำพิจำรณำก็คือ กำรปฏิบัติท่ีแตกต่ำงกันอันไม่อยู่ในเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ จะเป็นกำร
เลือกปฏิบัติได้หรือไม่ ประเด็นนี้พบว่ำ ในบำงกรณีแม้ว่ำกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันนั้น ไม่ได้เกิดจำกเหตุแห่งกำรเลือก
ปฏบิตั ิดังทีก่�ำหนดไว้ตำมรฐัธูรรมนญู แต่ศำลปกครองก็ตัดสนิว่ำเป็นกำรเลือกปฏบิติั เช่น กรณขีอง “คณุวฒุกิำรศกึษำ
เกียรตนิยิม” ศำลปกครองตดัสนิว่ำ กำรปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงกนัด้วยเหตุเกยีรตินยิมนัน้เป็นกำรปฏบิติัต่อบคุคลท่ีมสีถำนะทำง
กฎหมำยที่เหมือนกันให้แตกต่ำงกัน ย่อมถือได้ว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” (ค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด
ที่ อ. ๑๕๘/๒๕๕๐) เช่นเดียวกับ ค�ำพิพำกษำที่ตัดสินว่ำ “กำรก�ำหนดให้ผู้ได้รับปริญญำตรีเกียรตินิยมทุกสำขำถือเป็น
เหตุพิเศษที่จะให้ได้รับสิทธิคัดเลือกแทนกำรสอบแข่งขันนั้น เห็นว่ำ เป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” (ค�ำพิพำกษำ
ศำลปกครองสงูสดุที ่อ. ๓๗๙/๒๕๕๐) จะเหน็ได้ว่ำ หำกพจิำรณำเหตแุห่งกำรเลือกปฏบิตัติำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศ
และกฎหมำยต่ำงประเทศแล้วจะพบว่ำ คุณวุฒิเกียรตินิยมหรือคุณวุฒิกำรศึกษำที่บ่งบอกถึงผลกำรศึกษำที่ดีเป็นพิเศษ
นั้น มิได้อยู่ในเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เช่นเดียวกับกรณีของ “สถำบันกำรศึกษำ” ดังนั้น กรณีที่องค์กรบำงแห่งก�ำหนด
คัดเลือกบุคคลเข้ำท�ำงำนโดยใช้เกณฑ์ “สถำบันกำรศึกษำ” ที่บุคคลนั้นจบมำ แม้เป็นกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน กล่ำวคือ
เป็นกำรปฏบิตัต่ิอบคุคลทีจ่บจำกบำงสถำบนัในลักษณะทีพึ่งพอใจมำกกว่ำ แต่กไ็ม่เกีย่วข้องกบัเหตุแห่งกำรเลอืกปฏบัิติ 
เช่น เชื้อชำติ ศำสนำ เพศ อย่ำงไรก็ตำม กรณีสถำบันกำรศึกษำนี้ศำลยังไม่เคยวินิจฉัยไว้ว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติหรือไม่ 
แต่มีประเด็นต่อไปว่ำ หำกกฎเกณฑ์ที่พิพำทมีกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันด้วยเหตุสถำบันกำรศึกษำแต่มีควำมเชื่อมโยงกับ
เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติที่กฎหมำยห้ำม เช่น เชื้อชำติ แหล่งก�ำเนิด ก็มีควำมชัดเจนขึ้นว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ
ที่กฎหมำยก�ำหนด เช่น ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงว่ำ ผู้มีคุณวุฒิปริญญำโทจำกประเทศอินเดียได้รับกำรพิจำรณำอัตรำเงินเดือน
ต�ำ่กว่ำผูม้คีณุวฒุจิำกภำยในประเทศหนึง่ขัน้ ผูฟ้้องคดีจึงเหน็ว่ำหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคณุวฒุ ิส�ำหรับผู้ส�ำเรจ็กำรศกึษำ
จำกประเทศอินเดยีเป็นกำรเลอืกปฏบิตัทิำงเชือ้ชำต ิหรอืประเทศอนัเป็นทีต่ัง้ของสถำนศกึษำ (ค�ำพพิำกษำศำลปกครอง
สูงสุดที่ อ. ๒๙๙/๒๕๕๑)

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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ในบำงกรณีผู้ฟ้องคดีปกครองอ้ำงว่ำถูกเลือกปฏิบัติและมีกำรใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ศำลพิจำรณำจำก
ปัจจัยที่เก่ียวข้องแล้วตัดสินว่ำมีกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ แม้ว่ำกรณีดังกล่ำวไม่ปรำกฏเหตุแห่งกำรเลือก
ปฏิบัติ เช่น เพศ ควำมพิกำร ฯลฯ เช่น ค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๙๙/๒๕๕๑ กรณีนี้เป็นคดีปกครองที่ผู้ฟ้อง
คดีผ่ำนเกณฑ์ประเมิน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต่อสัญญำจ้ำงให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลผู้ถูกฟ้องคดีอ้ำงว่ำ
เหตทุีไ่ม่พจิำรณำจ้ำงผูฟ้้องคดีต่อไปเป็นเพรำะต�ำแหน่งทีว่่ำงนีม้แีผนทีจ่ะใช้บรรจุนำงสำว ภ. เข้ำเป็นพนกังำนส่วนต�ำบล
ตำมแผนอัตรำก�ำลัง ๓ ปี ศำลเห็นว่ำ กรณีของนำงสำว ภ. เป็นกำรบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เข้ำรับรำชกำรเป็นพนักงำน
ส่วนต�ำบลในต�ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี มิใช่บรรจุเข้ำปฏิบัติงำนในต�ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี ซึ่ง
เป็นต�ำแหน่งลกูจ้ำงชัว่ครำวเหมอืนกบัผูฟ้้องคด ีนอกจำกนี ้ศำลยงัเหน็ว่ำ ผลกำรสอบข้อเทจ็จรงิของคณะกรรมกำรสอบ
ข้อเท็จจริง น่ำเชื่อได้ว่ำเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่จ้ำงผู้ฟ้องคดีเข้ำปฏิบัติงำนต่อ เนื่องจำกผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบพี่ชำยและบิดำ
ของผู้ฟ้องคดีที่ชอบมำวุ่นวำยในองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล และมีปัญหำขัดแย้งกับผู้บริหำรเป็นกำรส่วนตัว ดังนั้น ศำล
จึงตัดสินว่ำ กำรที่ผู้ฟ้องคดีผ่ำนเกณฑ์ประเมิน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต่อสัญญำจ้ำงให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีเหตุผลอันควร จึง
เป็นกำรเลือกปฏิบัติและใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย 

จะเหน็ได้ว่ำคดนีีผู้ฟ้้องคดกีล่ำวอ้ำงมำพร้อมกนัว่ำตนถกูเลอืกปฏบิติัและมีกำรใช้ดุลพนิจิโดยมชิอบ ทัง้นี้
ศำลได้พิจำรณำข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นด้วยกับข้ออ้ำงตำมฟ้อง โดยเฉพำะข้อเท็จจริงอันเป็นสำเหตุแห่งค�ำสั่งไม่
จ้ำงนั้นศำลพบว่ำเกี่ยวข้องกับเหตุผลส่วนตัวซึ่งไม่ใช่เหตุอันควร อย่ำงไรก็ตำม เหตุผลส่วนตัวอันเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ไม่ได้รับกำรจ้ำงต่อนั้นมิได้จัดอยู่ในเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เช่น เพศ ควำมพิกำร เชื้อชำติ ศำสนำ ฯลฯ จึงอำจกล่ำวได้
ว่ำในกำรพิจำรณำคดีเกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัตินั้น ศำลปกครองใช้กรอบกำรพิจำรณำกว้ำงกว่ำเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ
ดังกล่ำว โดยพิจำรณำรวมไปกับกำรใช้ดุลพินิจโดยมิชอบซึ่งอำจครอบคลุมเหตุต่ำง ๆ นอกเหนือจำกเหตุแห่งกำรเลือก
ปฏิบัติโดยทั่วไป 

เช่นเดยีวกบั ค�ำพพิำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่อ.๒๕/๒๕๔๗ ทีม่ปีระเด็นว่ำ กำรใช้ดุลพินจิของผู้ถกูฟ้อง
คดชีอบหรือไม่และเป็นกำรเลอืกปฏบิตัหิรอืไม่ โดยศำลปกครองเหน็ว่ำ “…เมือ่ข้อเทจ็จรงิปรำกฏว่ำผูฟ้้องคดมีคีณุสมบัติ
ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำอนุญำต รวมทั้งคณะกรรมกำรตรวจพิจำรณำคนเข้ำเมืองได้มีมติอนุญำตให้ผู้ฟ้อง
คดมีถีิน่ทีอ่ยูเ่พือ่กำรลงทนุเป็นกรณพีเิศษตำมค�ำขอแล้ว และตัง้แต่มกีำรเริม่โครงกำรดงึนกัลงทนุเป็นกรณพีเิศษ ในวนัท่ี 
๑ กรกฎำคม ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่ำวและมีควำมเห็นชอบให้คนต่ำงด้ำวที่ขออนุญำต 
เข้ำมำมถีิน่ทีอ่ยูเ่พ่ือกำรลงทุนเป็นกรณีพเิศษ โดยมหีลกัฐำนกำรลงทนุด้วยกำรฝำกเงนิประจ�ำกับธนำคำรภำยในประเทศ
เช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดี จ�ำนวนทั้งสิ้น ๔๐๔ คน ประกอบกับหลักเกณฑ์ตำมข้อ ๒.๓.๔ และข้อ ๒.๓.๕ ของประกำศ
ส�ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ตำมข้อ ๒ (๒) ของประกำศกระทรวงมหำดไทยฯ ดังนั้น กำรที่ผู้ถูกฟ้อง
คดีมีค�ำสั่งไม่เห็นชอบตำมค�ำขอของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นค�ำสั่งที่เน่ืองมำจำกกำรใช้ดุลพินิจโดยมิชอบด้วยเจตนำรมณ์ของ
กฎหมำยและมีลักษณะเป็นกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม....” จะเห็นได้ว่ำกรณีนี้ไม่ได้มีกำรเปรียบเทียบระหว่ำงผู้ฟ้อง
คดกีบับุคคลอ่ืนทีม่ลีกัษณะ “เหมอืนกนั” แต่ได้รบักำรปฏบิตัแิตกต่ำงกนั โดยศำลพจิำรณำประเดน็กำรเลือกปฏบิตัริวม
กันกับกำรใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ 

 กำรที่เจ้ำพนักงำนของรัฐมีกำรปฏิบัติท่ีแตกต่ำงกันระหว่ำงกรณีท่ีมีข้อเท็จจริงอย่ำงเดียวกันน้ัน ศำล
ปกครองตัดสินว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติ ท้ังน้ี แม้ว่ำจะเป็นกำรเปรียบเทียบระหว่ำงข้อเท็จจริงสองกรณีที่เกี่ยวกับบุคคล
เดยีวมิใช่ระหว่ำงบคุคลสองคนทีไ่ด้รบักำรปฏบัิตทิีแ่ตกต่ำงกัน นอกจำกนี ้กำรปฏิบตัทิีแ่ตกต่ำงกันดงักล่ำวมไิด้เกีย่วข้อง

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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กับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เช่น เพศ ควำมพิกำร เชื้อชำติ ศำสนำ ฯลฯ ตัวอย่ำงเช่น ค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่  
อ. ๑๕๔/๒๕๔๗ เป็นกรณทีีผู่ฟ้้องคดเีป็นผูเ้ข้ำร่วมกำรประกวดรำคำซ้ือเคร่ืองวดัส่วนสูงกบัผู้ถูกฟ้องคดี ตำมประกำศของ
ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง ประกวดรำคำซื้อครุภัณฑ์กำรแพทย์ ต่อมำ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีค�ำสั่งยกเลิกกำรประกวดรำคำ เนื่องจำก
เห็นว่ำผู้ฟ้องคดียื่นใบ ร.ง. ๔ เฉพำะล�ำดับที่ ๑ ที่ ๗ และที่ ๙ มิได้ยื่นล�ำดับที่ ๓ ด้วย จึงผิดเงื่อนไขตำมเอกสำรประกวด
รำคำ ผู้ฟ้องคดีอ้ำงว่ำ ก่อนหน้ำนี้ผู้ฟ้องคดีเคยเข้ำร่วมประกวดรำคำกับผู้ถูกฟ้องคดีมำแล้ว ๔ ครั้ง และทุกครั้งผู้ฟ้องคด ี
ก็ส่งใบ ร.ง. ๔ ไม่ครบทุกล�ำดับทั้ง ๔ ครั้ง โดยผู้ฟ้องคดีจะส่งเฉพำะล�ำดับที่เห็นว่ำจ�ำเป็นแก่กำรประกวดรำคำในแต่ละ
ครั้งเท่ำนั้น ซึ่งเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นในกำรประกวดรำคำที่พิพำทครั้งนี้ และได้รับคัดเลือกให้เป็น 
คู่สญัญำมำแล้วทุกครัง้ ผู้ฟ้องคดเีหน็ว่ำกำรยกเลกิกำรประกวดรำคำครัง้นีเ้ป็นไปโดยไม่ชอบและท�ำให้เกดิควำมเสยีหำย
แก่ผู้ฟ้องคดี จึงน�ำคดีมำฟ้องขอให้เพิกถอนค�ำสั่งยกเลิกกำรประกวดรำคำของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่ำว ศำลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยว่ำ แม้ใบ ร.ง. ๔ ที่สมบูรณ์จะต้องประกอบด้วยเอกสำรจ�ำนวน ๑๐ ล�ำดับ แต่ในกำรประกวดรำคำซื้อเครื่องวัด
ส่วนสูงของผู้ถูกฟ้องคดีหลำยครั้งที่ผ่ำนมำ ผู้ฟ้องคดีรวมทั้งผู้เสนอรำคำรำยอื่นซึ่งเสนอรำคำเครื่องวัดส่วนสูงที่ผลิตจำก
โรงงำนของผู้ฟ้องคดีก็มิได้ยื่นใบ ร.ง. ๔ ครบทั้ง ๑๐ ล�ำดับ ยื่นแต่เพียงใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรม
ล�ำดับที ่๑ อย่ำงเดยีว กไ็ด้รบัคดัเลอืกให้เข้ำท�ำสญัญำกบัผู้ถกูฟ้องคดีรวม ๕ คร้ัง ซ่ึงผูถู้กฟ้องคดีกใ็ห้กำรผ่อนผนัมำตลอด 
จึงแสดงว่ำกำรยื่นใบ ร.ง. ๔ ล�ำดับที่ ๑ ล�ำดับที่ ๗ และล�ำดับที่ ๙ ของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นกำรผิดเงื่อนไขในส่วนที่เป็นสำระ
ส�ำคัญ เมื่อปรำกฏว่ำผู้ถูกฟ้องคดีได้เคยใช้ดุลพินิจพิจำรณำว่ำกำรยื่นใบ ร.ง. ๔ ไม่ครบทุกล�ำดับมิใช่กำรผิดเงื่อนไขของ
เอกสำรประกวดรำคำในส่วนท่ีเป็นสำระส�ำคัญแล้ว เมือ่ไม่ปรากฏว่าการประกวดราคาครัง้นีก้บัครัง้ทีผ่่านมามข้ีอเทจ็จรงิ
ต่างกัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้ำท่ีผูกพันกับกำรใช้ดุลพินิจดังกล่ำว เว้นแต่ผู้ถูกฟ้องคดีจะก�ำหนดไว้ชัดเจนในกำรประกวด
รำคำครัง้นีว่้ำผูเ้สนอรำคำจะต้องยืน่ใบ ร.ง. ๔ ครบทัง้ ๑๐ ล�ำดบั กรณจีงึเหน็ได้ว่ำกำรยกเลกิกำรประกวดรำคำเนือ่งจำก
ผู้ฟ้องคดีไม่น�ำใบ ร.ง. ๔ ล�ำดับที่ ๓ ยื่นประกอบกำรเสนอรำคำ ไม่มีเหตุผลอันควรและเป็นการเลือกปฏิบัติต่อกรณีที่มี
ข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน รวมทั้งไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กำรยกเลิกกำรประกวดรำคำจึงเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย 

 จำกคดนีีจ้ะเหน็ได้ว่ำ ในกำรพจิำรณำคดีปกครองเกีย่วกบัค�ำสัง่ทีม่ชิอบด้วยกฎหมำยนัน้ ศำลได้เปรยีบ
เทยีบค�ำสัง่ท่ีพพิำทจำกข้อเทจ็จรงิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัว่ำค�ำสัง่ดงักล่ำวเกดิขึน้โดยเป็นปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงกนัต่อข้อเทจ็จรงิ
เหมอืนกนัจึงเป็นกำรเลอืกปฏิบัต ิท้ังนี ้จะเห็นได้ว่ำคดีนีเ้ป็นกำรเปรยีบเทยีบกำรปฏบัิติต่อบคุคลคนเดียวกนัคอืผูฟ้้องคดี  
กล่ำวคือ เปรียบเทียบกำรปฏิบัติของรัฐต่อผู้ฟ้องคดีในข้อเท็จจริงที่ผ่ำนมำในอดีตเปรียบเทียบกับกำรปฏิบัติที่พิพำทใน
คดน้ีี นอกจำกนี ้ยงัแสดงให้เหน็ว่ำ คดนีีม้ไิด้เป็นกำรเปรยีบเทยีบระหว่ำงบุคคลสองคนกำรปฏิบตัทิีแ่ตกต่ำงดงักล่ำวมิได้
เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เช่น เพศ ควำมพิกำร เชื้อชำติ ศำสนำ ฯลฯ 

 จำกกำรศกึษำพบว่ำในคดปีกครองทีเ่ก่ียวข้องกบักำรจดัซ้ือจดัจ้ำง กำรประกวดรำคำซ่ึงมปีระเดน็ว่ำกำร
ก�ำหนดคณุสมบัติผู้เสนอรำคำเป็นกำรเลอืกปฏบิติันัน้ มกัจะไม่เกีย่วข้องกับเหตแุห่งกำรเลอืกปฏิบัติ เช่น เพศ ควำมพกิำร 
เชื้อชำติ ศำสนำ ฯลฯ เช่น กำรก�ำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำก่อสร้ำงอำคำรโดยพิจำรณำจำกผลงำนกำรก่อสร้ำง
ประเภทเดยีวกันในวงเงินทีก่�ำหนด ศำลปกครอง (ค�ำพพิำกษำศำลปกครองสูงสดุที ่อ.๕-อ.๖/๒๕๔๖) ตดัสนิว่ำ หลักเกณฑ์
ทีก่�ำหนดตำมมตคิณะรฐัมนตรแีละข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุในเร่ืองผลงำนกำรก่อสร้ำงทีใ่ห้ก�ำหนด
คุณสมบตัผิูเ้สนอรำคำว่ำ ต้องมผีลงำนก่อสร้ำงประเภทเดยีวกนัในวงเงนิเพิม่ขึน้ไม่น้อยกว่ำ ๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บำท ซึง่ไม่
เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมำณ ไม่ขัดต่อระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับ
กำรประกวดรำคำครัง้ทีส่องทีพ่พิำทนัน้ มีผูย้ืน่ซองประกวดรำคำถึง ๑๔ รำย ซ่ึงเหน็ได้ว่ำไม่เป็นกำรกดีกนัหรือสร้ำงภำระ

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

267



แก่ผูเ้ข้ำเสนอรำคำแต่ประกำรใด กรณทีีผู่ฟ้้องคดขีำดคณุสมบติัเพรำะมผีลงำนกำรก่อสร้ำงไม่ถงึ ๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บำท  
ย่อมจะไม่ได้รบักำรพจิำรณำในเบือ้งต้นให้เป็นผูม้สีทิธเิข้ำประกวดรำคำคร้ังทีส่อง แม้จะไม่มกีำรเปลีย่นแปลงคณุสมบตัิ 
เกี่ยวกับผลงำนก่อสร้ำงของผู้เสนอรำคำ รำคำที่ผู้ฟ้องคดีเสนอมำก็มิได้รับกำรพิจำรณำเพรำะผู้ฟ้องคดีเสนอรำคำสูงสุด
ในจ�ำนวนผู้เสนอรำคำครั้งท่ีสองท้ังหมด จึงเห็นได้ว่ำผู้ถูกฟ้องคดีมิได้เลือกปฏิบัติหรือกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีแต่อย่ำงใด  
กรณีนี้จะเห็นได้ว่ำกำรก�ำหนดคุณสมบัติจำกผลงำนก่อสร้ำงนั้นใช้กับผู้เสนอรำคำทุกรำยเหมือนกัน และไม่เกี่ยวข้องกับ
เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ 

นอกจำกนี้ ศำลปกครองเคยตัดสินว่ำกำรออกกฎเป็นกำรเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมต่อสิทธิตำมสัญญำ 
ซึ่งกรณีดังกล่ำวไม่ปรำกฏว่ำเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เช่น เพศ ควำมพิกำร เชื้อชำติ ศำสนำ ฯลฯ เช่น ค�ำ
พิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๒๖/๒๕๔๖ ศำลปกครองตัดสินว่ำ มติของผู้ถูกฟ้องคดี (คณะรัฐมนตรี) ในกำรให้สิทธิ
พเิศษแก่องค์กำรโทรศพัท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) ในกำรให้บรกิำรเลขหมำยโทรศพัท์แก่หน่วยงำนของรฐั อนัมผีลท�ำให้
ผูฟ้้องคดซีึง่เป็นคูส่ญัญำร่วมกำรงำนและร่วมลงทนุกบั ทศท. ไม่อำจให้บริกำรแก่หน่วยงำนของรัฐได้ ถอืว่ำเป็นกำรออก
กฎอนัเป็นกำรลดสทิธหิรอืจ�ำกดัสทิธติำมสญัญำของผู้ฟ้องคดี ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัหลักกำรท่ีให้ควำมคุม้ครองสิทธแิก่ผู้เข้ำ
ท�ำสญัญำจัดท�ำบรกิำรสำธำรณะหรอืสญัญำสมัปทำนกบัรฐั ตำมนยัมำตรำ ๓๓๕ (๒) ของรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัร
ไทย และมีลกัษณะเป็นกำรเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรมต่อสทิธติำมสญัญำฯ ของผูฟ้้องคด ีซึง่ขัดกบัหลกัควำมเสมอภำคตำม
ที่มำตรำ ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติรับรองไว้ กรณีจึงเป็นกำรใช้อ�ำนำจทำงปกครองของผู้ถูก
ฟ้องคดมีำจ�ำกดัสทิธขิองผูฟ้้องคดทีีม่อียูต่ำมสญัญำ ไม่ใช่เป็นกำรเปล่ียนแปลงแก้ไขสัญญำตำมหลักสัญญำทำงปกครอง
ที่รัฐมีเอกสิทธิ์เหนือเอกชนคู่สัญญำ

ส�ำหรับกำรเลือกปฏิบัติในกำรให้บริกำรภำครัฐนั้น ศำลปกครองเคยตัดสินว่ำกำรให้บริกำรภำครัฐที่
ก�ำหนดเงือ่นไขบำงประกำรอนัส่งผลกระทบต่อสทิธใินกำรได้ใช้สำธำรณปูโภคของประชำชนนัน้เป็นกำรเลือกปฏบิติั เช่น 
ค�ำพพิำกษำศำลปกครองสงูสดุท่ี อ.๓๕๗/๒๕๔๙ ซึง่เป็นกรณพีพิำทเกีย่วกบักำรขอใช้ไฟฟ้ำ โดยผูฟ้้องคดีท้ังแปดสบิสีค่น 
ซึ่งเป็นผู้ที่มีทั้งทะเบียนบ้ำนถำวรและทะเบียนบ้ำนชั่วครำวได้ยื่นค�ำร้องพร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบเพื่อขอใช้ไฟฟ้ำ
ในเกำะเสม็ดต่อผู้ว่ำกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ไม่ได้รับอนุญำตให้ใช้ไฟฟ้ำเพรำะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ 
ได้ก�ำหนดเงื่อนไขให้ต้องแสดงหลักฐำนเพิ่มเติมนอกเหนือจำกหลักฐำนตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในค�ำแนะน�ำกำรขอ
และใช้ไฟฟ้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อันได้แก่ ส�ำเนำสัญญำเช่ำที่ดินรำชพัสดุเกำะเสม็ด หรือหนังสือรับรองจำกส�ำนักงำน
ธนำรักษ์ว่ำเป็นผู้เช่ำที่ดินรำชพัสดุเกำะเสม็ด และหำกผู้ขอใช้ไฟฟ้ำอยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติก็ต้องได้รับกำรอนุญำตให้
ใช้ไฟฟ้ำจำกอุทยำนแห่งชำติด้วย เพื่อเป็นมำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำผู้บุกรุกเกำะเสม็ด เนื่องจำกมีผู้ฟ้องคดีบำงรำย
อยู่ในระหว่ำงมีปัญหำโต้แย้งสิทธิครอบครองอยู่ ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดสิบส่ีคนเห็นว่ำกำรกระท�ำดังกล่ำวเป็นกำรกระท�ำที่ 
ไม่ชอบด้วยกฎหมำย มลีกัษณะเป็นกำรเลอืกปฏบิตัหิรอืมลีกัษณะเป็นกำรสร้ำงข้ันตอนโดยไม่จ�ำเป็นแก่ประชำชน ท�ำให้
ผูฟ้้องคดไีม่มไีฟฟ้ำใช้ในกำรด�ำรงชพีและประกอบธรุกิจตำมปกติทีค่วรจะได้รับเช่นบคุคลอืน่ ศำลปกครองสูงสุดวนิจิฉยั
ว่ำ “..ในกำรให้บริกำรไฟฟ้ำซึ่งเป็นสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนแก่ประชำชน ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อำจด�ำเนินกำรใด ๆ ที่จะขัด
ขวำงกำรทีต้่องบรกิำรสำธำรณปูโภคขัน้พืน้ฐำนทีรั่ฐพงึบริกำรให้ประชำชนทุกรำยอย่ำงเสมอภำค อนัเป็นสิทธข้ัินพ้ืนฐำน
ของประชำชนในกำรมคีณุภำพชวีติทีด่ทีีร่ฐัควรคุม้ครอง....ผูฟ้้องคดทีัง้แปดสบิสีค่นย่อมมสีทิธิทีจ่ะได้รบักำรบรกิำรให้ใช้
ไฟฟ้ำ ซึ่งกำรที่จะได้รับบริกำรให้ใช้ไฟฟ้ำจำกทำงรำชกำรอันเป็นสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนที่รัฐจะต้องเป็นผู้ให้บริกำร
โดยจะก�ำหนดเงื่อนไขอันเป็นการเลือกปฏิบัติไม่ได้..” จำกคดีนี้จะเห็นได้ว่ำ ค�ำสั่งทำงปกครองก�ำหนดเงื่อนไขในกำรได้

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

268



รบับรกิำรจำกภำครฐัโดยส่งผลเป็นกำรปฏบัิตทิีแ่ตกต่ำงกนัระหว่ำงผูข้อใช้บรกิำร ด้วยเหตแุห่งกำรเป็นผูเ้ช่ำหรอืผูมี้สทิธิ
ครอบครองที่ดิน ซึ่งเหตุดังกล่ำวนี้มิได้จัดอยู่ในเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติดังเช่น เพศ เชื้อชำติ ศำสนำ ฯลฯ 

จะเห็นได้ว่ำในคดีปกครองท่ีเกี่ยวข้องกับบริกำรสำธำรณะนั้น ศำลปกครองพิจำรณำประเด็นกำรเลือก
ปฏิบัติอย่ำงกว้ำง โดยกำรเลือกปฏิบัติในบริบทนี้ ครอบคลุมเหตุต่ำง ๆ  กว้ำงกว่ำเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติโดยทั่วไป เช่น 
เพศ ศำสนำ เชือ้ชำต ิฯลฯ เนือ่งจำกศำลน�ำหลกักฎหมำยปกครองเกีย่วกบักำรเลอืกปฏบิตัใินบรกิำรสำธำรณะมำปรบัใช้ 
ดังจะเห็นได้จำกค�ำพิพำกษำที่ศำลปกครองอธิบำยไว้ว่ำ “ระเบียบกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ว่ำด้วยกำรใช้ไฟฟ้ำและบริกำร
ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค พ.ศ. ๒๕๓๔ และค�ำสั่งกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคที่ อ.๕/๒๕๓๑ เรื่อง อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรใช้
ไฟฟ้ำและค่ำบริกำร ลงวันที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๓๑ ไม่มีข้อควำมในข้อใดหรือตอนใดขัดหรือแย้งต่อหลักกฎหมายปกครอง
ทั่วไปที่ว่า หน่วยงานทางปกครองที่มีอ�านาจหน้าท่ีจัดท�ากิจการบริการสาธารณะต้องจัดท�าบริการสาธารณะให้มีความ
ต่อเน่ืองไม่หยดุชะงกั ต้องปรบัปรงุเปลีย่นแปลงกจิการบรกิารสาธารณะให้สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชนอยู่
เสมอและไม่เป็นการเลอืกปฏิบัตโิดยไม่เป็นธรรมต่อประชาชนผูข้อใช้บรกิาร หรอืขัดหรอืแย้งต่อพระรำชบญัญตักิำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำค พ.ศ. ๒๕๐๓ ที่บัญญัติว่ำกำรด�ำเนินกิจกำรของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคให้ค�ำนึงถึงควำมปลอดภัย ประโยชน์
ของรัฐและประชำชน แต่อย่ำงใด” (ค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๒/๒๕๕๒)

ในกำรพิจำรณำว่ำค�ำสั่งหรือกำรกระท�ำทำงปกครองที่พิพำทเป็นกำร “กำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” 
หรือไม่น้ัน ศำลได้เคยเปรยีบเทยีบลกูจ้ำงกลุม่ต่ำง ๆ  ซึง่ได้รบักำรปฏิบตัทิีแ่ตกต่ำงกนัด้วยเหตลุ�าดบัหรอืช่วงเวลาท่ีสมัคร
เข้ำเป็นสมำชกิกองทนุส�ำรองเลีย้งชพีแตกต่ำงกนั ว่ำเป็นกำรเลือกปฏบิติัทีไ่ม่เป็นธรรม ดังเช่น ค�ำพิพำกษำศำลปกครอง
สงูสดุที ่อ.๑๔๘/๒๕๔๙ ศำลปกครองสงูสดุวนิจิฉัยว่ำ หลักเกณฑ์ทีก่�ำหนดใน (ข) ของประกำศอธบิดีกรมสรรพำกรเก่ียว
กับภำษีเงินได้ (ฉบับที่ ๘๐) จะเห็นว่ำลูกจ้ำงที่สมัครเป็นสมำชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพที่มีอำยุไม่ต�่ำกว่ำห้ำสิบปีบริบูรณ์
และท�ำงำนอยู่กับนำยจ้ำงมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปีและเกษียณอำยุก่อนกำรเป็นสมำชิกครบห้ำปี จะมีอยู่ด้วยกัน ๓ กลุ่ม 

กลุ่มแรก   ได้แก่ลูกจ้ำงที่สมัครเป็นสมำชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ก่อนวันที่ ๑๓ กันยำยน ๒๕๓๗ 
กลุ่มที่สอง  ได้แก่ ลูกจ้ำงที่สมัครเป็นสมำชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ระหว่ำงวันที่ ๑๓ กันยำยน ๒๕๓๗ 
     ถึงวันที่ ๒ กันยำยน ๒๕๓๘ และ
กลุ่มที่สาม  ได้แก่ลูกจ้ำงที่สมัครเป็นสมำชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ หลังวันที่ ๒ ธันวำคม ๒๕๓๘ 

กำรท่ีผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ประกำศก�ำหนดเฉพำะกลุ่มลูกจ้ำงที่สมัครเป็นสมำชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ระหว่ำงวันที่ ๑๓ กันยำยน ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๒ ธันวำคม ๒๕๓๘ ให้ได้รับสิทธิในกำรยกเว้นภำษีเงินได้ที่ลูกจ้ำงได้รับจำก
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเมื่อออกจำกงำนเพรำะเกษียณอำยุ ทั้งที่ลูกจ้างทั้งสามกลุ่มสมัครเป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยง
ชีพที่มีอายุไม่ต�่ากว่าห้าสิบปีบริบูรณ์ โดยได้ท�างานกับนายจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีและได้ออกจากงานเพราะเกษียณ
อายุก่อนการเป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพครบห้าปีเหมือนกัน ดังนั้น ประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรเกี่ยวกับภำษี
เงินได้ (ฉบับที่ ๘๐) ข้อ (ข) ที่ก�ำหนดเฉพำะลูกจ้ำงที่สมัครเป็นสมำชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพระหว่ำงวันที่ ๑๓ กันยำยน 
๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๒ ธันวำคม ๒๕๓๘ จึงมีลักษณะเป็นกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ตำมมำตรำ ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทยฯ ประกอบกับมำตรำ ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองฯ ประกำศดังกล่ำว 
จึงไม่ชอบด้วยกฎหมำย 

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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จำกคดีนี้จะเห็นได้ว่ำ ลูกจ้างทั้งสามกลุ่มมีลักษณะ “เหมือนกัน” กล่าวคือ สมัครเป็นสมาชิกกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพที่มีอายุไม่ต�่ากว่าห้าสิบปีบริบูรณ์ โดยได้ท�างานกับนายจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีและได้ออกจากงาน
เพราะเกษียณอายกุ่อนการเป็นสมาชกิกองทุนส�ารองเล้ียงชพีครบห้าปีเหมอืนกัน แต่ได้รับกำรปฏบิติัทีแ่ตกต่ำงกนัเพยีง
เพรำะเหตุแห่งช่วงเวลำท่ีลูกจ้ำงแต่ละกลุ่มสมัครเป็นสมำชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ศำลจึงเห็นว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติ  
ซึ่งกรณีนีก้ำรเลือกปฏิบัติเกิดจำกเหตุอื่นที่มิใช่เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเชื้อชำติ ศำสนำ เพศ ฯลฯ 

ส�ำหรับบำงคดีที่มีประเด็นกำรก�ำหนดเงินค่ำทดแทนท่ีดินแก่ผู้ถูกเวนคืนแตกต่ำงกัน ปัจจัยท่ีน�ำมำ 
เปรยีบเทยีบ คือ ทีด่นิทีอ่ยูต่ดิซอยส่วนบุคคลเช่นเดยีวกนัและมสีภำพทีด่นิคล้ำยกบัทีด่นิของผูฟ้้องคด ีซึง่คณะกรรมกำร
ก�ำหนดค่ำทดแทนมำกกว่ำที่ดินของผู้ฟ้องคดี ศำลปกครองให้ผู้ถูกฟ้องคดีวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีใหม่ในรำคำ 
ที่เป็นธรรมใกล้เคียงกับที่ดินที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน (ค�ำพิพำกษำศำลปกครองกลำงที่ ๑๒๗๒/๒๕๔๕) จะเห็นได้ว่ำเป็น
กรณีข้อเท็จจริงที่เหมือนกัน (ที่ดินสภำพเดียวกัน) แต่ได้รับกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน (ก�ำหนดค่ำทดแทนแตกต่ำงกัน)  
จึงเป็นกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน แม้ว่ำไม่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เช่น เพศ เชื้อชำติ ศำสนำ ฯลฯ แต่ศำลก็
วินิจฉัยว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

เช่นเดียวกับคดีที่มีประเด็นกำรแบ่งรำษฎรที่ครอบครองที่ดินบริเวณที่ที่จะเวนคืนออกเป็นสองกลุ่ม  
กลุ่มแรกเป็นกลุ่มท่ีร่วมเรียกร้องกับสมัชชำคนจน จ�ำนวน ๓๘ รำย ส่วนกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ร่วมเรียกร้องกับ 
สมชัชำคนจนและยนิยอมให้ด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงทำงหลวงได้ก่อน จ�ำนวน ๑๖ รำย ซึง่ผูฟ้้องคดอียูใ่นกลุม่ดงักล่ำว และได้
มีกำรพิจำรณำก�ำหนดค่ำทดแทนให้แก่รำษฎรทั้งสองกลุ่ม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ำกำรก�ำหนดค่ำทดแทนไม่ชอบ เนื่องจำกที่ดิน
ของผู้ฟ้องคดีซึ่งตั้งอยู่ติดต่อกับที่ดินของผู้ที่อยู่ในกลุ่มแรก แต่ที่ดินแปลงดังกล่ำวกลับได้รับค่ำทดแทนในอัตรำที่สูงกว่ำ 
ศำลปกครองอ้ำงหลักควำมเสมอภำคตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๔๐ อันมีหลักว่ำจะต้อง
ปฏิบตัต่ิอสิง่ทีมี่สำระส�ำคญัเหมอืนกนัอย่ำงเท่ำเทยีมกนั และจะต้องปฏบิตัต่ิอส่ิงทีม่สีำระส�ำคญัทีแ่ตกต่ำงกนัให้แตกต่ำง
กันไป ส�ำหรับกรณีนี้สำระส�ำคัญที่เหมือนกัน คือ ผู้ครอบครองที่ดินทั้ง ๕๔ รำยที่ถูกเวนคืนที่ดิน ซึ่งได้โต้แย้งกรรมสิทธิ์
และยังไม่ได้มกีำรพสิจูน์สทิธติำมหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำกำรบกุรกุท่ีดนิของรฐั (กบร.) กำรทีผู่ถ้กูฟ้อง
คดแีบ่งเกณฑ์กำรก�ำหนดค่ำทดแทนเป็นสองกลุม่เป็นกำรปฏบิติัต่อส่ิงทีม่สีำระส�ำคญัเหมอืนกนัให้แตกต่ำงกนั ซ่ึงขดักบั
หลกัควำมเสมอภำคตำมรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช ๒๕๔๐ จึงมชิอบด้วยกฎหมำยและไม่เป็นธรรม 
(ค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒/๒๕๕๑)

จำกคดีท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเวนคืนดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำ ผู้ฟ้องคดีอ้ำงว่ำมีกำรเลือกปฏิบัติเนื่องจำก
บุคคลที่อยู่ในสถำนะเหมือนกันหรือท่ีดินที่อยู่ในสภำพเหมือนกัน แต่ได้รับค่ำทดแทนท่ีแตกต่ำงกัน โดยศำลน�ำหลัก 
ควำมเท่ำเทียมกันตำมรัฐธรรมนูญมำปรับใช้และตัดสินว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติที่ขัดต่อหลักควำมเสมอภำค จะเห็นได้
ว่ำกำรเลือกปฏิบัติในกรณีนี้มิได้เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชน 

ในคดีปกครองมักจะมีกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้ำงว่ำตนถูกเลือกปฏิบัติเนื่องจำกถูกด�ำเนินกำรตำมกฎหมำย
ในขณะที่เปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืนท่ีอยู่ในสภำพเช่นเดียวกันกลับไม่ถูกด�ำเนินคดี ในประเด็นนี้ศำลปกครองตัดสินว่ำ  
“กำรที่จะถือได้ว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ต้องเป็นกรณีที่ผู้ถูกปฏิบัติมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมำยแล้วไม่ได้
รับสิทธินั้น เพรำะกำรเลือกปฏิบัติหำใช่เป็นกรณีที่ไม่มีสิทธิตำมกฎหมำย แล้วอ้ำงว่ำมีบุคคลอื่นฝ่ำฝืนกฎหมำยด้วยกัน
ยังไม่ถูกด�ำเนินกำรเป็นกำรเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม ดังนั้น กำรที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญำตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้ำงอำคำรตำม
ค�ำขอและมคี�ำสัง่ให้รือ้ถอนอำคำร เป็นกำรกระท�ำทีช่อบด้วยกฎหมำย” (ค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดท่ี อ.๑๓/๒๕๔๙) 
 เช่นเดียวกับคดีที่มีประเด็นว่ำ ค�ำสั่งที่ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้ำงออกจำกเขตทำงหลวงเป็นค�ำสั่งที่เลือกปฏิบัติ ศำลวินิจฉัย

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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ว่ำ กำรทีบ่คุคลใดจะอ้ำงหลกัแห่งควำมเสมอภำคเพือ่เรยีกร้องให้ปฏิบติัต่อตนเป็นอย่ำงเดียวกนันัน้ ย่อมท�ำได้เฉพำะเพือ่
เรยีกร้องให้ปฏบิตัใินสิง่ทีช่อบด้วยกฎหมำยเท่ำนัน้ ผูท่ี้กระท�ำกำรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยจึงไม่อำจอ้ำงในท�ำนองทีว่่ำถกู
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อตนได้ (ค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๐-อ.๑๙๗/๒๕๕๑)

จะเห็นได้ว่ำ กำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ในบริบทของคดีปกครอง (มำตรำ ๙ ของพระรำชบัญญัติ
จัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒) นั้น มีขอบเขตและลักษณะที่แตกต่ำงจำก “กำรเลือก
ปฏิบัติ” ในบริบทของกฎหมำยสิทธิมนุษยชน เนื่องจำกเป็นกำรพิจำรณำ “กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน” ในกรอบของกำร
ตรวจสอบกำรใช้อ�ำนำจรัฐโดยมิชอบ และมักมีข้อเท็จจริงที่สัมพันธ์กับ “กำรใช้ดุลพินิจของฝ่ำยปกครองโดยมิชอบ” จึง
อำจครอบคลมุถงึกำรปฏบิตัแิตกต่ำงกนัโดยไม่เป็นธรรม กำรใช้ดุลพินจิโดยมิชอบ ด้วยเหตุใด ๆ  ทีก่ว้ำงกว่ำเหตแุห่งกำร
เลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชำติ เพศ ศำสนำ ฯลฯ ตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชน 

๔.๔.๔ การเลือกปฏิบัติที่กว้างกว่า “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ”: ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ คณะกรรมการกฤษฎีกา 

ก่อนทีจ่ะมกีำรจดัตัง้ศำลปกครองนัน้ ปรำกฏว่ำมคี�ำร้องต่อคณะกรรมกำรวนิจิฉัยร้องทกุข์ คณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ ในประเด็นที่เกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติ ซึ่งมีกำรกล่ำวอ้ำงและกำรวินิจฉัยในขอบเขตที่กว้ำงกว่ำ “เหตุแห่งกำร
เลือกปฏิบัติ” ตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชน ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

ค�าวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ที่ ๒๕/๒๕๔๓ 

คณะกรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์ได้วินิจฉัยในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรรับนักเรียนเข้ำโรงเรียน ส. ซึ่งเป็น
โรงเรียนของรัฐแห่งหนึ่ง ว่ำ หลักเกณฑ์ที่โรงเรียนได้ก�ำหนดไว้เป็นกรณีพิเศษและน�ำมำใช้คัดเลือกนักเรียนจำกกำร
สอบด้วยนั้น ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ๔ ประกำร คือ 

(๑) พจิำรณำรบับตุรหรอืธดิำของผู้ปกครองนกัเรียน ซ่ึงมบีตุรธดิำอยูใ่นโรงเรียนแล้ว โดยผู้ปกครองนัน้ 
     ได้ร่วมมือในกำรสนับสนุนช่วยเหลือกิจกำรโรงเรียนด้วยดีมำโดยตลอด 

(๒) พิจำรณำรับบุตรหลำนของอำจำรย์ในโรงเรียนหรือบุตรหลำนของบูรพำจำรย์
(๓) พจิำรณำรบับุตรหรอืธดิำของผูท้ีท่�ำประโยชน์ต่อโรงเรียน มหำวทิยำลยั หรอืประเทศชำต ิแม้จะ 

     ไม่มีพี่น้องอยู่ในโรงเรียนนี้มำก่อน และ 
(๔) พิจำรณำรับเด็กของผู้ฝำกที่ส�ำคัญจำกส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ที่ให้กำรสนับสนุนช่วยเหลือรำชกำร 

     โรงเรียน หรือมหำวิทยำลัย
 

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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ปรำกฏว่ำหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้เป็นกรณีพิเศษนี้มิได้มีกำรประกำศให้สำธำรณชนทรำบโดยทั่วไป 
แม้จะปรำกฏว่ำมอียูใ่นหนงัสอืครบรอบ ๑๕ ปี ของโรงเรียนกต็ำม กไ็ม่อำจถอืได้ว่ำประกำศให้สำธำรณชนทรำบด้วย 
หลกัเกณฑ์น้ียงัเป็นหลกัเกณฑ์ทีใ่ห้ควำมได้เปรียบแก่บคุคลบำงกลุ่ม ผูป้กครองท่ีไม่มีบตุรหรอืธิดำเรียนในโรงเรยีน
และประสงค์จะให้บตุรหรอืธิดำเข้ำเรยีนในโรงเรยีนนีก้จ็ะไม่ทรำบหลักเกณฑ์ดังกล่ำว คณะกรรมกำรวนิจิฉัยร้องทกุข์
เห็นว่ำ กำรน�ำหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดขึ้นเป็นกรณีพิเศษนี้มำใช้ในกำรคัดเลือกนักเรียนนั้น มิได้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์
ของกำรจัดตัง้โรงเรียน ส. ทัง้ยงัเป็นกำรเปิดโอกำสให้โรงเรยีนใช้ดลุพนิจิได้ตำมอ�ำเภอใจ อนัเป็นกำรเลือกปฏบิตัใิห้
เป็นคณุแก่บุคคลบำงกลุม่เท่ำนัน้ จงึไม่เป็นธรรมต่อนกัเรยีนทีส่มคัรสอบคดัเลอืกเข้ำเรยีนในโรงเรยีนโดยทัว่หน้ำกนั 
อันเป็นกำรขดัต่อหลกัควำมเสมอภำคของบคุคลในกำรเสำะแสวงหำโอกำสทีจ่ะเข้ำรับกำรศกึษำในโรงเรียนของรัฐ145

ผู้วิจัยมีข้อพิจำรณำว่ำ กรณีนี้เป็นกฎเกณฑ์หรือนโยบำยที่ปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่ำงกัน โดยหลักแล้ว
เป็นกำรขัดต่อหลักควำมเสมอภำค และอำจน�ำไปสู่กำรใช้ดุลพินิจตำมอ�ำเภอใจ แต่หำกพิจำรณำในกรอบกฎหมำย
สิทธิมนุษยชนจะเห็นได้ว่ำ เหตุแห่งกำรปฏิบัติท่ีแตกต่ำงดังกล่ำว ไม่มีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเหตุแห่งกำรเลือก
ปฏบัิต ิเช่น เช้ือชำต ิสผีวิ เพศ ศำสนำ ฯลฯ อย่ำงไรกต็ำม หำกมข้ีอเทจ็จรงิว่ำกำรคดัเลอืกเฉพำะนกัเรยีนทีผู่ป้กครอง
หรือผู้ฝำกให้กำร “สนับสนุน” โรงเรียน โดยมีกำรบริจำคทรัพย์สิน อำจเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติแตกต่ำงกันด้วยเหตุ 
“ฐำนะทำงเศรษฐกิจ” หรือในกรณีกำรคัดเลือกนักเรียนที่สืบเชื้อสำยจำกอำจำรย์ในโรงเรียน อำจเกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติแตกต่ำงกันด้วยเหตุ “บรรพบุรุษ” 

ค�าวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ที่ ๑๓/๒๕๔๐

คณะกรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์เห็นว่ำ กำรเคหะแห่งชำติผ่อนผันผู้เช่ำซื้ออำคำรบำงคน ทั้งที่ล่วงเลย
ก�ำหนดระยะเวลำตำมแนวปฏิบัติที่กำรเคหะแห่งชำติก�ำหนดไว้ แต่ไม่ผ่อนผันผู้เช่ำซื้ออำคำรบำงคนนั้น ไม่มีเหตุผล
อนัสมควร ซึง่ถอืได้ว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบตัต่ิอผูร้้องทกุข์ทีไ่ม่เท่ำเทยีมกนักบัรำยอืน่ กำรเคหะแห่งชำตมิวีตัถปุระสงค์
ในกำรด�ำเนินงำนเพื่อให้ควำมช่วยเหลือในด้ำนที่อยู่อำศัยให้แก่ประชำชนผู้มีรำยได้น้อยและรำยได้ปำนกลำง  
กำรปฏิบัติงำนของกำรเคหะแห่งชำติจึงควรมุ่งเน้นในทำงอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้เช่ำซื้อภำยในกรอบระเบียบ  
หลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก�ำหนดซึ่งได้ประกำศล่วงหน้ำให้ทรำบทั่วกัน และควรปฏิบัติต่อผู้เช่ำซื้อทุกรำยโดย 
เท่ำเทียมกัน

ผู้วิจัยมีข้อพิจำรณำว่ำ กรณีนี้กำรเลือกผ่อนผันเฉพำะผู้เช่ำซื้อบำงรำยเป็นกำรปฏิบัติต่อบุคคล 
แตกต่ำงกนั แต่ไม่มข้ีอเทจ็จรงิว่ำเกีย่วข้องกบัเหตแุห่งกำรเลือกปฏบิติัตำมกฎหมำยสิทธมินษุยชนแต่อย่ำงใด จึงเป็น
กรณกีำรเลอืกปฏบิตัใินควำมหมำยทีแ่ตกต่ำงและกว้ำงกว่ำกำรเลือกปฏบิติัตำมกฎหมำยสิทธมินษุยชน อย่ำงไรกต็ำม
หำกมีข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ กำรผ่อนผันแก่ผู้เช่ำซื้อบำงรำยนั้นเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชำติ  
เพศ ศำสนำ ฯลฯ ดังนี้อำจจัดเป็นกำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนได้

   145  สมคิด เลิศไพฑูรย์, “หลักควำมเสมอภำค,” วำรสำรนิติศำสตร์ ๓๐, ๒ (มิถุนำยน ๒๕๔๓): ๑๗๘-๑๘๑.

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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๔.๔.๕ การปฏิบัติที่แตกต่างกันอันจัดอยู่ใน “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ”: คดีของศาล
รัฐธรรมนูญ

 กรณีท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุแห่ง “สถำนะของบุคคล” นั้น พบว่ำมีกำรเปรียบเทียบระหว่ำง 
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ ๒๘๖ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งบัญญัติให้ศำลก�ำหนดจ�ำนวนสิทธิ
เรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ตำมค�ำพิพำกษำที่เป็นพนักงำน ลูกจ้ำง หรือคนงำน ที่ไม่ใช่เป็นข้ำรำชกำรหรือ
ลูกจ้ำงของรัฐบำลให้อยู่ในควำมรับผิดแห่งกำรบังคับคดีได้ กับ มำตรำ ๒๘๖ วรรคหน่ึง (๒) ซึ่งบัญญัติให้สิทธิ 
เรียกร้องเป็นเงินลักษณะเดียวกับมำตรำ ๒๘๖ วรรคหนึ่ง (๓) ทั้งหมดที่ข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของรัฐบำลได้
รับไม่ต้องอยู่ในควำมรับผิดแห่งกำรบังคับคดีโดยไม่ต้องให้ศำลก�ำหนด ดังเช่น มำตรำ ๒๘๖ วรรคหน่ึง (๓) จะ
เห็นได้ว่ำกรณีนี้ เป็นหลักกฎหมำยท่ีวำงหลัก “แตกต่ำงกัน” โดยในแง่หนึ่งอำจพิจำรณำได้ว่ำ ควำมแตกต่ำง
กันน้ัน เก่ียวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติในกรณี “สถำนะของบุคคล” อย่ำงไรก็ตำม ศำลรัฐธรรมนูญก็มิได้
วินิจฉัยชัดเจนว่ำ กรณีนี้เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติหรือไม่ แต่จำกเหตุผลในค�ำวินิจฉัยจะพบว่ำ ศำล
พิจำรณำถึงควำมแตกต่ำงของ “สถำนะ” บุคคลระหว่ำงข้ำรำชกำรกับบุคคลทั่วไป แล้วเห็นว่ำมีลักษณะที ่
แตกต่ำงกนั ดงันัน้ จงึวนิจิฉยัว่ำไม่เป็นกำรเลอืกปฏบิติัตำมรฐัธรรมนญู (ค�ำวนิจิฉัยศำลรฐัธรรมนญูที ่๓๔-๕๓/๒๕๔๓)  
ดังนั้น อำจกล่ำวได้ว่ำในคดีนี้เป็นกรณีกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันและเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ คือ กรณี 
สถำนะของบุคคล อย่ำงไรก็ตำม กำรปฏิบัติอันแตกต่ำงดังกล่ำวนั้นมีเหตุผลอันสมควรดังที่ศำลได้ชี้ให้เห็นสถำนะ
ของบุคคลทั้งสองกลุ่มในบริบทของเงินที่อยู่ในขอบเขตของกำรบังคับคดี 

 ส�ำหรับกรณีควำมแตกต่ำงระหว่ำงสถำนะของบุคคลในมิติกำรจ้ำงแรงงำน พบว่ำมีคดีที่
เกี่ยวกับสถำนะของนำยจ้ำงและลูกจ้ำง ซึ่งจ�ำเลยโต้แย้งว่ำ พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ มำตรำ 
๑๒๐ ให้สิทธิเฉพำะลูกจ้ำงฝ่ำยเดียวท่ีมีสิทธิยื่นค�ำขอให้คณะกรรมกำรสวัสดิกำรแรงงำนพิจำรณำวินิจฉัย โดยไม่
ให้สทิธใิดๆ แก่ฝ่ำยนำยจ้ำงและไม่ได้รบัควำมเสมอกันในบทบญัญติัของกฎหมำยเท่ำกบัฝ่ำยลูกจ้ำง จึงขดัหรอืแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๙ และ ๓๐ อย่ำงไรก็ตำม ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กฎหมำยดังกล่ำวเป็น
กฎหมำยทีม่เีจตนำรมณ์เพือ่คุม้ครองลูกจ้ำงผูม้ฐีำนะทีด้่อยทำงเศรษฐกิจ...อกีท้ังยงัเป็นกฎหมำยเก่ียวกบัควำมสงบ
เรยีบร้อยของประชำชนและบญัญตัขิึน้เพือ่แก้ปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำงและมเีจตนำรมณ์เพือ่
คุ้มครองลูกจ้ำง ..มิได้ขัดต่อหลักควำมเสมอภำค และยังเป็นกำรส่งเสริมให้ลูกจ้ำงสำมำรถใช้สิทธิและเสรีภำพเช่น
เดียวกับนำยจ้ำง ย่อมไม่ถือเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๙ และ 
๓๐ (ค�ำวนิจิฉยัศำลรฐัธรรมนญูที ่๓๓/๒๕๔๘) ดังนัน้ อำจกล่ำวได้ว่ำในคดีนี ้เป็นกรณกีำรปฏบิติัท่ีแตกต่ำงกนัและ
เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ คือกรณี สถำนะของบุคคล อย่ำงไรก็ตำม กำรปฏิบัติอันแตกต่ำงดังกล่ำว
นั้นมีเหตุผลอันสมควร ประกอบกับเป็นกฎหมำยที่มุ่งคุ้มครองลูกจ้ำงซ่ึงเป็นกลุ่มที่กฎหมำยเห็นว่ำเสียเปรียบ จึง
ไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติ 

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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 กรณีที่เกี่ยวข้องกับ “สถำนะทำงเศรษฐกิจ” นั้น มีประเด็นที่ผู้ร้องกับพวกอ้ำงว่ำ ประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ ๑๕๖ วรรคห้ำ146 บัญญัติให้คู่ควำมท่ีขอด�ำเนินคดีอย่ำงคนอนำถำมีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อไปได้ ค�าส่ังของศาลอทุธรณ์เช่นว่านีใ้ห้เป็นท่ีสดุ นัน้เป็นกำรตัดสทิธหิรอืปิดโอกำสผูซ่ึ้งมฐีำนะยำกจนไม่มี
เงินเพียงพอหรือไม่มีทรัพย์สินอื่นใดที่จะน�ำมำช�ำระค่ำธรรมเนียมศำลต้องถูกจ�ำกัดสิทธิ อันเป็นกำรขัดหรือแย้งต่อ
รฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย มำตรำ ๒๙ และ ๓๐ ศำลรัฐธรรมนญูพิจำรณำแล้วเหน็ว่ำ “ ... การท่ีให้ค�าส่ังของ
ศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดนั้นเนื่องจากปัญหาที่ว่าบุคคลนั้นเป็นคนยากจนหรือไม่ ได้รับการพิจารณามาแล้วถึงสองศาล 
และปัญหาข้อนี้ไม่ใช่ประเด็นในคดีโดยตรง จึงควรให้ยุติที่ศาลอุทธรณ์ ไม่ควรให้ยืดเยื้อฎีกาต่อไปได้อีก ซึ่งเหมำะ
สมและเป็นธรรมแก่คู่ควำมแล้ว กรณีดังกล่าวแม้เป็นการจ�ากัดสิทธิอยู่บ้างแต่ก็เป็นการจ�ากัดเท่าที่จ�าเป็นและไม่
กระทบกระเทือนสาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ นอกจากนี้ ยังใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่ได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับ 
แก่กรณใีดกรณหีนึง่หรอืแก่บุคคลใดบุคคลหนึง่เป็นการเจาะจง เป็นบทบญัญติัท่ีใช้กับคูค่วำมอย่ำงเท่ำเทยีมกนั โดย
ไม่ค�ำนงึถงึฐำนะของคูค่วำมแต่อย่ำงใด ประมวลกฎหมำยวธิพิีจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ ๑๕๖ วรรคห้ำจึงไม่ขดัหรือ
แย้งกับรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๙ และ ๓๐ (ค�ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๔๙) คดีนี้มีประเด็นเฉพำะเกี่ยวกับ 
หลักกำรตำมกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งในส่วนท่ีจ�ำกัดกำรอุทธรณ์ค�ำส่ังศำลเกี่ยวกับกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียม 
โดยให้ค�ำสั่งศำลอุทธรณ์เป็นที่สุด ซึ่งผู้ร้องเห็นว่ำเป็นกำรจ�ำกัดสิทธิและท�ำให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมกัน ในประเด็น
นี้จะเห็นได้ว่ำหลักกำรดังกล่ำวใช้บังคับกับคู่ควำมทุกคนเท่ำเทียมกัน กล่ำวคือ คู่ควำมที่โต้แย้งค�ำสั่งศำลในกรณีมี
ค�ำสั่งอนุญำตให้ยกเว้นค่ำธรรมเนียมศำลหรือค�ำสั่งให้ยกค�ำร้องนั้น จะถูกจ�ำกัดสิทธิโต้แย้งโดยให้ยุติที่ศำลอุทธรณ์  
ในส่วนนี้จึงไม่มีกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันด้วยฐำนะทำงเศรษฐกิจ อย่ำงไรก็ตำม ผู้วิจัยเห็นว่ำยังมีประเด็นอื่นที่
เกี่ยวข้องกับกำรเลือกปฏิบัติแต่มิได้เป็นประเด็นในคดีนี้ กล่ำวคือ กำรที่กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งให้สิทธ ิ
คู่ควำมขอด�ำเนนิคดอีย่ำงคนอนำถำนัน้เป็นกำรเลอืกปฏิบติัหรือไม่ จะเหน็ได้ว่ำกฎหมำยดังกล่ำวเป็นกฎหมำยที่
ปฏบิตัต่ิอบคุคลทีแ่ตกต่ำงกนัด้วยเหตแุห่ง “สถำนะทำงเศรษฐกจิ” แต่ทัง้นีไ้ม่เป็นกำรเลอืกปฏิบตั ิเนือ่งจำกกฎหมำย 
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เสียเปรียบทำงสถำนะดังกล่ำวได้มีโอกำสเท่ำเทียมกันในกำรด�ำเนินคดีในศำล 

 กรณีที่เกี่ยวข้องกับควำมเท่ำเทียมและกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศนั้น พบว่ำมีกรณีที่ 
ผู้ร้องอ้ำงว่ำประมวลรัษฎำกรเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุแห่งเพศ เนื่องจำกก�ำหนดให้ผู้ร้อง (สำมี) ต้องน�ำเงินได้
ของภริยำ ซึ่งเป็นรำยได้อื่นที่ไม่ใช่รำยได้ตำมประมวลรัษฎำกร มำตรำ ๔๐ (๑) มำรวมค�ำนวณเป็นเงินได้ของผู้ร้อง 
โดยไม่ก�ำหนดให้สำมมีสีทิธแิยกยืน่รำยกำรและเสยีภำษต่ีำงหำก เฉพำะส่วนทีเ่ป็นเงนิได้พงึประเมนิตำมมำตรำ ๔๐ 
(๑) ด้วย จึงเป็นกฎหมำยทีเ่ลือกปฏิบัติต่อบุคคลเพรำะเหตุแห่งควำมแตกต่ำงในเรื่องเพศ ประเด็นนี้มีค�ำวินิจฉัย
ของศำลรัฐธรรมนูญสองคดี ซึ่งวินิจฉัยไว้แตกต่ำงกัน คดีแรกตัดสินตำมรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ คดีที่สองตัดสิน
ตำมรัฐธรรมนูญฉบับ ปี ๒๕๕๐

   146  คดีนี้ตัดสินก่อนมีกำรแก้ไขประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง ทั้งนี้ ต่อมำในปี ๒๕๕๑ มำตรำ ๑๕๖ ได้มีกำรแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยหลักกำรเกี่ยวกับกำร

อุทธรณ์ค�ำสั่งปรำกฎในมำตรำ ๑๕๖/๑ ดังนี ้ ในกรณีที่ศำลมีค�ำสั่งอนุญำตให้ยกเว้นค่ำธรรมเนียมศำลให้แต่เฉพำะบำงส่วน หรือมี

ค�ำสั่งให้ยกค�ำร้อง ผู้ขออำจอุทธรณ์ค�ำสั่งนั้นต่อศำลได้ภำยในก�ำหนดเจ็ดวันนับแต่วันมีค�ำสั่ง ค�ำสั่งของศำลอุทธรณ์เช่นว่ำนี้ให้เป็น

ที่สุด อย่ำงไรก็ตำม หลักกำรตำมกฎหมำยที่แก้ไขใหม่ยังคงให้ค�ำสั่งของศำลอุทธรณ์เป็นที่สุดเช่นเดียวกับกรณีตำมคดีนี้ 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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ในคดีแรก ผู้ร้องเห็นว่ำ บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกร มำตรำ ๕๗ ตรี และมำตรำ ๕๗ เบญจ
เป็นกฎหมำยที่ท�ำให้บุคคลไม่เสมอกันในกฎหมำย และไม่ได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยเท่ำเทียมกัน ท�ำให้ชำย
และหญิงมีสิทธิไม่เท่ำเทียมกัน จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๓๐ อย่ำงไรก็ตำม ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำ 
“ประมวลรัษฎำกร ...เป็นกฎหมำยเพื่อประโยชน์ในกำรจัดเก็บภำษีของรัฐ มีผลใช้บังคับกับสำมีและภริยำทั้งหมด
ที่มีเงินได้พึงประเมินเป็นกำรทั่วไปอย่ำงเท่ำเทียมกัน จึงถือไม่ได้ว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
เพรำะเหตุแห่งควำมแตกต่ำงในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เพศ อำยุ สภำพทำงกำยหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำง
เศรษฐกิจหรือสังคม ตำมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๓๐ วรรคสำม แม้ว่าประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี  
ก�าหนดให้ถือเงินได้พึงประเมินของภริยาเป็นเงินได้ของสามี โดยให้สามีมีหน้าที่ยื่นรายการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาแทนภริยาจะกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้เป็นสามีอยู่บ้างก็ตาม แต่ก็เท่ำท่ีจ�ำเป็นเพื่อ
ประโยชน์์ในกำรจัดเก็บภำษีของรัฐ และมไิด้กระทบต่อสำระส�ำคญัแห่งสทิธแิละเสรภีำพส่วนบคุคล ครอบครวั และ
ทรัพย์สินตำมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๙ ดังนั้น ประมวลรัษฎำกร มำตรำ ๕๗ ตรี จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อ 
รัฐธรรมนูญ มำตรำ ๓๐” (ค�ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญที่ ๔๘/๒๕๔๕) 

จะเห็นได้ว่ำ กฎหมำยที่พิพำทในกรณีนี้ปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่ำงกัน กล่ำวคือ ให้สำมีน�ำเงินได้ของ
ภริยำมำรวมค�ำนวณ แต่ในทำงกลับกันไม่ให้ภริยำน�ำเงินได้ของสำมีไปรวมค�ำนวณกับเงินได้ของตน โดยเนื้อหำจึง
เป็นควำมไม่เท่ำเทียมกันด้วยเหตุแห่งเพศ นอกจำกนี้ ยังอำจพิจำรณำว่ำเป็นควำมไม่เท่ำเทียมด้วยเหตุ “สถำนะ
ของบุคคล” กล่ำวคือ สถำนะทำงครอบครัวในควำมเป็นสำมีและภริยำอีกด้วย แม้ศำลรัฐธรรมนูญน�ำข้อยกเว้นมำ
พิจำรณำว่ำกฎหมำยน้ี “บังคับกับสำมีและภริยำทั้งหมดที่มีเงินได้พึงประเมินเป็นกำรทั่วไป อย่ำงเท่ำเทียมกัน..” 
แต่ก็เป็นกำรใช้บังคับโดยสร้ำงควำมแตกต่ำงระหว่ำงเพศอยู่นั่นเอง อย่ำงไรก็ตำม ศำลรัฐธรรมนูญก็ยอมรับว่ำกำร
บังคับดังกล่ำว “กระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของผู้เป็นสำมีอยู่บ้ำง” นอกจำกนี้ กำรที่ศำลน�ำข้อยกเว้นมำวินิจฉัยก็
อำจมองได้ว่ำอันที่จริงแล้วศำลเห็นว่ำกฎหมำยดังกล่ำวเป็นกำรปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่ำงกันด้วยเหตุแห่งเพศหรือ
สถำนะของบุคคล โดยหลักแล้วขัดต่อหลักควำมเท่ำเทียมกัน แต่ศำลชั่งน�้ำหนักกับประโยชน์ของรัฐแล้วเห็นว่ำเข้ำ
ข้อยกเว้นอนัท�ำให้มกีำรปฏิบัติทีแ่ตกต่ำงกนัได้ แต่กม็ปีระเดน็น่ำพจิำรณำต่อไปว่ำ กำรก�ำหนดให้เฉพำะสำมีน�ำเงนิ
ได้ของภรยิำมำรวมค�ำนวณ แต่ในทำงกลบักนัไม่ให้ภรยิำน�ำเงนิได้ของสำมไีปรวมค�ำนวณกบัเงนิได้ของตน ท�ำให้เกดิ
ประโยชน์มำกน้อยแตกต่ำงกันเพียงใดในกำรจัดเก็บภำษีของรัฐ และมีผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำรภำษีของรัฐ
แตกต่ำงอย่ำงไร หำกก�ำหนดให้สทิธผิูเ้สยีภำษอีย่ำงเท่ำเทยีมกนัโดยสำมำรถเลือกระหว่ำง กำรให้สำมนี�ำเงินได้ของ
ภริยำไปรวมกับสำมี และกำรให้ภริยำน�ำเงินได้ของสำมีมำรวมกับภริยำ

 
ในคดีที่สอง ได้มีกำรยกประเด็นประมวลรัษฎำกร มำตรำ ๕๗ ตรี มำสู่กำรพิจำรณำของศำล

รัฐธรรมนูญอีกครั้งภำยใต้บทบัญญัติควำมเท่ำเทียมกันตำมรัฐธรรมนูญฉบับ ปี ๒๕๕๐ ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำ 
“...ประมวลรษัฎำกร มำตรำ ๕๗ ตร ีทีบ่ญัญตัใิห้สำมแีละภรยิำทีอ่ยูร่่วมกนัตลอดปีภำษทีีล่่วงมำแล้ว ต้องถอืเอำเงนิ 
ได้พึงประเมินของภริยำเป็นเงินได้ของสำมี และให้สำมีมีหน้ำที่และควำมรับผิดในกำรยื่นรำยกำรและเสียภำษี แต่
ถ้ำมีภำษีค้ำงช�ำระและภริยำได้รับแจ้งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ ๗ วันแล้วให้ภริยำร่วมรับผิดในกำรเสียภำษีที่ค้ำงช�ำระ
นั้นด้วย เป็นกำรไม่ยุติธรรมส�ำหรับภริยำ เพรำะภริยำอำจไม่มีส่วนรู้เห็นในเรื่องกำรยื่นรำยกำรเสียภำษีด้วย และ
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ท�ำให้สำมภีรยิำต้องเสยีภำษเีพิม่ขึน้จำกกรณทีีต่่ำงฝ่ำยต่ำงแยกยืน่เมือ่ยงัไม่มีกำรสมรส ประกอบกบัมำตรำ ๕๗ เบญจ 
บญัญัตใิห้แต่เฉพำะภรยิำทีม่เีงนิได้พงึประเมนิตำมมำตรำ ๔๐ (๑) สำมำรถแยกยืน่รำยกำร และเสยีภำษต่ีำงหำกจำก
สำม ีโดยมใิห้ถอืว่ำเป็นเงนิได้ของสำมตีำมมำตรำ ๕๗ ตร ีจงึถอืว่ำเป็นกำรไม่ส่งเสรมิควำมเสมอภำคของชำยและหญงิ 
และยงัเป็นกำรเลอืกปฏบัิตโิดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพรำะเหตแุห่งควำมแตกต่ำงในเรือ่งสถำนะของบุคคลภำยหลงั
จำกกำรสมรส ตำมที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๓๐...” (ค�ำวินิจฉัยศ�ำลรัฐธรรมนูญที่ ๑๗/๒๕๕๕) จะเห็น
ได้ว่ำ ในคดีนี้ศำลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินอย่ำงสอดคล้องกับหลักควำมเท่ำเทียมกันและกำรห้ำมเลือกปฏิบัติ เนื่องจำก
กฎหมำยดังกล่ำวก่อให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมกันด้วยเหตุแห่ง “สถำนะของบุคคลภำยหลังกำรสมรส” 

 กรณีพระรำชบัญญัติสัญชำติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ไม่ได้ให้สิทธิแก่ชำยต่ำงด้ำวท่ีสมรสกับหญิงไทยใน
กำรทีจ่ะได้สัญชำต ิโดยกำรแปลงสญัชำตไิด้เช่นเดยีวกับหญงิต่ำงด้ำวทีส่มรสกับชำยสญัชำตไิทยนัน้ ศำลรฐัธรรมนญู
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ พระรำชบัญญัติสัญชำติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มำตรำ ๙ วรรคหนึ่งบัญญัติว่ำ “หญิงซึ่งเป็นคนต่ำงด้ำว
และได้สมรสกบัผูม้สีญัชำตไิทย ถ้ำประสงค์จะได้สญัชำติไทย ให้ยืน่ค�ำขอต่อพนกังำนเจ้ำหน้ำท่ีตำมแบบและวธิกีำรที่
ก�ำหนดในกฎกระทรวง” เมือ่พจิำรณำแล้วไม่ถอืเป็นบทบญัญติัทีก่่อให้เกดิควำมไม่เสมอภำคกนัในกฎหมำยระหว่ำง
ชำยและหญิง หรือเป็นกำรท�ำให้ชำยและหญิงไม่ได้มีสิทธิเท่ำเทียมกัน ด้วยเหตุที่เป็นมำตรกำรที่รัฐก�ำหนดขึ้นให้
เหมำะสมกับสภำพสังคมและควำมมั่นคงของประเทศ ซึ่งมิได้ตัดสิทธิของชำยต่ำงด้ำวที่สมรสกับหญิงสัญชำติไทย 
ก็อำจได้สัญชำติไทยตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตำมที่กฎหมำยบัญญัติ คือ มำตรำ ๑๐ ๑๑ และ ๑๒ ซึ่งไม่ได้ยุ่งยำก
และก่อให้เกิดปัญหำในสถำนะของบุคคลแต่ประกำรใด จึงมิใช่เป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพรำะ
เหตุแห่งควำมแตกต่ำงในเรื่องเพศ (ค�ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญที่ ๓๗/๒๕๔๖) จำกค�ำวินิจฉัยคดีนี้ หำกเปรียบเทียบ
ระหว่ำงกรณีชำยไทยสมรสกับหญิงต่ำงด้ำว กับกรณีชำยต่ำงด้ำวสมรสกับหญิงไทยนั้น จะเห็นได้ว่ำ กำรได้สัญชำติ
ไทยของคนต่ำงด้ำวทั้งสองกรณีอยู่ภำยใต้หลักกฎหมำยที่แตกต่ำงกัน โดยหลักแล้วเป็นกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันใน
ระดับหลักกำรของกฎหมำยและเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติคือเพศ แต่ศำลวินิจฉัยว่ำไม่เป็นกำรเลือก
ปฏิบัติเนื่องจำกน�ำปัจจัยเหตุผลด้ำนอื่นมำประกอบกำรพิจำรณำ เช่น ชำยต่ำงด้ำวยังมีช่องทำงอื่นตำมกฎหมำยใน
กำรได้มำซึ่งสัญชำติไทย นอกจำกนี้ ยัง “เป็นมำตรกำรรัฐที่ก�ำหนดขึ้นให้เหมำะสมกับสภำพสังคมและควำมมั่นคง
ของประเทศ” ซึ่งอำจพิจำรณำเปรียบเทียบได้กับหลัก “ขอบแห่งดุลพินิจ” (Margin of Appreciation) ดังจะได้
แยกวิเครำะห์ต่ำงหำก 

 กรณีเกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุสภำพร่ำงกำย โดยเฉพำะกรณี “ควำมพิกำร” นั้น พบว่ำ
มีค�ำวินิจฉัย ๓ กรณีที่ส�ำคัญ คือ 

    # กรณทีีม่กีำรอ้ำงว่ำ บทบญัญตัขิองพระรำชบญัญติัระเบยีบข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยติุธรรม 
พ.ศ. ๒๕๔๓ มำตรำ ๒๖ (๑๐) ที่ก�ำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกไว้ว่ำ “(๑๐) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ 
คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ คนวิกลจริต หรือจิตฟันเฟือนไมส่มประกอบ หรือมีกำยหรือจิตใจไม่เหมำะสมที่จะเป็น
ข้ำรำชกำรตุลำกำร หรือเป็นโรคที่ระบุไว้ในระเบียบของ ก.ต” นั้น เป็นกำรเลือกปฏิบัติอันขัดต่อรัฐธรรมนูญฉบับปี 
๒๕๔๐ กรณีน้ีเห็นได้ว่ำเกีย่วข้องกบัเหตแุห่งกำรเลอืกปฏบิตั ิคอื “ควำมพิกำร” แต่ศำลน�ำข้อยกเว้นตำมรฐัธรรมนญู
มำวินิจฉัยว่ำ เป็นลักษณะตำมข้อยกเว้นของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๔๐ มำตรำ ๒๙  
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ซึ่งไม่กระทบกระเทือนถึงสำระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภำพ มีผลใช้บังคับเป็นกำรทั่วไป และไม่มุ่งหมำยให้ใช้บังคับ
แก่กรณีใดกรณหีนึง่หรอืบคุคลใดบคุคลหนึง่เป็นกำรเจำะจง และไม่เป็นกำรเลือกปฏบิตัติำมรัฐธรรมนญู มำตรำ ๓๐ 
นอกจำกนี ้มีข้อสงัเกตว่ำตำมรฐัธรรมนญูฉบบัปี ๒๕๔๐ ยงัมไิด้ระบถุงึ “ควำมพกิำร” ไว้เป็นเหตุหนึง่ตำมมำตรำ ๓๐ 
อย่ำงชัดแจ้ง (ค�ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญที่ ๑๖/๒๕๔๕)

    # กรณีที่มีกำรอ้ำงว่ำ พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร พ.ศ. ๒๕๒๑ มำตรำ ๓๓ 
(๑๑) ที่ก�ำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกว่ำ “ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกำยหรือจิตใจไม่เหมำะสมที่จะเป็นข้ำรำชกำรอัยกำร หรือเป็นโรคที่ระบุไว ้
ในกฎกระทรวง…” นั้น เป็นกำรเลือกปฏิบัติอันขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ กรณีนี้เห็นได้ว่ำเกี่ยวข้อง
กับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ คือ “ควำมพิกำร” แต่ศำลน�ำข้อยกเว้นตำมรัฐธรรมนูญมำวินิจฉัยว่ำ บทบัญญัติของ
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร พ.ศ.  ๒๕๒๑ มำตรำ ๓๓ (๑๑) เป็นไปตำมควำมจ�ำเป็นและควำม
เหมำะสมของฝ่ำยอัยกำร เป็นลักษณะตำมข้อยกเว้นของรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๙ ซ่ึงไม่กระทบกระเทือนถึงสำระ
ส�ำคัญแห่งสทิธแิละเสรภีำพ มผีลใช้บงัคบัเป็นกำรทัว่ไปและไม่มุง่หมำยให้ใช้บงัคบัแก่กรณใีดกรณหีนึง่หรอืแก่บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งเป็นกำรเจำะจง และไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๓๐ (ค�ำวินิจฉัย
ศำลรัฐธรรมนูญที่ ๔๔/๒๕๔๕)

    # กรณทีีม่กีำรอ้ำงว่ำ บทบญัญติัของพระรำชบญัญติัระเบยีบข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุตธิรรม 
พ.ศ. ๒๕๔๓ มำตรำ ๒๖ (๑๐) ที่ก�ำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกไว้ว่ำ “(๑๐) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ 
คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ คนวิกลจริต หรือจิตฟันเฟือนไมส่มประกอบ หรือมีกำยหรือจิตใจไม่เหมำะสมที่จะเป็น
ข้ำรำชกำรตุลำกำร หรอืเป็นโรคท่ีระบุไว้ในระเบยีบของ ก.ต” นัน้ ผูร้้องเหน็ว่ำ กำรตดัสทิธสิอบของบคุคลด้วยเหตผุล
ดังกล่ำว ถือเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพรำะเหตุแห่งควำมแตกต่ำงในเรื่องสภำพทำงกำยหรือควำมพิกำร 
บทบญัญตัแิห่งกฎหมำยดังกล่ำวจงึขัดหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๓๐ 
ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำลักษณะสภำพของงำนแล้วเห็นว่ำ ควำมพิกำรมิได้เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
ผู้จะเป็นข้ำรำชกำรตุลำกำร ท่ีจะมีผลต่อกำรให้ควำมเป็นธรรมแก่คู่ควำมหรือผู้เกี่ยวข้อง พระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มำตรำ ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ในส่วนที่บัญญัติให้ผู้สมัครสอบคัด
เลือกเพื่อบรรจุเป็นข้ำรำชกำรตุลำกำรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมว่ำ “มีกำยหรือจิตใจไม่เหมำะสมที่
จะเป็นข้ำรำชกำรตุลำกำร” จึงขัดต่อสิทธิของคนพิกำรในกำรเข้ำท�ำงำนบนพ้ืนฐำนที่เท่ำเทียมกับบุคคลทั่วไปตำม 
อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิคนพิกำรของสหประชำชำติ และเป็นกำรเลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรมเพรำะเหตุแห่ง
ควำมแตกต่ำงในเรื่องควำมพิกำร ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๓๐ วรรคสำม (ค�ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๕)

จะเห็นได้ว่ำ ค�ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๕ นี้มีประเด็นส�ำคัญเช่นเดียวกับค�ำวินิจฉัย
ศำลรัฐธรรมนูญที่ ๑๖/๒๕๔๕ และค�ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญที่ ๔๔/๒๕๔๕ กล่ำวคือ กฎหมำยก�ำหนดคุณสมบัต ิ
ผูส้มคัรเข้ำรบัรำชกำรแตกต่ำงกนัด้วยเหตสุภำพร่ำงกำยโดยเฉพำะกรณขีองควำมพกิำร ซึง่จดัอยูใ่นเหตแุห่งกำรเลอืก
ปฏิบตัติำมกฎหมำยสิทธิมนษุยชน อย่ำงไรกต็ำม สองคดีแรกเป็นกำรพจิำรณำตำมรฐัธรรมนญูฉบบัปี ๒๕๔๐ ซึง่มิได้
ระบ ุ“ควำมพกิำร” ไว้อย่ำงชดัเจน ในขณะทีค่ดีหลังนัน้ตัดสินตำมรัฐธรรมนญูฉบบัปี ๒๕๕๐ ซ่ึงระบ ุ“ควำมพกิำร” ไว้
อย่ำงชดัเจน ทัง้นี ้เนือ่งจำกประเทศไทย ได้ให้สัตยำบนัอนสัุญญำว่ำด้วยสิทธคินพิกำร (Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities : CRPD) ของสหประชำชำต ิเมือ่วนัที ่๒๙ กรกฎำคม ๒๕๕๑ ซึง่มผีลบงัคบัให้ประเทศไทย

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

277



ต้องปฏิบัติตำมพันธกรณีที่ระบุไว้ในอนุสัญญำดังกล่ำว ต้ังแต่วันที่ ๒๘ สิงหำคม ๒๕๕๑ เป็นต้นมำ นอกจำกนี้ 
ยังมีข้อสังเกตว่ำ ศำลน�ำปัจจัยเกี่ยวกับควำมจ�ำเป็นและลักษณะของงำนที่พิพำทมำประกอบกำรวินิจฉัยด้วย ซึ่ง
หำกตำมลกัษณะของงำนดงักล่ำวมคีวำมจ�ำเป็นทีจ่ะต้องก�ำหนดคณุสมบตับิคุคลให้แตกต่ำงกนั ก็อำจเข้ำข้อยกเว้น
ของหลักห้ำมเลือกปฏิบัติ ซึ่งตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศและกฎหมำยต่ำงประเทศก็มีกำรก�ำหนด 
ข้อยกเว้นกรณีคุณสมบัติที่จ�ำเป็นของงำนไว้ (Genuine Occupational Requirement)147 อย่ำงไรก็ตำม 
ในกรณีนี้ศำลเห็นว่ำควำมพิกำรมิได้เป็นอุปสรรคต่อต�ำแหน่งงำนข้ำรำชกำรตุลำกำรแต่อย่ำงใด จำกกำรศึกษำคด ี
ทัง้ ๓ ข้ำงต้นจะเหน็ได้ว่ำ เป็นกรณทีีเ่กีย่วข้องกบักำรเลอืกปฏบิตัใินบรบิทของรฐัธรรมนญูทีเ่กีย่วข้องกบั “เหตแุห่ง
กำรเลือกปฏิบัติ” ตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชน 

   147  เช่น Article 4 (1) EU Framework Directive ก�ำหนดว่ำกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติไม่ถือ

เป็นกำรเลือกปฏิบัติหำกมีเหตุผลเกี่ยวกับควำมจ�ำเป็นตำมลักษณะเฉพำะของงำนนั้น 

๔.๔.๖ การเลือกปฏิบัติที่กว้างกว่า “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ”: คดีของศาลรัฐธรรมนูญ

จำกคดีท่ีข้ึนสู่กำรพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ พบว่ำมีหลำยคดีที่มีประเด็นกล่ำวอ้ำงว่ำกฎหมำยบำง
ฉบับเป็นกำรเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดภำระหน้ำที่ต่อบุคคลที่ไม่เท่ำเทียมกันอันขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งหำกเปรียบเทียบ
หลักกำรและข้อเท็จจริงแล้ว พบว่ำ อำจเป็นกรณีกฎหมำยที่พิพำทส่งผลให้เกิดควำม “แตกต่ำงกัน” แต่ไม่เกี่ยวข้องกับ 
“เหตแุห่งกำรเลอืกปฏบัิติ” หรอือำจเป็นกรณกีฎหมำยทีพ่พิำทนัน้ส่งผลให้เกดิควำม “แตกต่ำงกนั” แต่มเีหตผุลอนัสมควร
ประกำรอื่นที่ศำลน�ำมำพิจำรณำตัดสินว่ำไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติอันขัดต่อรัฐธรรมนูญ ดังจะได้จ�ำแนกวิเครำะห์ต่อไปนี้ 

 กำรอ้ำงว่ำกฎหมำยบำงฉบบัสร้ำงควำมไม่เท่ำเทียมกนัและเป็นกำรเลือกปฏบิติั โดยทีไ่ม่เกีย่วข้อง 
กับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เช่น

    
 คดีที่ผู้ร้องอ้ำงว่ำกำรก�ำหนดเงื่อนไขเพื่อก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์และกำรก�ำหนดเงื่อนไข

เวลำขอใช้สิทธิประโยชน์หรือกำรสิ้นสิทธิประโยชน์ตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคมฯ มำตรำ ๕๖ วรรคหนึ่ง และ 
มำตรำ ๖๕ วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๙ และมำตรำ ๓๐ ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ 
...กำรก�ำหนดระยะเวลำยื่นค�ำร้องขอรับประโยชน์ทดแทนภำยในหนึ่งปีกม็ีผลใช้บังคับกับลูกจ้ำงทุกคน... เงื่อนไข 
ดังกล่ำวไม่กระทบกระเทือนสำระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภำพของบุคคล และมีผลใช้บังคับเป็นกำรทั่วไป มิได ้
มุ่งหมำยให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นกำรเจำะจง และไม่ถือเป็นกำรเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๙ และ ๓๐ (ค�ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๔๖) 

 คดีที่ผู้ร้องอ้ำงว่ำ ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ ๒๓๖ ขัดต่อหลักควำม
เท่ำเทยีมกนัตำมรฐัธรรมนญูนัน้ ศำลรฐัธรรมนญูเหน็ว่ำ กฎหมำยดังกล่ำวเป็นบทบญัญติัให้สทิธิแก่คูค่วำมยืน่ค�ำร้อง
อุทธรณ์ค�ำสั่งของศำลชั้นต้นที่ปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์ หำกเห็นว่ำค�ำสั่งของศำลชั้นต้นไม่ชอบด้วย
กฎหมำย จึงเป็นบทบัญญัติที่บังคับใช้โดยทั่วไป (ค�ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญที่ ๑๐/๒๕๔๙) 
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 คดีท่ีมีกำรอ้ำงว่ำ พระรำชบัญญัติจัดต้ังศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ.  
๒๕๔๒ มำตรำ ๕๑ ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช ๒๕๔๐ มำตรำ ๒๘ และ ๓๐ หรอืไม่ 
ศำลรัฐธรรมนญูพจิำรณำแล้วเห็นว่ำ มำตรำ ๕๑ ดังกล่ำวเป็นบทบญัญติัเกีย่วกบัเร่ืองระยะเวลำกำรฟ้องคดีทีก่�ำหนด
ให้ผู้ฟ้องคดีที่มีข้อพิพำทเกี่ยวกับกำรกระท�ำละเมิดหรือควำมรับผิดอย่ำงอื่น ตำมมำตรำ ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และคดี
พิพำทเกี่ยวกับสัญญำทำงปกครอง ตำมมำตรำ ๙ วรรคหนึ่ง (๔) จะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศำลปกครองภำยในหนึ่งปีนับ
แต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งกำรฟ้องคดี ศำลรัฐธรรมนูญเห็นว่ำรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๓๐ เป็นบทบัญญัติให้บุคคล
ทุกคนย่อมเสมอกันในกฎหมำย และได้รับกำรคุ้มครองโดยเท่ำเทียมกันในกฎหมำยที่บุคคลนั้นถูกบังคับใช้อยู่ กล่ำว
คอื หำกผูฟ้้องคดนี�ำคดมีำขึน้สูศ่ำลปกครอง กระบวนวธิพีจิำรณำควำมก็ย่อมมคีวำมเท่ำเทยีมกันกับบคุคลอืน่ที่
น�ำคดีมำขึ้นสู่ศำลปกครองเช่นเดียวกัน มำตรำ ๕๑ ดังกล่ำวจึงมิได้ให้สิทธิแก่บุคคลที่จะฟ้องคดีต่อศำลปกครองให ้
แตกต่ำงกัน จึงมิได้ขัดรัฐธรรมนูญฯ มำตรำ ๓๐ แต่อย่ำงใด (ค�ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญที่ ๑๑/๒๕๕๐)

 กรณีท่ีผู้เช่ำซื้อรถยนต์ของกลำง อ้ำงว่ำไม่มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นเป็นใจให้มีกำรน�ำรถยนต์ 
ดงักล่ำวไปใช้ในกำรกระท�ำควำมผดิตำมกฎหมำยเกีย่วกบัยำเสพตดิแต่อย่ำงใด รวมทัง้อ้ำงว่ำกำรรบิรถยนต์ดงักล่ำวตำม 
พระรำชบัญญัติมำตรกำรในกำรปรำบปรำมผู้กระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มำตรำ ๓๐ วรรค
สองและวรรคสี่ เป็นบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๔๐ มำตรำ ๓๐ 
ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำ กฎหมำยดังกล่ำวเป็นบทบัญญัติที่ก�ำหนดกระบวนกำรทำงกฎหมำยเพื่อเปิดโอกำสให้ 
บุคคลผู้เป็นเจ้ำของทรัพย์สินที่ถูกศำลสั่งริบในคดียำเสพติด ใช้สิทธิร้องคัดค้ำนค�ำร้องขอให้ริบทรัพย์สินของ
พนักงำนอัยกำรได้ จึงเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมำย มีผลใช้บังคับต่อบุคคลเป็นกำรทั่วไปโดยเสมอกัน 
ไม่ได้ยกเว้นให้ใช้บังคับกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือท�ำให้บุคคลไม่ได้รับควำมเสมอกัน ในกฎหมำยหรือ
ไม่ได้รับควำมคุ ้มครองตำมกฎหมำยเท่ำเทียมกัน และไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล 
แต่อย่ำงใด บทบัญญัติดังกล่ำวจึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๔๐ มำตรำ 
๓๐ (ค�ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๕๑)

 คดีที่มีประเด็นว่ำ พระรำชบัญญัติจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นกำรเลือก
ปฏิบตัแิละขดัต่อรฐัธรรมนญูนัน้ ศำลวนิจิฉยัว่ำ ... บทบญัญตัดิงักล่ำวจงึเป็นบทบญัญตัทิีก่�ำหนดสำระส�ำคญัเก่ียวกับ 
กำรบริหำรงำนบุคคล ทรัพย์สิน และรำยได้ของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัยมีควำมเป็นอิสระและมีควำมคล่องตัว สอดคล้องกับหลักกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนในก�ำกับของ
รัฐซ่ึงไม่เป็นส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ ...โดยบทบัญญัติดังกล่ำว ใช้บังคับแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องตำมท่ีกฎหมำย
ก�ำหนดโดยเสมอกันและไม่มีลักษณะเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๓๐ แต่อย่ำง
ใด” (ค�ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญที่ ๓๑/๒๕๕๕) 

จำกคดท้ัีง ๕ ดังกล่ำวข้ำงต้นจะเหน็ได้ว่ำกฎหมำยทีพ่พิำทมไิด้มลัีกษณะเป็นกำรเลอืกปฏิบติัด้วยเหตุ
ต่ำง ๆ ของกำรเลือกปฏิบัติ แต่เป็นกรณีตัวอย่ำงของกำรที่ผู้ร้องอ้ำงว่ำกฎหมำยมีลักษณะเป็นกำรเลือกปฏิบัติด้วย
เหตุที่กว้ำงกว่ำเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชน อย่ำงไรก็ตำม แม้ศำลตัดสินว่ำไม่เป็นกำรเลือก
ปฏบัิตแิต่กมิ็ได้วนิิจฉยัชัดเจนลงไปว่ำกรณีน้ีไม่เกีย่วข้องกบั “เหตแุห่งกำรเลอืกปฏบัิต”ิ โดยศำลให้เหตุผลว่ำกฎหมำย 
ดังกล่ำวมีผลใช้บังคับกับทุกคนเท่ำเทียมกัน ซึ่งเป็นเหตุผลอันสอดคล้องกับหลักกำรเลือกปฏิบัติโดยตรงนั่นเอง

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

279



 กรณีกำรเปรียบเทียบระหว่ำงกำรเรียกดอกเบี้ยของสถำบันกำรเงิน และองค์กรหรือบุคคลอื่น 
ที่มิใช่สถำบันกำรเงิน จะเห็นได้ว่ำกำรเรียกดอกเบี้ยมีควำมแตกต่ำงกัน (Distinction/Differentiation) โดย 
กฎหมำยก�ำหนดให้สำมำรถเรียกแตกต่ำงกันได้ อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำหลักกำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำย 
สิทธิมนุษยชนแล้วจะเห็นได้ว่ำ ควำม “แตกต่ำง” นี้ยังไม่ถือเป็น “กำรเลือกปฏิบัติ” เนื่องจำกควำมแตกต่ำงในกำร
เรยีกดอกเบีย้ดังกล่ำวมไิด้สบืเน่ืองจำก “เหตแุห่งกำรเลอืกปฏบิตั”ิ ตำมกฎหมำยสทิธมินษุยชน เช่น เชือ้ชำติ ศำสนำ 
เพศ ฯลฯ อย่ำงไรก็ตำม ศำลรัฐธรรมนูญมิได้ระบุถึงเหตุผลเหล่ำนี้เนื่องจำกให้เหตุผลว่ำ “ได้รับควำมคุ้มครองตำม
กฎหมำยและเป็นไปตำมพระรำชบญัญตัดิอกเบีย้เงนิให้กูย้มืของสถำบนักำรเงนิฯ และพระรำชบญัญตักิำรประกอบ
ธรุกจิเงนิทนุธรุกจิหลกัทรพัย์และธุรกจิเครดติฟองซิเอร์ฯ” (ค�ำวินจิฉยัศำลรฐัธรรมนญูที ่๕/๒๕๔๒) คดนีีจ้ะเหน็ได้ว่ำ 
กำรกล่ำวอ้ำงอยูบ่นพืน้ฐำนของเหตทุี ่“กว้ำงกว่ำ” เหตุแห่งกำรเลือกปฏบิติัตำมกฎหมำยสิทธมินษุยชนและเหตุแห่ง
กำรเลอืกปฏิบตัติำมรัฐธรรมนญู อยำ่งไรก็ตำม แมศ้ำลตัดสินว่ำไมเ่ป็นกำรเลอืกปฏิบตัแิต่กม็ิได้วนิิจฉยัชดัเจนลงไป
ว่ำกรณน้ีีไม่เก่ียวข้องกบั “เหตแุห่งกำรเลอืกปฏบิตั”ิ แต่ในอกีแง่หนึง่อำจมองได้ว่ำ กฎหมำยก�ำหนดหลกักำรปฏบิติั
ท่ี “แตกต่ำงกนั” ระหว่ำงกรณีบุคคลธรรมดำและสถำบนักำรเงนิซ่ึงเกีย่วข้องกับ “สถำนะของบคุคล” อย่ำงไรกต็ำม 
แต่แม้กระนัน้กำรปฏบัิตทิีแ่ตกต่ำงกรณนีีก้อ็ำจพจิำรณำได้ว่ำมเีหตผุลอนัสมควรในกำรก�ำหนดให้บคุคลธรรมดำกบั
สถำบันกำรเงินเรียกดอกเบี้ยได้แตกต่ำงกัน

 กรณีกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงประชำชนและหน่วยงำนภำครัฐ โดยผู้ร้องอ้ำง
ว่ำ ประมวลรัษฎำกร มำตรำ ๑๒๑ ให้สิทธิและยกเว้นแก่โจทก์ซึ่งเป็นหน่วยงำนของรัฐ ไม่ต้องปิดอำกรแสตมป์ใน
หนงัสอืมอบอ�ำนำจ แต่ในขณะเดยีวกนัฝ่ำยผูร้้องต้องปิดอำกรแสตมป์ หำกไม่ปิดไม่สำมำรถรบัฟังเป็นพยำนหลกัฐำน
ได้.. ก่อให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมกันในกฎหมำย จึงขัดต่อรัฐธรรมนูญ ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ประมวล
รษัฎำกร มำตรำ ๑๒๑ เป็นเรือ่งกำรเสยีอำกร มวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะเกบ็จำกประชำชนทีจ่ะได้รับบริกำรจำกรัฐ ไม่ได้มี
วัตถุประสงค์ที่จะเก็บจำกรัฐเอง กำรที่มำตรำ ๑๒๑ บัญญัติว่ำ ถ้ำฝ่ำยที่ต้องเสียอำกรเป็นรัฐบำล เจ้ำพนักงำนของ
รฐัทีก่ระท�ำงำนของรฐับำลโดยหน้ำที ่หรอืบคุคลผูก้ระท�ำกำรในนำมของรัฐบำลไม่ต้องเสียอำกรแสตมป์ จึงชอบด้วย
วัตถุประสงค์ของกฎหมำยดังกล่ำวแล้ว ไม่ได้เป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลทั่วไป (ค�ำวินิจฉัยศำล
รัฐธรรมนูญที่ ๔๑/๒๕๔๗) จำกคดีนี้จะเห็นได้ว่ำ กฎหมำยก�ำหนดหลักกำรปฏิบัติที่ “แตกต่ำงกัน” ระหว่ำงกรณี
บุคคลธรรมดำและหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งมีสภำพและลักษณะที่แตกต่ำงกัน ประกอบกับเหตุผลด้ำนกำรเก็บภำษีจึง
อยู่ภำยใต้เงื่อนไขแตกต่ำงกันได้โดยไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติ แต่มีข้อสังเกตว่ำศำลมิได้วินิจฉัยชัดเจนลงไปว่ำกรณีนี้
เกี่ยวข้องกับ “เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ” หรือไม่

 กรณีอ้ำงว่ำ พระรำชบัญญัติภำษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ มำตรำ ๔๕ ขัดหรือแย้งกับ
รัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๙ และ ๓๐ เนื่องจำกบัญญัติให้ผู้รับโอนต้องรับผิดในฐำนะลูกหนี้ร่วมกับผู้โอนในภำษีที่ค้ำง
ช�ำระ “ไม่ว่ำจะรับโอนมำด้วยเหตุใด ๆ” กฎหมำยบัญญัติให้ควำมคุ้มครองรัฐฝ่ำยเดียวด้วยกำรปิดปำกมิให้ผู้รับ
โอนยกข้อต่อสู้ใด ๆ  ได้เลย แม้จะเป็นผู้รับโอนที่สุจริตและมีค่ำตอบแทน ท�ำให้ผู้รับโอนเสียเปรียบ ศำลรัฐธรรมนูญ 
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เห็นว่ำ กฎหมำยดังกล่ำวตรำข้ึนเพื่อให้รัฐโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหำรำยได้จำกกำรจัดเก็บภำษีส�ำหรับ
ใช้จ่ำยในกำรบริหำรกิจกำรสำธำรณะตำมอ�ำนำจหน้ำท่ีขององค์กร อันเป็นกิจกำรเพ่ือสำธำรณประโยชน์ ภำษี 
โรงเรือนและที่ดินเป็นภำษีอำกรอย่ำงหนึ่งตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๖๙ บุคคลมีหน้าท่ีเสียภาษีอากร กฎหมาย 
ดังกล่าวจึงเป็นบทกฎหมายเฉพาะเพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญก�าหนดและเท่าท่ีจ�าเป็น ไม่กระทบกระเทือนสาระส�าคัญ 
แห่งสิทธิและเสรีภาพ มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปมิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใด 
บคุคลหนึง่เป็นการเจาะจง ใช้กบับคุคลโดยเสมอกนัและให้ความคุม้ครองแก่บคุคลอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่มกีารเลอืก 
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อาย ุ
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม...กำรเรียกเก็บภำษีโรงเรือน 
ที่ค้ำงช�ำระจำกผู้รับโอนที่ดินและโรงเรือนร่วมกับผู้โอนจึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๙ และ ๓๐ 
(ค�ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญที่ ๔๑/๒๕๔๘) จะเห็นได้ว่ำ คดีนี้มีกำรอ้ำงว่ำกฎหมำยมีลักษณะเป็นกำรเลือก 
ปฏิบัติด้วยเหตุที่กว้ำงกว่ำเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชน โดยศำลในคดีนี้นอกจำก
จะให้เหตุผลว ่ำกฎหมำยดังกล ่ำวมีผลใช ้บังคับกับทุกคนเท่ำเทียมกันแล้ว ยังอธิบำยไว ้อย ่ำงชัดเจน 
ว่ำไม่เกี่ยวข้องกับ “เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ” ตำมท่ีก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ นอกจำกนี้ หำกเปรียบเทียบ 
คดีนี้กับค�ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญที่ ๔๑/๒๕๔๗ จะเห็นได้ว่ำกฎหมำยท่ีพิพำทมีเหตุผลเกี่ยวเนื่องกับกำรก�ำหนด
หน้ำที่แก่ประชำชนเกี่ยวกับภำษีซึ่งเป็นเหตุผลส�ำคัญอีกประกำรหนึ่งด้วย 

 กรณีกำรอ้ำงว่ำ กฎหมำยสร้ำงควำมไม่เท่ำเทียมกันและเป็นกำรเลือกปฏิบัติเนื่องจำกก�ำหนด
กระบวนกำรพจิำรณำควำมผดิทำงวนิยัแตกต่ำงกนัระหว่ำงข้ำรำชกำรบำงประเภท คดนีีผู้ร้้องอ้ำงว่ำ พระรำชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๓๐ โดย
ได้ก�ำหนดกระบวนกำรพิจำรณำควำมผิดวินัยไว้เป็นพิเศษส�ำหรับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้พิพำกษำศำลยุติธรรม ตุลำกำร 
ศำลปกครอง และพนักงำนอัยกำร ท�ำให้กำรพิจำรณำควำมผิดวินัยอยู่ในอ�ำนำจขององค์กรนั้นเอง ซึ่งแตกต่ำงจำก
ข้ำรำชกำรทั่วไปที่ต้องถูกพิจำรณำควำมผิดวินัยโดยคณะกรรมกำร ป.ป.ช. เป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  
ศำลรัฐธรรมนญูน�ำปัจจยัเกีย่วกบัลักษณะเฉพำะของข้ำรำชกำรตลุำกำร อัยกำร ท่ีอยูภ่ำยใต้หลกัควำมเป็นอสิระตำม
ลักษณะของภำรกิจมำประกอบกำรพิจำรณำแล้ว วินิจฉัยว่ำกฎหมำยดังกล่ำวเป็นบทบัญญัติที่มีเจตนำรมณ์เพื่อให้
กำรด�ำเนินกำรทำงวินัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรตุลำกำรศำลยุติธรรม ข้ำรำชกำร
ตลุำกำรศำลปกครอง และข้ำรำชกำรอยักำรมคีวำมเป็นอสิระ ตำมลักษณะของภำรกจิดังทีบ่ญัญติัไว้ในรัฐธรรมนูญ
ซึง่ไม่มลีกัษณะขดัต่อหลกัควำมเสมอภำค หรอืเป็นกำรเลอืกปฏบิติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบคุคล ตำมรฐัธรรมนญู มำตรำ 
๓๐ แต่อย่ำงใด” (ค�ำวนิจิฉยัศำลรัฐธรรมนญูที ่๒๑/๒๕๕๖) คดีนีจ้ะเหน็ได้ว่ำ กฎหมำยทีพิ่พำทมไิด้มลัีกษณะเป็นกำร
เลอืกปฏบิติัด้วยเหตุต่ำง ๆ  ของกำรเลอืกปฏบิติั แต่เป็นกรณตีวัอย่ำงของกำรท่ีผูร้้องอ้ำงว่ำมกีำรเลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตุ
ทีก่ว้ำงกว่ำเหตแุห่งกำรเลอืกปฏบิตัติำมกฎหมำยสิทธมินษุยชน นอกจำกนี ้ในกำรน�ำหลัก “ลักษณะของภำรกจิ” ซ่ึง
เป็นลกัษณะเฉพำะของงำนแต่ละประเภทมำพิจำรณำนัน้ อำจเทยีบได้กบักรณขีองคณุสมบตัจิ�ำเป็นเฉพำะของงำน 
(Genuine Occupational Requirement) ซึ่งเป็นเหตุผลของกำรปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่ำงกันได้ 
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๔.๔.๗ การปฏิบัติที่แตกต่างกันซึ่งจัดอยู่ในขอบเขตของ “การเลือกปฏิบัติ”: ค�าร้องต่อคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

จำกกำรศึกษำค�ำร้องต่อคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในบทที่ ๒ พบว่ำมีหลำยกรณีที่ผู้ร้องอ้ำง
ว่ำมีกำร “เลือกปฏิบัติ” เกิดขึ้น ซึ่งมักเป็นกรณีกำรน�ำข้อเท็จจริงสองข้อเท็จจริงมำเปรียบเทียบกันว่ำมีกำรปฏิบัติต่อ 
ข้อเทจ็จรงิดังกล่ำวแตกต่ำงกนั หำกพจิำรณำภำยใต้กรอบของกฎหมำยสิทธมินษุยชนแล้ว กำรปฏบิตัแิตกต่ำงกนัดังกล่ำว
อยู่ภำยใต้ขอบเขตกำรเลือกปฎิบัติ เช่น มีควำมเกี่ยวข้องกับ “เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ” ดังนี้ กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน
นั้นก็จัดเป็น “กำรเลือกปฏิบัติ” ตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชน ตัวอย่ำงของค�ำร้องที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้มีดังต่อไปนี้ 

 กรณีกำรสำบำนตนก่อนเบิกควำมตำมข้อควำมในแบบพิมพ์ของศำลซึ่งก�ำหนดไว้แตกต่ำงกัน 
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเคยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในภำพรวมต่อส�ำนักงำนศำลยุติธรรม ส�ำนักงำน 
ศำลปกครอง และกรมพระธรรมนญู เพือ่พจิำรณำถงึรูปแบบและแนวทำงกำรปฏบิติัท่ีเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั เพ่ือให้เกิด 
ควำมเป็นระบบในทุกชั้นศำลและเพื่อควำมเป็นสำกล โดยควรที่จะเป็นกำรเฉพำะตัวของบุคคลที่กล่ำวค�ำสำบำน  
ซึ่งไม่ควรมีกำรอ้ำงถึงครอบครัวในทุกศำสนำ เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรำ ๓๐ และ ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
รำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช ๒๕๕๐ (รำยงำนผลกำรพจิำรณำ ที ่๖๔๗/๒๕๕๕) กรณนีีจ้ะเห็นได้ว่ำ แบบพมิพ์ทีก่�ำหนด
ไว้ส�ำหรับแต่ละศำสนำมีข้อควำมแตกต่ำงกัน โดยเฉพำะกำรพำดพิงผลร้ำยจำกกำรสำบำนไปยังครอบครัวซึ่งมีเฉพำะ 
บำงศำสนำ แต่ไม่ปรำกฏข้อควำมดังกล่ำวส�ำหรับบำงศำสนำ จึงเป็นควำมแตกต่ำงกันที่มีพื้นฐำนจำกเหตุ “ศำสนำ” 

 กรณีระเบียบคณะกรรมกำรปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขใน
กำรคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจำกกำรปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๖ (๔) ก�ำหนดไว้
ว่ำ ว่ำผู้ที่มีสิทธิเข้ำท�ำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. จะต้องเป็น “ผู้มีร่ำงกำยสมบูรณ์” โดยเจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนกำรปฎิรูป
ที่ดินจังหวัด ก ตีควำมหมำยรวมถึงคนพิกำรทุกประเภท คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเห็นว่ำ “…กำรตีควำม 
ดงักล่ำวเป็นกำรตคีวำมอย่ำงแคบ ท�ำให้ผูร้้องถกูจ�ำกัดสิทธแิละเสียสิทธใินกำรเข้ำท�ำประโยชน์ในเขตปฎรูิปทีดิ่น…” 
(รำยงำนผลกำรพิจำรณำ ที่ ๒/๒๕๕๕) กรณีนี้จะเห็นได้ว่ำ ระเบียบและกำรตีควำมระเบียบดังกล่ำว เป็นกำรปฏิบัติต่อ
บุคคลแตกต่ำงกันด้วยเหตุแห่งควำมพิกำรทำงกำย 

 ระเบียบกองทัพบกว่ำด้วยดุริยำงค์ทหำรบก พ.ศ. ๒๕๕๓ ตำมผนวกข้อ ๓ เกี่ยวกับบัญชีโรคหรือ
ควำมผิดปกติหรือควำมพิกำรซึ่งขัดต่อกำรเป็นนักเรียนดุริยำงค์ทหำรบก ข้อย่อย ๓.๑.๑.๓ ซึ่งระบุว่ำ “แผลเป็นหรือ
ปำนที่หน้ำมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑.๕ ตำรำงนิ้วขึ้นไป หรือมีควำมยำวมำกจนดูหน้ำเกลียด” คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำตเิหน็ว่ำ เป็นระเบียบท่ีอำจท�ำให้เกดิกำรเลอืกปฏบิติัทีไ่ม่เป็นธรรม (รำยงำนผลกำรพจิำรณำ ที ่๑๙๔/๒๕๕๗) กรณนีี ้
จะเห็นได้ว่ำ เป็นกำรปฏิบัติแตกต่ำงกันต่อบุคคลด้วยเหตุ “สภำพร่ำงกำย” อันระบุไว้เฉพำะในรัฐธรรมนุญแห่งรำช
อำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐

 กรณีกำรก�ำหนด “ประวัติอำชญำกรรม” มำเป็นข้อจ�ำกัดในกำรประกอบอำชีพ ซึ่งแบ่งเป็นกรณีข้อ
จ�ำกัดในกำรท�ำงำนภำครัฐ และภำคเอกชน ซึ่งคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเคยพิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่เป็นกำร
เลอืกปฏบิตั ิกล่ำวคอื กรณภีำครฐันัน้ ผลกำรพจิำรณำเหน็ว่ำ “กฎหมำยกลุม่ทีก่�ำหนดให้กำรต้องค�ำพพิำกษำถงึทีส่ดุให้
จ�ำคุกเป็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมในกำรเข้ำรับรำชกำร โดยไม่มีกำรก�ำหนดข้อยกเว้นให้มีกำรใช้ดุลพินิจยกเว้น
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ลักษณะต้องห้ำมได้ ควรมีกำรพิจำรณำทบทวนปรับปรุงและแก้ไขกฎหมำยให้สอดคล้องกับมิติด้ำนสิทธิเสรีภำพตำม
รัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่ำงประเทศรับรองไว้” (รำยงำนผลกำรพิจำรณำ ที่ ๔๓/๒๕๕๕) ส�ำหรับกรณีภำคเอกชน 
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติให้เหตุผลว่ำ “บริษัทเอกชนมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรพิจำรณำรับบุคคลเข้ำ
ท�ำงำนแตกต่ำงกนัไป…” (ค�ำร้องที ่๔๘๖/๒๕๕๖ รำยงำนผลกำรพจิำรณำ ที ่๔๙๕/๒๕๕๘) ผูว้จิยัเหน็ว่ำกรณนีีก้ฎหมำย
ต่ำงประเทศบำงประเทศก�ำหนดให้ประวัติอำชญำกรรมเป็นเหตุแห่งกำรเลือกฎิบัติโดยเฉพำะ อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำย 
ระหว่ำงประเทศมิได้ก�ำหนดเหตุน้ีไว้อย่ำงชัดแจ้ง นอกจำกนี้ ยังมีเหตุผลและปัจจัยอื่นที่จะต้องน�ำมำประกอบ 
กำรพิจำรณำ จึงแยกวิเครำะห์เป็นหัวข้อต่ำงหำกต่อไป

 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเห็นว่ำกรณีภำคเอกชนบังคับให้ตรวจเลือดก่อนรับเข้ำท�ำงำน 
“…เป็นกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและอำจละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี จึงไม่ควรปิดกั้นเร่ืองกำรท�ำงำน 
อันเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยเกินจ�ำเป็นของลักษณะประเภทกำรจ้ำงงำนที่เป็นสำระส�ำคัญ ทั้งที่บุคคลที่ติดเชื้อเอช
ไอวีสำมำรถปฏิบัติงำนได้ในสถำนภำพเดียวกันโดยไม่จ�ำกัดทำงสุขภำพอนำมัย” (รำยงำนผลกำรพิจำรณำ ที่ ๓๐๘-
๓๐๙/๒๕๕๘) จะเหน็ได้ว่ำ กรณกีำรตดิเชือ้เอชไอว ีมไิด้บญัญตัไิว้ชัดแจ้งในฐำนะเหตแุห่งกำรเลอืกปฏบัิตติำมรฐัธรรมนญู 
แต่อำจตีควำมว่ำอยู่ในเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติกรณี “สุขภำพ” ได้ 

๔.๔.๘ การเลือกปฏิบัติที่กว้างกว่า “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ”: ค�าร้องต่อคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

จำกกำรศกึษำค�ำร้องต่อคณะกรรมกำรสทิธิมนษุยชนแห่งชำตใินบทที ่๒ พบว่ำมหีลำยกรณีทีผู่ร้้องอ้ำงว่ำ
มกีำร “เลอืกปฏบิตั”ิ เกิดขึน้ ซึง่มกัเป็นกรณกีำรน�ำข้อเท็จจริงสองข้อเท็จจริงมำเปรียบเทียบกนัว่ำมกีำรปฏบิตัต่ิอข้อเทจ็
จริงดังกล่ำวแตกต่ำงกัน อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำภำยใต้กรอบของกฎหมำยสิทธิมนุษยชนแล้วจะเห็นได้ว่ำ ในหลำย
กรณีตำมค�ำร้องนัน้ กำรปฏบิตัแิตกต่ำงกนัดังกล่ำวไม่มคีวำมเก่ียวข้องกับ “เหตุแห่งกำรเลอืกปฏิบติั” ตำมกฎหมำยสทิธิ
มนษุยชน อย่ำงไรก็ตำม หำกกำรปฏิบัตแิตกต่ำงดงักล่ำวนัน้เป็นกรณทีีผู่ร้้องได้รบัควำมไม่เป็นธรรมอำจจะต้องพจิำรณำ
กำรคุม้ครองภำยใต้บรบิทของกฎหมำยอืน่ เช่น กฎหมำยปกครอง เป็นต้น ตัวอย่ำงของค�ำร้องในลักษณะเช่นน้ีมดีงัต่อไปน้ี 

 ผู้ร้องอ้ำงว่ำไม่ได้รับควำมเป็นธรรมจำกกำรปฏิบัติของโรงเรียนแห่งหนึ่ง กรณีบุตรสำวถูกเพื่อน
ชำยล่วงละเมดิทำงเพศในโรงเรยีนและแจ้งควำมแล้วแต่คดีไม่มคีวำมคบืหน้ำ (ค�ำร้องที ่๔๗๖/๒๕๕๖) กรณนีีจ้ะเหน็
ได้ว่ำ เป็นกรณทีีผู่ร้้องเหน็ว่ำตนไม่ได้รบัควำมเป็นธรรมในประเดน็ทีว่่ำคดไีม่มคีวำมคบืหน้ำ แต่ไม่ปรำกฏว่ำกำรทีค่ดี
ไม่คบืหน้ำดงักล่ำวเกีย่วข้องกับเหตแุห่งกำรเลือกปฏบิติัอย่ำงใดตำมกฎหมำยสทิธมินษุยชน อย่ำงไรกต็ำม กรณนีีบ้ตุร
สำวผูร้้องเป็นผูพ้กิำร หำกมข้ีอเทจ็จรงิว่ำกำรทีค่ดไีม่คบืหน้ำนัน้สบืเนือ่งมำจำกสำเหตคุวำมพกิำร กอ็ำจเข้ำเหตแุห่ง 
กำรเลอืกปฏบิตัไิด้ นอกจำกนี ้ส�ำหรบัประเดน็กำรถูกล่วงละเมดิทำงเพศอำจเข้ำเหตุกำรคกุคำมทำงเพศ (Harassment) 

 กรณีผู้ร้องอ้ำงว่ำถูกเลือกปฏิบัติเน่ืองจำกมีกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงไม่เท่ำเทียมกัน เช่น 
พนักงำนสอบสวนแจ้งข้อหำเฉพำะผู้ร้องแต่ไม่แจ้งข้อหำคู่กรณีในกำรทะเลำะวิวำท (ค�ำร้องที่ ๗๔/๒๕๕๕) กรณีนี้
แม้ว่ำอำจมีลักษณะของกำรเปรียบเทียบกำรด�ำเนินกำรกับบุคคลสองคนแตกต่ำงกัน แต่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำร
เลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชน 
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 กรณี ผู้ร้องร้องเรียนว่ำข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินเดือน กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำช
อิสริยำภรณ์ไม่เท่ำเทียมและไม่เสมอภำคกับข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นบำงต�ำแหน่งและข้ำรำชกำรประเภทอ่ืน กรณีนี้ 
จะเห็นได้ว่ำ เป็นกำรเปรียบเทียบกันระหว่ำง ข้ำรำชกำรท้องถิ่น ข้ำรำชกำรประเภทอื่น แม้จะมีควำมแตกต่ำงกัน 
แต่กไ็ม่เกีย่วข้องกบัเหตแุห่งกำรเลอืกปฏบิตัติำมกฎหมำยสทิธมินษุยชน คณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งชำตเิหน็ว่ำ 
ยงัไม่มกีำรละเลยหรอืละเมดิสทิธมินษุยชน หรอืกำรเลือกปฏบิติัโดยไม่เป็นธรรมแต่อย่ำงใด (ค�ำร้องที ่๔๕๙/๒๕๕๖ 
รำยงำนผลกำรพจิำรณำ ที ่๔๓๓/๒๕๕๗) ทัง้นี ้อำจพจิำรณำต่อไปว่ำจดัอยูใ่นกำรปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรมตำมกฎหมำย
ปกครองหรือไม่

 กรณีผูร้้องอ้ำงว่ำ โรงเรยีนไม่ออกเอกสำรแสดงกำรจบหลักสูตรส�ำหรับนักเรียนทีย่งัค้ำงค่ำบ�ำรุง 
กำรศึกษำ (ค�ำร้องท่ี ๒๒๙/๒๕๕๕) กรณนีีอ้ำจพจิำรณำได้ว่ำเป็นกำรปฏบิตัแิตกต่ำงกนัระหว่ำงนกัเรยีนทีผ่่ำนเกณฑ์
มีสิทธิจบกำรศกึษำ ด้วยเหตท่ีุบำงคนยงัค้ำงค่ำบ�ำรงุ อย่ำงไรกต็ำม เหตุ “ค้ำงช�ำระค่ำบ�ำรงุ” ไม่เกีย่วข้องกบัเหตุแห่ง
กำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชน นอกจำกนี้ ยังอำจพิจำรณำได้ว่ำ นักเรียนที่มีสิทธิจบกำรศึกษำที่จ่ำย 
ค่ำบ�ำรุงครบ กับนักเรียนที่มีสิทธิจบกำรศึกษำที่จ่ำยค่ำบ�ำรุงไม่ครบ เป็นบุคคลสองกลุ่มที่แตกต่ำงกัน จึงอำจได้รับ 
กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันได้ อย่ำงไรก็ตำม หำกมีข้อเท็จจริงว่ำ กำรไม่ออกเอกสำรจบหลักสูตรให้กับนักเรียนบำงคน
มีควำมเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เช่น ไม่ออกเอกสำรให้กับนักเรียนบำงศำสนำ เช่นนี้อำจเป็นกำรเลือก
ปฏิบัติได้ 

 กรณท่ีีผูร้้องอ้ำงว่ำ นกัเรยีนท่ีเรยีกร้องสทิธกิลบัเข้ำศกึษำต่อโรงเรยีนเดมิจ�ำนวน ๓๖ คน ถกูเลอืก
ปฏิบตั ิเช่น หนงัสอืเรยีนทีไ่ด้รบัและกระบวนกำรเรยีนกำรสอนกแ็ตกต่ำงจำกนกัเรยีนอืน่ ๆ  (ค�ำร้องที ่๒๘๒/๒๕๕๕) 
กรณีนี้แม้ปรำกฏว่ำมีกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน แต่หำกข้อเท็จจริงแสดงว่ำสำเหตุเกิดจำก “กำรเรียกร้องสิทธิของ
นักเรียน” ก็จะเห็นได้ว่ำ มิได้เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชำติ ศำสนำ ฯลฯ ซึ่งหำกเป็นโรงเรียน
ของรัฐอำจต้องพิจำรณำในกรอบกฎหมำยอื่น เช่น กฎหมำยปกครอง เป็นต้น 

 กรณีผู้ร้องอ้ำงว่ำถูกทำงโรงเรียนเรียกเก็บเงินค่ำเทอม คนละ ๒๗,๐๐๐ บำท หำกไม่จ่ำยทำง
โรงเรียนให้ลำออก หรือจะคัดชื่อออกจำกโรงเรียน ซึ่งผู้ร้องอ้ำงว่ำไม่เป็นไปตำมกฎหมำยที่มีสิทธิเรียนฟรี ๑๒ ปี 
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเห็นว่ำ กรณีนี้เป็นโรงเรียนทำงเลือกที่มีกำรสอนตำมหลักสูตรบูรณำกำร 
แตกต่ำงจำกโรงเรียนที่สังกัดภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และมีสิทธิเรียก
เก็บค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง จึงไม่ปรำกฏว่ำมีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน (รำยงำนผลกำรพิจำรณำ
ท่ี ๑๐๗๙/๒๕๕๘) กรณีนี้จะเห็นได้ว่ำ กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมพิเศษมิได้เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ 
นอกจำกนี้ ยังอำจพิจำรณำได้ว่ำ โรงเรียนดังกล่ำวเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมนั้นกับนักเรียนทุกคนจึงไม่เป็นกำรเลือก
ปฏิบัติ แต่มีประเด็นน่ำพิจำรณำว่ำหำกน�ำหลักการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมมำพิจำรณำถึงผลกระทบ (Effect) แล้วจะ
มีนักเรียนบำงคนที่อยู่ในกลุ่มเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติไม่สำมำรถเข้ำเรียนได้หรือไม่ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อ
เปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่นจะเห็นได้ว่ำ โรงเรียนในกรณีนี้มีลักษณะแตกต่ำงจำกโรงเรียนอื่นที่ไม่เก็บค่ำธรรมเนียม 

 กรณีผู ้ร้องได้ร้องเรียนว่ำบุตรชำยของผู้ร้องถูกสั่งพักกำรเรียนด้วยเหตุไม่เหมำะสมและ 
ไม่เป็นธรรมต่อบุตรผู้ร้อง กรณีเหตุแห่งกำรพักกำรเรียนเกี่ยวข้องกับ “พฤติกรรม” ของนักเรียน คณะกรรมกำร 
สทิธมินษุยชนแห่งชำติเหน็ว่ำ เป็นกำรเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก (รำยงำนผลกำรตรวจสอบ ท่ี ๘๖๕/๒๕๕๕) 
กรณนีีม้ข้ีอน่ำสงัเกตว่ำ กำรปฏบิตัทิีพ่พิำทนัน้หำกพิจำรณำในบริบทของกำรเปรียบเทยีบระหว่ำงกำรปฏบิติัต่อเด็ก
ผูน้ัน้กับกำรปฏิบตัต่ิอเดก็นกัเรยีนคนอืน่ แล้วจะเหน็ได้ว่ำ มไิด้มกีำรเลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตทุีเ่ดก็ซึง่ถกูพกักำรเรยีนน้ัน
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เป็น “เด็ก” แต่เหตท่ีุเดก็ผูน้ั้นถูกปฏิบัตแิตกต่ำงสบืเนือ่งจำก “พฤตกิรรม” ซึง่เหตนุีม้ไิด้เกีย่วข้องกบัเหตแุห่งกำรเลอืก 
ปฏิบตัติำมกฎหมำยสทิธมินษุยชน อย่ำงไรกต็ำม กรณนีีเ้ป็นกำรตีควำมกำรเลือกปฏบิติัในกรอบของกฎหมำยเฉพำะ 
คือ พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๒๒ 

 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเห็นว่ำกำรที่ส�ำนักงำน ก.พ. ได้อนุมัติในหลักกำรว่ำ กำร
ก�ำหนดต�ำแหน่งที่มีผลท�ำให้ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคคลของส่วนรำชกำรเพิ่มขึ้น ให้ส่วนรำชกำรน�ำต�ำแหน่งว่ำงที่มีเงินมำ
ยุบเลิก และต่อมำ ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขได้มีหนังสือขอยกเว้นหลักเกณฑ์ดังกล่ำวในต�ำแหน่งสำยงำน
แพทย์และทันตแพทย์ โดยขอให้กำรก�ำหนดต�ำแหน่งสูงข้ึนของท้ังสองต�ำแหน่งนี้เป็นระดับเชี่ยวชำญโดยไม่ต้องน�ำ
ต�ำแหน่งว่ำงมำยุบรวม ซึ่งส�ำนักงำน ก.พ.อนุมัติ ท�ำให้ต�ำแหน่งสำยงำนแพทย์ไม่ต้องน�ำต�ำแหน่งว่ำงมำยุบรวม เป็น
กรณีที่ส�ำนักงำน ก.พ. ปฏิบัติต่อบุคลำกรต�ำแหน่งสำยงำนอื่นที่ท�ำหน้ำที่ให้บริกำรสำธำรณสุขโดยไม่เป็นธรรม 
โดยเฉพำะระหว่ำงบุคลำกรท่ีมสีถำนะเป็นแพทย์ กบับคุลำกรทีม่สีถำนะอืน่ คอื ทนัตแพทย์ เภสชักร พยำบำลวชิำชพี 
นักรังสีกำรแพทย์ ฯลฯ นอกจำกนี้ กำรที่ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขได้มีหนังสือขอให้ส่วนรำชกำรในสังกัด
ระงับกำรใช้ต�ำแหน่งว่ำง เพื่อน�ำต�ำแหน่งว่ำงดังกล่ำวมำใช้บรรจุแต่งต้ังนักเรียนทุนของรัฐบำลในสำยงำนแพทย์ 
และทันตแพทย์ ก็เป็นกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อบุคลำกรต�ำแหน่งสำยงำนอื่นที่ท�ำหน้ำที่ให้บริกำรสำธำรณสุข 
(รำยงำนผลกำรพจิำรณำ ท่ี ๑/๒๕๕๕) กรณีนีจ้ะเหน็ได้ว่ำ กฎระเบยีบของภำครฐัปฏิบตัต่ิอบุคคลแตกต่ำงกันด้วยเหตุ 
“ต�ำแหน่งงำน” ซึง่มีประเดน็ว่ำ เหตดุงักล่ำวสำมำรถจดัอยูใ่นเหตแุห่งกำรเลอืกปฏบิตัติำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศได้ 
หรือไม่ ทั้งนี้ ในแง่หนึ่งอำจตีควำมว่ำจัดอยู่ในควำมหมำยของ “สถำนะ” ของบุคคล แต่ในอีกแง่หนึ่งอำจพิจำรณำ 
ได้ว่ำ “ต�ำแหน่งงำน” อำจเกี่ยวข้องกับ “อำชีพ” มำกกว่ำ ซึ่งกฎหมำยต่ำงประเทศบำงประเทศ เช่น ออสเตรเลีย
ก�ำหนดให้ “อำชีพ” เป็นเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติโดยเฉพำะ ในขณะท่ีอีกหลำยประเทศ เช่น แคนำดำ รวมทั้ง
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยที่ผ่ำนมำมิได้ก�ำหนด “อำชีพ” ไว้เป็นเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติเฉพำะ กรณีจำก
ค�ำร้องดังกล่ำวนี้จึงยังอำจอภิปรำยกันได้ต่อไป 

 การทีบ่คุคลบำงกลุม่เสยีสทิธบิำงอย่ำง เมือ่เปรยีบเทยีบกบับคุคลอกีกลุม่หนึง่ เพรำะไม่ปฏบิตัิ
ตำมหลกัเกณฑ์หรือเงือ่นไขส�ำหรับกำรได้สทิธนิัน้ หำกหลักเกณฑ์หรอืเงือ่นไขดงักล่ำวไม่มีข้อเทจ็จรงิว่ำเกีย่วข้องกบั
เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติและไม่ใช่กำรเลือกปฏิบัติ เช่น กรณีผู้ร้องอ้ำงว่ำถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้ำร่วมสอบคัดเลือกบุคคล
เข้ำเรียนในคณะแพทยศำสตร์เนื่องจำกขำดเอกสำรประกอบกำรสอบ เช่น ส่งรูปถ่ำยไม่ครบตำมจ�ำนวนที่ก�ำหนด
ในประกำศสอบ จะเห็นได้ว่ำ เมื่อผู้ร้องมิได้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขดังกล่ำว กำรที่ผู้ร้องถูกตัดสิทธ ิ
เข้ำสอบจึงมิใช่เป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม (ค�ำร้องที่ ๖๒๕/๒๕๕๓ และ ๖๓๑-๖๓๕/๒๕๕๓ รำยงำนผล
กำรพิจำรณำ ที่ ๓๕๗-๓๖๒/๒๕๕๘)

 กรณผีูร้้องอ้ำงมีกำรละเมดิสทิธ ิแต่ไม่ได้รบัควำมเป็นธรรมในกำรเรยีกร้องสทิธติำมกระบวนกำร
ยุติธรรม เช่น กรณีผู้ร้องอ้ำงว่ำ เด็กถูกล่วงละเมิดทำงเพศในโรงเรียน ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนได้ทรำบเร่ืองที่เกิดขึ้น  
แต่กลบัไม่ด�ำเนนิกำรแก้ไขปัญหำ ผูร้้องและผูป้กครองได้เข้ำร้องทกุข์ต่อพนกังำนสอบสวนแต่คดีไม่คบืหน้ำ จงึขอให้
ตรวจสอบ (ค�ำร้องที่ ๑๓๑/๒๕๕๗) กรณีเช่นนี้ หำกข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ กำรไม่ได้รับควำมเป็นธรรมหรือกำรปฏิบัติ
ที่แตกต่ำงกันในกำรด�ำเนินกระบวนกำรดังกล่ำวเกิดจำกกำรกระท�ำของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐท่ีมิชอบด้วยกฎหมำย ก็อำจ 
เกี่ยวข้องกับกฎหมำยอื่น เช่น กฎหมำยปกครอง ประมวลกฎหมำยอำญำ อย่ำงไรก็ตำม หำกปรำกฏว่ำกำรเรียกร้อง 
สิทธิในกระบวนกำรตำมกฎหมำยมีกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เช่น สืบเนื่องจำกกำรที่ 
ผูร้้องเก่ียวข้องกบัเหตดุ้ำนเชือ้ชำต ิศำสนำ ฯลฯ อำจเกีย่วข้องกบักำรเลอืกปฏบิตัติำมกฎหมำยสทิธมินษุยชนได้ หรอื
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หำกกำรเรยีกร้องตำมกระบวนกำรนัน้ได้รบักำรปฏิเสธ ตัวอย่ำงเช่น กรณผีูร้้องอ้ำงว่ำตนและบตุรทีเ่กิดในประเทศไทย
มีบัตรประจ�ำตัวบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน ผู้ร้องต้องกำรให้บุตรมีสัญชำติไทยจึงร้องเรียนต่อคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ กรณีนี้คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเห็นว่ำ “..หำกพบว่ำหน่วยงำนปฏิเสธไม่ด�ำเนิน
กำรหรอืกระบวนกำรพิจำรณำล่ำช้ำ หรอืปฏบัิตทิีไ่ม่เป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด อนัเป็นกำรกระท�ำหรอืละเลยกำร 
กระท�ำอันเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน นำย ว. สำมำรถยื่นค�ำร้องต่อคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติด�ำเนิน
กำรตรวจสอบใหม่ได้..” (รำยงำนผลกำรพิจำรณำ ที่ ๙๕๒/๒๕๕๘)

 กรณีผู้ร้องอ้ำงว่ำไม่ได้รับควำมเป็นธรรมจำกกำรปฏิบัติของโรงเรียนของรัฐแห่งหนึ่ง และครู
ประจ�ำชั้น กรณีนี้มีข้อเท็จจริงหลำยประเด็น เช่น กรณีบุตรสำวถูกเพื่อนชำยล่วงละเมิดทำงเพศในโรงเรียนและแจ้ง
ควำมด�ำเนินคดีแล้วแต่คดีควำมไม่คืบหน้ำ กรณีครูประจ�ำชั้น กล่ำวหำว่ำ บุตรสำว “เป็นโรคขำดผู้ชำยไม่ได้ ต้องน�ำ
ไปบ�ำบัด มีฮอร์โมนผิดปกติเพรำะเป็นผู้พิกำร” และถูกครูประจ�ำชั้นท�ำร้ำยร่ำงกำยโดยใช้ไม้ขนไก่ตี และกระชำกผม 
เป็นต้น (ค�ำร้องที่ ๔๗๖/๒๕๕๖) แม้ว่ำในหลำยประเด็นคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติต้องยุติเรื่องเนื่องจำก 
ผู้ร้องได้ร้องทุกข์และฟ้องเป็นคดีต่อศำลแล้ว จึงเป็นกรณีที่อยู่นอกเหนืออ�ำนำจของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ (รำยงำนผลกำรพิจำรณำ ที่ ๔๙๔/๒๕๕๗) แต่ในส่วนของกำรที่ครูประจ�ำชั้นมีพฤติกรรมกล่ำวข้อควำม
และมีพฤติกรรมทำงกำยภำพต่อเด็กซึ่งเป็น “ผู้พิกำร” อำจเข้ำเหตุของกำรคุกคำม (Harassment) รวมทั้ง “Hate 
Speech” ได้ ซึง่จดัอยูใ่นกลุม่กำรกระท�ำอันเป็นกำรเลือกปฏบิติั (Discrimination) ในกรอบกฎหมำยสิทธมินษุยชน

๔.๔.๙ การปฏิบัติที่แตกต่างกันอันไม่อยู่ในขอบเขตของ “การเลือกปฏิบัติ” กับอ�านาจของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ส�ำหรับกรณีข้อเท็จจริงที่มีกำรกล่ำวอ้ำงถึงกำร “เลือกปฏิบัติ” นั้น แม้ว่ำเมื่อน�ำหลักกำรพิจำรณำตำม
แนวทำงกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศมำวิเครำะห์แล้วพบว่ำไม่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกปฏิบัติ เช่น ไม่เกี่ยวกับ 
“เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ” หรือไม่ได้มีลักษณะของกำรปฏิบัติอันแตกต่ำงกันระหว่ำงบุคคลในสำระส�ำคัญที่เหมือนกัน 
กรณีเหล่ำนี้ จึงไม่อำจถือได้ว่ำจัดเป็นกรณี “กำรเลือกปฏิบัติ” (Discrimination) ตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชน โดยบำง
กรณีเป็นเพียงกำร “ปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน” (Differentiation หรือ Distinction) หรือบำงกรณีมีลักษณะเป็นกำรปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรม อันอำจเกี่ยวข้องกับบริบทกฎหมำยอื่น เช่น กฎหมำยปกครอง เป็นต้น 

 อย่ำงไรกต็ำม ส�ำหรบักรณีกำรปฏบัิตแิตกต่ำงกนัทีไ่ม่เก่ียวข้องกบัเหตุแห่งกำรเลอืกปฏบิติัตำมกฎหมำย
สิทธิมนุษยชนน้ัน มีประเด็นพิจำรณำต่อไปว่ำ กรณีเหล่ำนั้นอยู่ในขอบเขตอ�ำนำจของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน 
แห่งชำติหรือไม่ ในประเด็นนี้จะต้องพิจำรณำ พระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมี
หลักกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง คือ 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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 ควำมหมำยของ “สิทธิมนุษยชน” ซึ่งหมำยควำมว่ำ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ
และความเสมอภาคของบุคคลท่ีได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตาม
กฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม”148 

 
 อ�ำนำจหน้ำที่คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ครอบคลุมถึง “… (๒) ตรวจสอบและ

รายงานการกระท�าหรือการละเลยการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศเกีย่วกับสทิธมินษุยชนท่ีประเทศไทยเป็นภาค ีและเสนอมาตรการการแก้ไขทีเ่หมาะสมต่อบคุคล
หรือหน่วยงานท่ีกระท�า หรือละเลยการกระท�าดังกล่าวเพื่อด�าเนินการ ในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการด�าเนินการ 
ตามที่เสนอ ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อด�าเนินการต่อไป”149

ดงันัน้ จะเหน็ได้ว่ำ กรณข้ีอเทจ็จรงิทีมี่กำรปฏบิตัแิตกต่ำงกนั แต่ไม่เกีย่วข้องกับเหตแุห่งกำรเลือกปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชน ก็ยังอำจตกอยู่ภำยใต้ขอบเขตอ�ำนำจกำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชำติได้ เนื่องจำกกำรกล่ำวอ้ำงว่ำมีกำรเลือกปฏิบัตินั้น อาจเข้าเหตุการล่วงละเมิด “สิทธิมนุษยชน” เรื่องอื่น ๆ เช่น 
เสรภีำพในกำรนบัถอืศำสนำ เสรภีำพในกำรแสดงควำมคิดเหน็ ศกัด์ิศรีของควำมเป็นมนุษย์ ซ่ึงอำจจ�ำแนกได้ ๔ กรณ ีดงันี้

๑. กรณทีีอ่าจคาบเกีย่วระหว่างการเลอืกปฏบิตักิบัการละเมดิสทิธส่ิวนบคุคลหรอืสทิธใินความเป็นอยู่ 
ส่วนตัว 

กรณีตำมค�ำร้องต่อคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ผู้ร้องอ้ำงว่ำ วัด พ. ได้จัดท�ำพิพิธภัณฑ์ 
โดยกำรน�ำร่ำงของผู้เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์มำจัดแสดง พร้อมทั้งเขียนชื่อ-นำมสุกล ประวัติ อำชีพของผู้ตำย ทั้งเป็นร่ำงที ่
ไม่สวมใส่เสื้อผ้ำ แม้จะมีกำรลงชื่อยินยอมของผู้ตำย ซึ่งผู้ร้องกังวลว่ำอำจจะยินยอมโดยไม่มีควำมอิสระ เนื่องจำก 
อยู่ในสถำนที่ดูแลของวัดเลยจ�ำต้องยินยอม ทั้งนี้ ผู้ร้องเห็นว่ำเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งต่อผู้เสียชีวิตเองและญำต ิ
ของผู้เสียชีวิตด้วย จึงขอให้ตรวจสอบ คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนด้ำนเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ และ
ควำมเสมอภำคของบุคคล ตรวจสอบแล้วเห็นว่ำ กำรจัดแสดงดังกล่ำวเป็นกำรละเมิดสิทธิในเกียรติยศ และชื่อเสียงของ 
ผู้เสียชีวิต และบุคคลในครอบครัว ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๓๕ ถือว่ำเป็น 
กำรกระท�ำอันมิบังควรต่อศพ ดูหมิ่นเหยียดหยำมศพ (ค�ำร้องที่ ๔๘๔/๒๕๕๒) 

กรณีนี้จะเห็นได้ว่ำ กรณีนี้แม้ว่ำจะเป็นกรณีเกี่ยวข้องกับ “ผู้ป่วยโรคเอดส์” ซึ่งสำมำรถจัดอยู่ใน
เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ แต่ก็ไม่ปรำกฏว่ำมีประเด็นกำรเปรียบเทียบระหว่ำงบุคคลเหมือนกันที่ได้รับกำรปฏิบัติแตก
ต่ำงกัน เน่ืองจำกกรณีนี้มิได้มีลักษณะเป็นกำรปฏิบัติต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ในลักษณะที่แตกต่ำงจำกบุคคลท่ัวไป จึงไม่
เกีย่วข้องกับกำรเลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตแุห่งสขุภำพ จึงต้องพิจำรณำว่ำเป็นกำรละเมดิสิทธมินษุยชนอืน่ ๆ  เช่น สิทธเิสรภีำพ 
ส่วนบุคคล หรือไม่ ส�ำหรับกรณีของกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หำกพิจำรณำตำมร่ำงพระรำชบัญญัติข้อมูล 
ส่วนบคุคล150 จะเห็นได้ว่ำ มกีำรยกเว้น “ข้อมลูของผู้ซ่ึงถึงแก่กรรมแล้ว” จำกนยิำมควำมหมำยของข้อมลูส่วนบคุคลด้วย 

   148  พระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒, มำตรำ ๓ 
   149  พระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒, มำตรำ ๑๕
   150  ร่ำงที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ๒๕๕๘

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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จึงต้องพิจำรณำกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น กฎหมำยอำญำฐำนหมิ่นประมำทโดยเฉพำะกำรหมิ่นประมำทผู้ตำย 
ว่ำเข้ำองค์ประกอบหรือไม่151 

กรณีตำมค�ำร้องต่อคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (ค�ำร้องที่ ๔๕/๒๕๕๕) ผู้ร้องกล่ำวอ้ำงว่ำ 
บรษิทัเอกชนแห่งหนึง่ได้สัง่ให้พนักงำนซ่ึงมเีครือ่งตรวจสแกน ท�ำกำรตรวจค้นร่ำงกำยพนกังำนหญงิ เน่ืองจำกมเีหตสุงสยั
ว่ำทรพัย์สนิของบรษัิทฯ สญูหำย โดยตรวจค้นเป็นรำยบคุคลในห้องน�ำ้ พนกังำนถกูบงัคบัให้ถอดเสือ้ผ้ำออกท้ังหมด และ
ท�ำกำรตรวจค้นโดยละเอยีด กรณนีีศ้ำลมคี�ำพพิำกษำให้ผู้ถกูร้องชดใช้ค่ำเสียหำยและผู้ร้องได้ขอยติุเร่ือง คณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติจึงเห็นควรยุติเรื่อง (รำยงำนผลกำรพิจำรณำ ที่ ๑๙๖/๒๕๕๖) กรณีนี้ผู้วิจัยมีข้อพิจำรณำว่ำ 

ประการแรก แม้ว่ำจะเป็นกรณีเกี่ยวข้องกับ “พนักงำนหญิง” ซึ่งสำมำรถจัดอยู่ในเหตุแห่งกำรเลือก
ปฏบิตั ิแต่ก็ไม่ปรำกฏว่ำมลีกัษณะเป็นกำรปฏบิตัต่ิอพนกังำนหญงิแตกต่ำงออกไปด้วยเหตแุห่งเพศ ดงันัน้ กฎเกณฑ์หรอื
กำรปฏบิตัใินลกัษณะนีซ้ึง่เป็นกำรปฏบิตัต่ิอพนกังำนทุกคนเหมอืนกนัจึงไม่ใช่กำรเลือกปฏบิติั โดยเฉพำะกำรเลือกปฏบิตัิ
โดยตรง นอกจำกนี้ หำกเป็นกำรปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนในลักษณะเช่นเดียวกัน กล่ำวคือ รูปแบบและลักษณะกำรค้น
เป็นเช่นเดียวกันทั้งลูกจ้ำงชำยและหญิง โดยไม่ค�ำนึงถึงควำมแตกต่ำงของพนักงำนบำงคนที่เป็นเพศหญิง ท�ำให้ได้รับ
ควำมอับอำย ก็อำจเป็นกำรเลือกปฏิบัติทำงอ้อมได้ 

ประการทีส่อง หำกมกีำรปฏิบัตเิฉพำะต่อพนกังำนหญงิ กล่ำวคอื หำกมข้ีอเทจ็จรงิว่ำมพีนกังำนชำย
ที่ท�ำงำนเช่นเดียวกันอยู่ด้วยแต่ไม่ถูกตรวจค้นก็อำจเป็นกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงได้ นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำตำมพระรำช
บัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ อำจเป็น “วิธีปฏิบัติ” ขององค์กรเอกชนที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติ แต่
ทั้งนี้ก็ต้องน�ำปัจจัยด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในทรัพย์สินมำประกอบว่ำมีควำม “ชอบธรรม” หรือไม่ 

ประการที่สาม กำรค้นตัวพนักงำนดังกล่ำว อำจเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในมิติอื่นนอกจำกกำร
เลอืกปฏิบตัไิด้ โดยเฉพำะสทิธส่ิวนบคุคลและสทิธใินเนือ้ตวัร่ำงกำย ซึง่กต้็องพจิำรณำชัง่น�ำ้หนกัเหตผุลควำมจ�ำเป็นและ
สัดส่วนของกำรปฏิบัติดังกล่ำวประกอบด้วย 

กรณีภำคเอกชนท�ำกำรค้นตัวผู้เข้ำชมคอนเสิร์ตซ่ึงมีกำรก�ำหนดให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้ชำยตรวจค้นกระเป๋ำ
สัมภำระ เจ้ำหน้ำที่ผู้หญิงตรวจค้นร่ำงกำย ซึ่งกำรตรวจค้นดังกล่ำวมีกำรใช้มือสัมผัสบริเวณหน้ำอก อวัยวะเพศ และ
ต้นขำ โดยไม่มีกำรแจ้งล่วงหน้ำว่ำจะตรวจอะไรบ้ำง ผู้ร้องเห็นว่ำเป็นลักษณะล่วงละเมิดทำงเพศ คณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติเห็นวำ่ กำรตรวจค้นกระท�ำเพื่อเป็นกำรคุ้มครองผู้เข้ำชมคอนเสิร์ตให้ได้รับควำมปลอดภัยและไม่ให้
กระท�ำผิดกฎหมำย แต่วิธีกำรตรวจค้นโดยใช้มือสัมผัสร่ำงกำย อำจสุ่มเส่ียงต่อกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน (รำยงำน
ผลกำรพิจำรณำที่ ๙๕๒/๒๕๕๘) กรณีนี้จะเห็นได้ว่ำ กำรปฏิบัติที่พิพำทเกิดขึ้นในภำคเอกชน แต่เป็นกำรปฏิบัติต่อทุก
คนเหมือนกันโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้เข้ำชมบำงคน อย่ำงไรก็ตำม กำรปฏิบัติดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลใน
เนื้อตัวร่ำงกำย ซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนประกำรหนึ่ง ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่ำสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในควำมเป็นอยู่ส่วนตัว 
(Right to Privacy) นั้นมีควำมหมำยหลำยนัย ทั้งในแง่สิทธิส่วนบุคคล ในแง่เนื้อตัวร่ำงกำย สิทธิส่วนบุคคลในข้อมูล152  

   151  ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๓๒๗ ผูใ้ดใส่ควำมผูต้ำยต่อบคุคลทีส่ำมและกำรใส่ควำมนัน้ น่ำจะเป็นเหตใุห้ บดิำ มำรดำ 

คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตำยเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระท�ำควำมผิดฐำนหมิ่นประมำท ต้องระวำงโทษดังบัญญัติไว้

ใน มำตรำ ๓๒๖ นั้น 
   152  คณำธปิ ทองรววีงศ์, เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกฎหมำยสทิธส่ิวนบคุคลและข้อมลูส่วนบคุคล (กรงุเทพ: มหำวิทยำลยั

เซนต์จอห์น, ๒๕๕๗), หน้ำ ๑๗-๒๖.

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

288



นอกจำกนี้ ยังมีกรณีค�ำร้องเกี่ยวกับกำรน�ำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องมำแถลงข่ำวต่อสื่อมวลชน (ค�ำร้อง ๓๖๒/๒๕๕๖, 
รำยงำนผลกำรพิจำรณำที่ ๕๐๖/๒๕๕๗) กรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่ำ ไม่ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำมีกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันด้วย
เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชน แต่เกี่ยวข้องกับกำรกระทบสิทธิมนุษยชนประกำรอื่น โดยเฉพำะ
สิทธิในควำมเป็นอยู่ส่วนตัว 

๒. กรณีที่อาจคาบเกี่ยวระหว่างการเลือกปฏิบัติกับการละเมิดเสรีภาพในทางศาสนา 
กรณีปัญหำลักษณะนี้มีตัวอย่ำงเช่นระเบียบในสถำนที่ท�ำงำนหรือสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรแต่งกำย

ตำมศำสนำ เช่น ศำสนำอิสลำม ซึ่งอำจจ�ำแนกพิจำรณำได้สองมิติ คือ 
ในมิติแรก หำกกฎระเบียบที่พิพำทไม่เปิดโอกำสให้บุคคลแต่งกำยตำมควำมเชื่อศำสนำได้ โดย 

กฎระเบียบดังกล่ำวมีผลใช้บังคับกับลูกจ้ำงหรือนักเรียนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกันเช่นน้ี หำกพิจำรณำตำมหลักของกำร
เลือกปฏิบัติโดยตรงแล้วจะเห็นได้ว่ำ กฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติดังกล่ำวมีลักษณะเป็นกลำง (Neutral) จึงไม่เป็นกำร
เลอืกปฏิบตั ิอย่ำงไรกต็ำม หำกพจิำรณำหลกักำรเลอืกปฏบิตัโิดยอ้อมแล้วอำจพจิำรณำได้ว่ำ แม้กฎระเบยีบใช้กับบุคคล 
ทุกคน แต่ส่งผลกระทบต่อบุคคลบำงคนหรือบำงกลุ่มด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติแล้วก็อำจจัดเป็นกำรเลือกปฏิบัติ 
โดยอ้อมได้ แต่แม้ว่ำจะพิจำรณำในกรอบกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อม ก็ยังมีข้อจ�ำกัดเนื่องจำกต้องมีกำรน�ำปัจจัยอื่นมำ
พจิำรณำ หำกเปรยีบเทยีบกบักรณทีีค่ณะกรรมกำรสิทธมินษุยชนแห่งสหประชำชำติเหน็ว่ำ กฎเกณฑ์เพ่ือควำมปลอดภยั
ของแคนำดำที่ใช้บังคับแก่ลูกจ้ำงทุกคนส่งผลให้เกิดกำรเลือกปฏิบัติในทำงพฤตินัย (Discrimination De Facto) ต่อ
ผู้นับถือศำสนำ Sikh แต่เห็นว่ำกฎเกณฑ์ดังกล่ำวมีเหตุผลอันสมควรและมุ่งต่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมำย ตำม
เงื่อนไขของมำตรำ ๑๘153 ซึ่งในกรณีของไทยก็เคยมีกรณีผู้ถูกร้องอ้ำงเหตุปัจจัยอื่น เช่น อ้ำงว่ำ “กำรใช้ผ้ำคลุมฮิญำบ 
ที่มีลักษณะยำว จะเป็นอุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในหอผู้ป่วยใน” (รำยงำนผลกำรพิจำรณำ ที่ ๑๙๑/๒๕๕๖) ซึ่งใน
กรณีเช่นนี้ก็ต้องพิจำรณำเหตุผลของกำรประกอบอำชีพเป็นกรณีไป

ในมิติที่สอง กฎระเบียบที่ส่งผลจ�ำกัดกำรแต่งกำยตำมควำมเชื่อศำสนำนั้น แม้ว่ำใช้บังคับกับบุคคล
ทุกคนและไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติก็ตำม แต่ส่งผลกระทบกับเสรีภำพในกำรแสดงออกซึ่งศำสนำ ที่ได้รับกำรรับรองไว้ใน
ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน และกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสทิธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง อย่ำงไรก็ตำม
เสรีภำพนี้อำจถูกจ�ำกัดได้โดยบทบัญญัติทำงกฎหมำย ตำมควำมจ�ำเป็น เพื่อรักษำควำมปลอดภัย ควำมสงบเรียบร้อย  
สขุอนำมัย หรอืศลีธรรมของประชำชน หรอืเพ่ือคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพข้ันมูลฐำนของบคุคลอืน่ ซ่ึงต้องมำพิจำรณำว่ำ 
กำรแสดงออกทำงศำสนำโดยกำรแต่งกำยนั้น ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยอย่ำงไร และกฎระเบียบเก่ียวกับกำรแต่งกำย 
ที่จ�ำกัดเสรีภำพในกำรแสดงออกทำงศำสนำดังกล่ำวนั้น เป็นกรณีจ�ำเป็น ได้สัดส่วน หรือไม่ 

ตัวอย่ำงเช่น ค�ำร้อง ๓๔๔/๒๕๕๓ ซึ่งเป็นกรณีกฎระเบียบของโรงเรียนเก่ียวกับกำรแต่งกำย ซึ่ง 
ผู้ร้องอ้ำงว่ำกระทบเสรีภำพและเลือกปฏิบัติ กรณีนี้กฎระเบียบของโรงเรียนที่พิพำทใช้บังคับกับนักเรียนทุกคน จึงไม่
อยู่ในขอบเขตควำมหมำยของกำรเลือกปฏิบัติ โดยเฉพำะกำรเลือกปฏิบัติโดยตรง แต่อำจเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อม 
และเป็นกำรกระทบเสรภีำพในกำรแสดงออกทำงศำสนำ อย่ำงไรกต็ำม ในกรณีกฎระเบยีบกำรแต่งกำยของโรงเรยีนนัน้ 
ได้มีระเบียบของกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเปิดโอกำสให้มีกำรแต่งกำยตำมหลัก
ศำสนำได้ ปัญหำดังกล่ำวจึงได้รับกำรแก้ไขในระดับหนึ่ง แต่กระนั้นก็ตำม ยังอำจเกิดกรณีปัญหำ เช่น บำงโรงเรียนออก
ระเบียบขดักบัระเบยีบของกระทรวงศึกษำธิกำรดงักล่ำว (ค�ำร้องที ่๓๔๔/๒๕๕๓ รำยงำนผลกำรพจิำรณำ ที ่๔๕๗/๒๕๕๖) 

   153  From “Singh Bhinder v. Canada” Communication No. 208/1986

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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นอกจำกนี้ ในกรณีระเบียบกำรแต่งกำยเพื่อเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ซ่ึงผู้ร้องอ้ำงว่ำกระทบเสรีภำพและเลือก
ปฏิบัตินั้น (ค�ำร้องที่ ๕๖๗/๒๕๕๓ รำยงำนผลกำรพิจำรณำ ที่ ๒๙๘/๒๕๕๔) กฎระเบียบเช่นนี้หำกใช้บังคับกับทุกคน 
โดยหลักแล้วก็ไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยตรง แต่อำจเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อมและเป็นกำรกระทบเสรีภำพในกำร
แสดงออกทำงศำสนำ อย่ำงไรก็ตำม หำกมีกำรก�ำหนดระเบียบว่ำ สำมำรถแต่งกำยตำมหลักศำสนำได้โดยมีเงื่อนไขว่ำ
ต้องยืน่ค�ำร้องขออนญุำตก่อน ดงันีก็้ยงัไม่เป็นกำรจ�ำกดัเสรภีำพในกำรแสดงออกทำงศำสนำเพรำะยงัเปิดช่องให้สำมำรถ
ใช้เสรีภำพกำรแสดงออกได้ 

๓. กรณีที่อาจคาบเกี่ยวระหว่างการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิเสรีภาพทางการศึกษา 
ค�ำร้องต่อคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติหลำยกรณี มีประเด็นเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติต่อ

นักเรียน นักศึกษำ ท่ีแตกต่ำงกัน อันเป็นกำรกระทบสิทธิเสรีภำพในกำรศึกษำ ซ่ึงกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงเหล่ำนั้น บำง
กรณีก็ไม่เก่ียวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชน เช่น กรณีผู้ร้องได้ร้องเรียนว่ำบุตรชำยของ
ผู้ร้องถูกส่ังพักกำรเรียนด้วยเหตุไม่เหมำะสมและไม่เป็นธรรมต่อบุตรผู้ร้อง กรณีเหตุแห่งกำรพักกำรเรียนเกี่ยวข้องกับ 
“พฤติกรรม” ของนักเรียน คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเห็นว่ำ เป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก 
(รำยงำนผลกำรตรวจสอบที่ ๘๖๕/๒๕๕๕) กรณีที่ผู้ร้องอ้ำงว่ำ นักเรียนที่เรียกร้องสิทธิกลับเข้ำศึกษำต่อโรงเรียนเดิม
จ�ำนวน ๓๖ คน ถูกเลือกปฏิบัติ เช่น หนังสือเรียนที่ได้รับและกระบวนกำรเรียนกำรสอนก็แตกต่ำงจำกนักเรียนอื่น ๆ 
(ค�ำร้องที่ ๒๘๒/๒๕๕๕) กรณีผู้ร้องอำ้งว่ำ โรงเรียนไม่ออกเอกสำรแสดงกำรจบหลักสูตรส�ำหรับนักเรียนที่ยังค้ำงค่ำ
บ�ำรุงกำรศึกษำ (ค�ำร้องท่ี ๒๒๙/๒๕๕๕) กรณีกล่ำวอ้ำงว่ำมีกำรเลือกปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์กำรรับสมัครนักเรียน 
เข้ำศกึษำต่อ (ค�ำร้อง ๕๗๓/๒๕๕๕ และ ๓๓/๒๕๕๖) กรณเีหล่ำนีห้ำกปรำกฏข้อเทจ็จรงิว่ำกำรปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงกนัเกีย่วข้อง
กับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชำติ ศำสนำ เพศ ฯลฯ อำจจัดเป็นกำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนได้  
แต่หำกไม่เก่ียวข้องกจ็ะต้องพจิำรณำว่ำกระทบสทิธมินษุยชนในด้ำนอืน่ โดยเฉพำะสิทธเิสรีภำพในกำรศกึษำทีรั่ฐธรรมนญู
คุ้มครองไว้หรือไม่ 

ส�ำหรับกรณีที่มีกำรร้องเรียนว่ำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เช่น ครู อำจำรย์ มีพฤติกรรมกระทบต่อสิทธิ
ในเนื้อตัวร่ำงกำยของนักเรียน เช่น ค�ำร้องที่ ๕๔๔/๒๕๕๔ กรณีเช่นนี้ ในมิติของสิทธิมนุษยชนนั้น อำจมีควำมเกี่ยวข้อง
ในหลำยกรณี เช่น หำกปรำกฏว่ำพฤติกรรมดังกล่ำวเกี่ยวเนื่องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เช่น เพศ อำจเข้ำข่ำยกำร
เลือกปฏิบัติ โดยเฉพำะกรณีกำรคุกคำม (Harassment) รวมทั้งอำจเกี่ยวข้องกับ “สิทธิเด็ก” ซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนอีก
ประกำรหนึ่ง นอกจำกนี้ ยังอำจเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนอื่นนอกจำกในมิติของกำรเลือกปฏิบัติ เช่น สิทธิส่วนบุคคล 
สิทธิในเนื้อตัวร่ำงกำย โดยอำจจัดอยู่ในกรณีที่ ๑ ดังกล่ำวข้ำงต้น 

๔. กรณทีีอ่าจคาบเก่ียวระหว่างการเลอืกปฏบิตัแิละการละเมดิสทิธขิองบคุคลในกระบวนการยตุธิรรม 
จำกกำรศกึษำค�ำร้องต่อคณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำติ พบว่ำ กรณทีีม่กีำรร้องเรยีนหลำยกรณี 

เกี่ยวข้องกับกำรที่ผู้ร้องอ้ำงว่ำไม่ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเรียกร้องเพ่ือคุ้มครองสิทธิ หรือไม่ได้รับควำมเป็นธรรมใน
กรณีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรยุติธรรม เช่น

 กรณผีูร้้องอ้ำงว่ำ เดก็ถกูล่วงละเมดิทำงเพศในโรงเรียน ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนได้ทรำบเร่ืองท่ีเกดิขึน้ 
แต่กลับไม่ด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ ผู้ร้องและผู้ปกครองได้เข้ำร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวนแต่คดีไม่คืบหน้ำ จึงขอให้
ตรวจสอบ (ค�ำร้องที่ ๑๓๑/๒๕๕๗) 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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 กรณีผู้ร้องยื่นค�ำร้องขอรับเงินกรณีบุตรกลำยเป็นผู้พิกำรต่อส�ำนักงำนสำธำรณะสุขจังหวัด แต่ยัง
ไม่มีกำรพิจำรณำ จึงร้องเรียนให้ตรวจสอบ (ค�ำร้องที่ ๕๙๒/๒๕๕๖) 

 กรณีกำรเปรียบเทียบกำรด�ำเนินกำรในกระบวนกำรยุติธรรมว่ำมีควำมแตกต่ำงกันส�ำหรับกรณี
ข้อเท็จจริงที่เหมือนกัน เช่น ผู้ร้องอ้ำงว่ำมีกำรแจ้งข้อหำผู้ร้องแต่ไม่แจ้งข้อหำคู่กรณีในเหตุกำรณ์เดียวกัน (ค�ำร้องที่ 
๗๔/๒๕๕๕) 

 กรณีกำรอ้ำงว่ำได้รบัควำมไม่เป็นธรรมในกำรด�ำเนนิกำรของเจ้ำหน้ำทีใ่นกระบวนกำรยตุธิรรม เช่น 
ร้องว่ำ “เจ้ำหน้ำทีไ่ด้กระท�ำหรอืละเลยกำรกระท�ำอนัเป็นกำรละเมดิสทิธมินษุยชน กรณปีลอมแปลงลำยมอืชือ่ในบันทึก
ตรวจยึดในชั้นจับกุม และไม่บันทึกรำยกำรทรัพย์สินที่ตรวจยึดไว้ เป็นเหตุให้ทรัพย์สินสูญหำย” (ค�ำร้องที่ ๒๖๑/๒๕๕๕

กรณีเช่นน้ีอำจพจิำรณำได้ในหลำยมติ ิกล่ำวคอื หำกข้อเทจ็จรงิปรำกฏว่ำ กำรไม่ได้รบัควำมเป็นธรรม 
กำรไม่ได้รับกำรเยียวยำในกำรด�ำเนินกระบวนกำรดังกล่ำว เกิดจำกกำรกระท�ำของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่มิชอบด้วยกฎหมำย  
กอ็ำจเกีย่วข้องกบักฎหมำยอืน่ เช่น กฎหมำยปกครอง ประมวลกฎหมำยอำญำ อย่ำงไรกต็ำม ในมติิของสิทธมินษุยชนนัน้ 
อำจจ�ำแนกได้สองกรณี คือ 

กรณีแรก กรณีที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกปฏิบัติ กล่ำวคือ หำกปรำกฏว่ำกำรเรียกร้องสิทธิใน
กระบวนกำรตำมกฎหมำยมกีำรปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงกนัด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏบิติั เช่น สืบเนือ่งจำกกำรทีผู้่ร้องเก่ียวข้อง
กับเหตุด้ำนเชื้อชำติ ศำสนำ ฯลฯ อำจเกี่ยวข้องกับกำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนได้ 

กรณีทีส่อง แม้ว่ำจะไม่เกีย่วข้องกบัเหตุแห่งกำรเลอืกปฏิบติัดังกล่ำว หำกปรำกฏว่ำกำรเรยีกร้องตำม
กระบวนกำรนัน้ได้รบักำรปฏเิสธ ล่ำช้ำ ไม่เป็นไปตำมกฎหมำย อำจเกีย่วข้องกบักำรละเมดิ สิทธิของบคุคลในกระบวนการ
ยุติธรรม ที่ได้รับกำรรับรองตำมรัฐธรรมนูญอันอยู่ในขอบเขตอ�ำนำจตรวจสอบของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชำติ ตัวอย่ำงเช่น กรณีผู้ร้องอ้ำงว่ำตนและบุตรที่เกิดในประเทศไทย มีบัตรประจ�ำตัวบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน  
ผู้ร้องต้องกำรให้บุตรมีสัญชำติไทยจึงร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ กรณีนี้คณะกรรมกำรสิทธ ิ
มนุษยชนแห่งชำติเห็นว่ำ “..หากพบว่าหน่วยงานปฏิเสธไม่ด�าเนินการหรือกระบวนการพิจารณาล่าช้า หรือปฏิบัติที่
ไม่เป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด อันเป็นการกระท�าหรือละเลยการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน นาย ว. 
สามารถยื่นค�าร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด�าเนินการตรวจสอบใหม่ได้..” (รำยงำนผลกำรพิจำรณำ 
ที่ ๙๕๒/๒๕๕๘) โดยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติมีอ�ำนำจตรวจสอบว่ำกระบวนกำรท่ีกล่ำวอ้ำงในค�ำร้องนั้น 
มีกำรละเมิดสิทธิในกระบวนกำรยุติธรรมหรือไม่ มีกำรด�ำเนินกำรตำมข้ันตอนท่ีกฎหมำยก�ำหนดแล้วหรือไม่ (รำยงำน
ผลกำรพิจำรณำ ที่ ๓๗๕/๒๕๕๗)

จำกกำรจ�ำแนกทัง้ ๔ กรณข้ีำงต้น อำจสรปุได้ว่ำ กรณทีีม่กีำรกล่ำวอ้ำงว่ำเกดิ “กำรเลอืกปฏบัิต”ิ แต่
เม่ือพจิำรณำในกรอบกฎหมำยสทิธมินษุยชนแล้วเป็นกรณกีำรปฏบิตัใินลกัษณะเป็นกลำง (Neutral) ทีม่ผีลกบัทกุคน หรอื
เป็นกรณีกำรปฏิบัติแตกต่ำงกันซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชน แต่ก็ยังอำจอยู่ใน
ขอบเขตอ�ำนำจกำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรสิทธิมนษุยชนแห่งชำติได้ เพรำะอำจเป็นกำรกระทบ “สิทธมินษุยชน” 
ในแง่อื่น ๆ ของผู้ร้อง “ท่ีได้รับกำรรับรองหรือคุ้มครองตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย หรือตำมกฎหมำยไทย 
หรือตำมสนธิสัญญำที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตำม” เช่น กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันอันกระทบต่อเสรีภำพ 
ในกำรแสดงออกทำงศำสนำ สิทธิเสรีภำพทำงกำรศึกษำ ศักดิ์ศรีของมนุษย์ สิทธิในควำมเป็นอยู่ส่วนตัว เสรีภำพ 
ในกำรสื่อสำร สิทธิของบุคคลในกระบวนกำรยุติธรรม เป็นต้น 

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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 สรุปการวิเคราะห์
จำกกำรวิเครำะห์ขอบเขตของกำรเลือกปฏิบัติในหัวข้อน้ี อำจสรุปได้ว่ำ จำกกำรศึกษำคดีปกครอง

ที่ศำลตัดสินประเด็นกำรเลือกปฏิบัติน้ัน ในหลำยคดีศำลพิจำรณำค�ำสั่งทำงปกครองท่ีพิพำทซึ่งถูกกล่ำวอ้ำงว่ำเป็นกำร
เลือกปฏิบัติประกอบประเด็นอื่น ๆ โดยเฉพำะกำรใช้ดุลพินิจโดยมิชอบซึ่งอำจครอบคลุมเหตุต่ำง ๆ นอกเหนือจำกเหตุ
แห่งกำรเลอืกปฏบิตัโิดยทัว่ไป นอกจำกนี ้ในหลำยคดีจะเหน็ได้ว่ำศำลตัดสินว่ำมกีำรเลือกปฏบิติัแม้กำรปฏบัิติท่ีแตกต่ำง
กันดังกล่ำวเกิดจำกเหตุซึ่งมิได้จัดอยู่ในเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติดังเช่น เพศ เชื้อชำติ ศำสนำ ฯลฯ ทั้งนี้ เนื่องจำกเหตุผล
ส�ำคัญคือ คดีดังกล่ำวเป็นคดีปกครองซ่ึงศำลปกครองมีอ�ำนำจพิจำรณำพิพำกษำหรือมีค�ำส่ังตำมพระรำชบัญญัติจัดตั้ง
ศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๙ ซ่ึงก�ำหนดอ�ำนำจของศำลปกครองในกำรพิจำรณำ
คดีพิพำทเก่ียวกับกำรที่หน่วยงำนทำงปกครองหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท�ำกำรอัน “มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่
ไม่เป็นธรรม..หรือเป็นกำรใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ”154 โดยพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองฯ ก็มิได้ก�ำหนดนิยำมควำม
หมำยหรือขอบเขตของ “กำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” ไว้แต่อย่ำงใด ท�ำให้ศำลสำมำรถพิจำรณำโดยน�ำปัจจัยต่ำง ๆ  
มำประกอบได้อย่ำงกว้ำงขวำง นอกจำกนี ้ ศำลปกครองยงัได้วนิจิฉยัโดยอำศยัหลกักฎหมำยปกครอง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ 
ในกรณีทีเ่ก่ียวกับกำรบรกิำรสำธำรณะทีม่หีลกัว่ำ หน่วยงำนทำงปกครองทีม่อี�ำนำจหน้ำทีจ่ดัท�ำกจิกำรบรกิำรสำธำรณะ
ต้องจัดท�ำบริกำรสำธำรณะให้มีควำมต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก...และไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อประชำชน
ผู้ขอใช้บริกำร (ค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๒/๒๕๕๒) จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติ” ดังที่ปรำกฏ
ในค�ำพิพำกษำคดีปกครองมีขอบเขตกว้ำงกว่ำเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชน เนื่องจำกอยู่บน 
พื้นฐำนแนวคิดและหลักกฎหมำยที่แตกต่ำงกัน โดยศำลปกครองน�ำปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงนั้น
มำประกอบกำรพิจำรณำว่ำกำรปฏิบัติดังกล่ำวนั้นมีเหตุผลสมควรหรือไม่ 

อย่ำงไรกต็ำม กำรพิจำรณำคดเีกีย่วกบักำรเลอืกปฏบิตัใินกรอบอย่ำงกว้ำงนีม้ขีอบเขตจ�ำกดัอยูเ่ฉพำะ
ในกำรพิจำรณำคดีปกครองตำมมำตรำ ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองฯ โดยต้องเป็นกรณีที่
หน่วยงำนทำงปกครองหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท�ำโดยใช้อ�ำนำจทำงปกครองหรือด�ำเนินกิจกำรทำงปกครองเท่ำนั้น 
ดังนั้น กำรเลือกปฏิบัติที่อยู่นอกเหนืออ�ำนำจศำลปกครอง เช่น กำรจับกุม สอบสวน และด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำควำม
ผิดซึ่งเป็นไปตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มิใช่เป็นกำรกระท�ำทำงปกครอง (ค�ำสั่งศำลปกครองสูงสุดที่ 
๒๓๖/๒๕๔๕) หรอืกรณกีำรปฏบิติัทีแ่ตกต่ำงกนัในมติิกำรกระท�ำระหว่ำงเอกชนด้วยกนั กไ็ม่อยูภ่ำยใต้กรอบกำรพิจำรณำ 
“กำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” ตำมแนวของศำลปกครองนี้ 

หำกเปรียบเทียบกับกำรเลือกปฏิบัติ และเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศ 
และกฎหมำยต่ำงประเทศจะเห็นได้ว่ำ กำรเลือกปฏิบัตินั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ (Grounds of 
Discrimination) เช่น เชื้อชำติ ศำสนำ เพศ ฯลฯ แต่ “กำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” ตำมกฎหมำยปกครองของไทย
นั้น มีควำมหมำยกว้ำงกว่ำ จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” ในบริบทคดีปกครองนี้ มีขอบเขตและ
ควำมหมำยแตกต่ำงออกไปจำก “กำรเลือกปฏิบัติ” ตำมควำมตกลงระหวำ่งประเทศดำ้นสิทธิมนุษยชน เนื่องจำกกำร

   154  พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๙ ก�ำหนดว่ำ “ศำลปกครองมีอ�ำนำจ

พิจำรณำพิพำกษำหรือมีค�ำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้ (๑) คดีพิพำทเกี่ยวกับกำรที่หน่วยงำนทำงปกครองหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท�ำกำรโดย

ไม่ชอบด้วยกฎหมำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรออกกฎ ค�ำสั่ง หรือกำรกระท�ำอื่นใด เนื่องจำกกำรกระท�ำโดยไม่มีอ�ำนำจหรือนอกเหนืออ�ำนำจ

หน้ำที่หรือไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย หรือไม่ถูกต้องตำมรูปแบบขั้นตอน...หรือมีลักษณะเป็นกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม..หรือเป็นกำร

ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ”

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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เลอืกปฏบิตัติำมมำตรำ ๙ แห่งพระรำชบัญญติัจดัต้ังศำลปกครองและวธิพีจิำรณำคดีนัน้ เป็นกำรพจิำรณำภำยใต้แนวคิด
ของคดีปกครอง แต่กำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศนั้นเป็นกำรพิจำรณำภำยใต้แนวคิดสิทธิมนุษยชน 

ส�ำหรับในบริบทของรัฐธรรมนูญนั้น พบว่ำหลักควำมเท่ำเทียมกันและกำรห้ำมเลือกปฏิบัติตำม
รัฐธรรมนูญของไทย สะท้อนถึงเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชน แต่ในกำรกล่ำวอ้ำงนั้นมีหลำยกรณี
ทีป่ระเดน็พพิำทมไิด้เกีย่วข้องโดยตรงกบัเหตแุห่งกำรเลอืกปฏบิตั ิเช่น เชือ้ชำต ิศำสนำ เพศ ฯลฯ โดยผูร้้องมกัจะเปรยีบ
เทียบสิ่งที่ตนคิดว่ำ “เหมือนกัน” แต่ได้รับกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน และอ้ำงว่ำมีกำรเลือกปฏิบัติ นอกจำกนี้ ยังมีกรณีที่
ผูร้้องเหน็ว่ำตนเองไม่ได้รบัควำมเป็นธรรมในภำพรวมแต่กก็ล่ำวอ้ำงว่ำมกีำรเลือกปฏบิติั อย่ำงไรกต็ำม โดยรวมแล้วศำล
รฐัธรรมนญูวนิจิฉยักำรกล่ำวอ้ำงทีก่ว้ำงกว่ำเหตแุห่งกำรเลือกปฏิบติัว่ำไม่เป็นกำรเลือกปฏบิติัตำมรัฐธรรมนญู แต่ในหลำย
คดีมิได้ให้เหตุผลโดยเจำะจงลงไปว่ำกรณีเหล่ำนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญ 

นอกจำกนี้ จะเห็นได้ว่ำ แม้หลักควำมเท่ำเทียมกันและหลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญ 
ของไทย จะสะท้อนถึงเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชน แต่กำรคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติตำม
รัฐธรรมนูญในส่วนของศำลรัฐธรรมนูญนั้น ก็มีขอบเขตจ�ำกัด คือ สำมำรถยกขึ้นกล่ำวอ้ำงเฉพำะกรณีภำคเอกชนอ้ำง
ยันต่อรัฐ เช่น อ้ำงว่ำกฎหมำยใดขัดหรือแย้งต่อหลักห้ำมเลือกปฏิบัติ ดังนั้น กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันในมิติกำรกระท�ำ
ระหว่ำงเอกชนด้วยกัน ก็ไม่สำมำรถยกขึ้นเป็นคดีต่อศำลรัฐธรรมนูญได้ อย่ำงไรก็ตำม จำกหลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติ
ตำมรัฐธรรมนูญส่งผลให้ภำครัฐมีหน้ำที่ต้องตรำกฎหมำยเฉพำะขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกเลือกปฏิบัติในมิติต่ำง ๆ 
ที่ยังไม่มีกฎหมำยครอบคลุมอยู่ 

ส�ำหรบักรณคี�ำร้องและกำรตรวจสอบกำรละเมดิสิทธมินุษยชนในกรอบของคณะกรรมกำรสิทธมินษุยชน 
แห่งชำตินั้น พบว่ำมีหลำยกรณีที่ผู้ร้องอ้ำงว่ำมีกำร “เลือกปฏิบัติ” เกิดขึ้น ซึ่งมักเป็นกรณีกำรน�ำข้อเท็จจริงสองข้อเท็จ
จริงมำเปรียบเทียบกันว่ำมีกำรปฏิบัติต่อข้อเท็จจริงดังกล่ำวแตกต่ำงกัน อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำภำยใต้กรอบของ
กฎหมำยสทิธมินษุยชนแล้วจะเหน็ได้ว่ำในหลำยกรณตีำมค�ำร้องนัน้ กำรปฏบิตัแิตกต่ำงกนัดงักล่ำวไม่มคีวามเกีย่วข้อง
กับ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” ตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชน หรืออำจพิจำรณำว่ำเป็นกำรอ้ำงเหตุที่กว้ำงกว่ำกฎหมำย
สิทธิมนุษยชน อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำกำรปฏิบัติแตกต่ำงดังกล่ำวจะไม่อยู่ภำยใต้กรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับ
การห้ามเลือกปฏิบัติ ก็ยังตกอยู่ในขอบเขตอ�ำนำจกำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ เพรำะ
อำจเป็นกำรกระทบ “สิทธิมนุษยชน” ในแง่อื่น ๆ ของผู้ร้อง ที่ได้รับกำรรับรองหรือคุ้มครองตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำช
อำณำจกัรไทย หรอืตำมกฎหมำยไทย หรอืตำมสนธสัิญญำทีป่ระเทศไทยมพัีนธกรณทีีจ่ะต้องปฏบิติัตำม เช่น กำรปฏบัิติ
ที่แตกต่ำงกันอันกระทบต่อเสรีภำพในกำรแสดงออกทำงศำสนำ กำรปฏิบัติท่ีกระทบต่อศักด์ิศรีของควำมเป็นมนุษย ์
เสรีภำพในกำรสื่อสำร เป็นต้น 

๔.๕ หลักความเสมอภาคหรือหลักความเท่าเทียมกัน (Principle of Equality) 

หลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติมีควำมสัมพันธ์กับหลักควำมเสมอภำคหรือหลักควำมเท่ำเทียมกัน (Principle of  
Equality) โดยอำจพิจำรณำได้วำ่กำรห้ำมเลือกปฏิบัตเิปน็หลักกำรย่อยอันเป็นวถิีทำงที่จะน�ำไปสู่ควำมเท่ำเทยีมกนั อัน
ปรำกฏในกฎหมำยสทิธมินษุยชนระหว่ำงประเทศ และรฐัธรรมนญูประเทศต่ำง ๆ  ในส่วนน้ีจะได้ท�ำกำรศึกษำหลกัควำม
เสมอภำคหรือหลักควำมเท่ำเทียมกัน โดยเริ่มจำกควำมหมำยในเชิงแนวคิดทฤษฎี (หัวข้อ ๔.๕.๑) จำกนั้นจะศึกษำ
ควำมหมำยตำมกฎหมำยของประเทศต่ำง ๆ (หัวข้อ ๔.๕.๒) เพื่อกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบโครงสร้ำงกำรก�ำหนดควำม
เท่ำเทียมกันตำมกฎหมำย (หัวข้อ ๔.๕.๓) และน�ำไปสู่กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบกับกฎหมำยไทยต่อไป (หัวข้อ ๔.๕.๔) 

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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๔.๕.๑ แนวคิดทฤษฎีของหลักความเสมอภาคหรือหลักความเท่าเทียมกัน 

โดยท่ัวไปแล้ว ควำมเสมอภำคหรือควำมเท่ำเทียมกันมีควำมเก่ียวข้องกับศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์  
(Human Dignity) กล่ำวคือ กำรปฏิบัติต่อบุคคลในลักษณะที่เคำรพถึงศักดิ์ศรีดังกล่ำวจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีกำรตระหนัก
ถึงคุณสมบัติร่วมกันของควำมเป็นมนุษย์ (Common Humanity) โดยปฏิบัติต่อบุคคลอย่ำงเท่ำเทียมกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดที่ว่ำมนุษย์ทุกคนมีคุณค่ำอยู่ในตัวเอง (Intrinsic Value)155 หำกบุคคลคนหนึ่งไม่ได้รับกำรปฏิบัติที่เหมือน
หรือเท่ำเทียมกันกับบุคคลอ่ืน กำรปฏิบัติดังกล่ำวนั้นก็ไม่สอดคล้องกับกำรเคำรพศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ ดังนั้น  
กำรเคำรพศักดิ์ศรีของมนุษย์จึงหมำยถึงกำรเคำรพหรือยอมรับควำมแตกต่ำงของบุคคลซึ่งเกิดจำกเหตุต่ำง ๆ เช่น เพศ 
เชื้อชำติ สีผิว ฯลฯ ทั้งนี้ เนื่องจำกไม่ว่ำบุคคลคนหนึ่งจะมีเชื้อชำติ สีผิว เพศใดก็ตำม แต่ก็มีควำมเป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน 
ด้วยเหตนุีค้วำมเสมอภำคหรือควำมเท่ำเทยีมกนัจงึจดัเป็นสิทธมินษุยชนทีส่�ำคญัประกำรหนึง่ อย่ำงไรกต็ำม ในเชงิแนวคิด
ทฤษฎีนั้น หลักควำมเสมอภำคหรือควำมเท่ำเทียมกันนี้อำจพิจำรณำได้หลำยมุมมอง โดยอำจจ�ำแนกได้ดังต่อไปนี้ 

๔.๕.๑.๑ ความเสมอภาคอย่างเป็นสากล (Universal Equality) 
หลักกำรพื้นฐำนของควำมเสมอภำคคือกำรท่ีบุคคลแต่ละบุคคลได้รับกำรปฏิบัติท่ีเหมือนกัน 

โดยไม่ค�ำนึงถึงปัจจัยหรือเหตุแห่งควำมแตกต่ำงของบุคคลเหล่ำนั้น โดยนัยนี้จึงอำจเรียกว่ำควำมเสมอภำคอย่ำงเป็น
สำกล หรอืคุณค่ำพืน้ฐำนร่วมกนัของควำมเป็นมนษุย์ทีไ่ม่อำจวดัได้ (Common and Immeasurable Human Worth) 
ดังนั้น จำกแนวควำมคิดนี้ส่งผลให้เกิดหลักกำร “ปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่ค�ำนึงถึงควำมแตกต่ำง” (Treating People in 
a Difference-Blind Fashion)156 อันเป็นพื้นฐำนที่น�ำไปสู่หลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ควำม
เสมอภำคอย่ำงเป็นสำกลดังกล่ำวนั้น ด้วยกำรห้ำมปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่ำงกันด้วยเหตุที่บุคคลเหล่ำนั้นมีสีผิว เชื้อชำติ 
ศำสนำ ที่แตกต่ำงกัน157  

อย่ำงไรก็ตำม ควำมเสมอภำคอย่ำงเป็นสำกลซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐำนของหลักกำร “ปฏิบัติต่อ
บุคคลโดยไม่ค�ำนึงถึงควำมแตกต่ำง” นี้ยังอำจไม่เพียงพอที่จะส่งเสริมให้เกิดควำมเท่ำเทียมกันได้ นักวิชำกำรหลำยท่ำน
ชี้ให้เห็นว่ำ หลักควำมเสมอภำคดังกล่ำวไม่ครอบคลุมถึงควำมไม่เสมอภำคเชิงระบบ (Systemic Inequality) ซึ่งเกิดขึ้น
กับกลุ่มบุคคลบำงกลุ่มที่ด้อยโอกำสกว่ำกลุ่มอื่น หำกใช้หลักกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกันโดยไม่ค�ำนึงถึงควำมแตกต่ำง
ของบคุคลแต่ละกลุม่แล้วจะส่งผลให้เกดิกำรเลอืกปฏบิติัข้ึนได้เช่นเดียวกัน158 หำกพจิำรณำในกรอบของกำรเลอืกปฏบิติั
แล้วจะเห็นได้ว่ำ หลักควำมเท่ำเทียมกันอย่ำงเป็นสำกล สอดคล้องกับหลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติโดยตรง ซึ่งมุ่งเน้นกำร
พิจำรณำกำรเลือกปฏิบัติจำกกรณีกำรปฏิบัติแตกต่ำงกันต่อสิ่งที่มีสำระส�ำคัญเหมือนกัน 

   155  From Life’s Dominion: An Argument about Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom by Ronald 

Dworkin, 1993, New York: Knopf 
   156  From The Recognition Principle: A Philosophical Perspective between Psychology, Sociology and  

Politics (p 57-58) by Vinicio Busacchi 2015  ,Cambridge Scholars Publishing
   157  From Rethinking Non-Discrimination and Minority Rights “Is Multicultralism Bad for the Fight against 

Multiculturalisim? by Timo Makkonen (p 155-158)” by Martin Scheinin & Reetta Toivanen  Edition.2004 
   158  From Conceptual Issues “Do We Need Minority Rights?: Memory, History and Membership The Moral 

Claims of Marginalized Groups in Political Representation by Melissa S. Williams” by J Räikkä  Edition,1996, The 

Hague, Martinus Nijhoff
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๔.๕.๑.๒ ความเสมอภาคเชิงระบบหรือโครงสร้าง (Systemic Equality) 
ดงัทีก่ล่ำวมำแล้วว่ำ ควำมเสมอภำคอย่ำงเป็นสำกลนัน้อยูบ่นพืน้ฐำนของกำรปฏบิตัต่ิอบุคคล

เหมอืนกนัโดยไม่ค�ำนงึถงึควำมแตกต่ำง ซ่ึงอำจส่งผลกระทบให้บคุคลบำงกลุม่เสยีเปรยีบหรอืเสยีโอกำส ดงันัน้ กำรปฏบัิติ
เหมือนกันซึ่งน�ำไปสู่ควำมเท่ำเทียมกันอย่ำงเป็นสำกลจึงส่งผลกระทบให้เกิด “ควำมไม่เสมอภำคเชิงโครงสร้ำงหรือเชิง
ระบบ” (Structural or Systemic Inequality) ซึ่งหมำยถึงสภำพซึ่งบุคคลกลุ่มหนึ่งต้องตกอยู่ในสถำนะที่ไม่เท่ำเทียม
กันกับบคุคลกลุม่อืน่ ควำมไม่เท่ำเทยีมกันระหว่ำงบคุคลสองกลุม่นีอ้ำจพิจำรณำได้จำกควำมสมัพันธ์ทีไ่ม่เท่ำเทยีมกันใน
บทบำท หน้ำที่ กำรตัดสินใจ สิทธิ และโอกำส159 ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำควำมไม่เสมอภำคเชิงโครงสร้ำงมีรำกฐำนมำจำก
แนวปฏิบัติปกติหรือประจ�ำของสถำบันทำงสังคมต่ำง ๆ  โดยอำจจ�ำแนกได้หลำยประเภท เช่น กำรจ�ำแนกบุคคลตำมถิ่น
ที่อยู่ กำรเลือกปฏิบัติด้ำนกำรจ้ำงงำนและกำรศึกษำ เป็นต้น160 ทั้งนี้ เนื่องจำกตำมลักษณะทั่วไปทำงสังคมนั้น จะมีกำร
จ�ำแนกบุคคลตำมบทบำท ในกำรจ�ำแนกดังกล่ำวส่งผลให้มีบำงบทบำทเป็นที่ต้องกำรมำกกว่ำบทบำทอื่น161 สภำพและ
ลักษณะทำงสังคมดังกล่ำวส่งผลให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมกันได้ 

จำกข้อจ�ำกัดของแนวคิดควำมเสมอภำคอย่ำงเป็นสำกลดังกล่ำว น�ำไปสู ่แนวคิดควำม 
ไม่เท่ำเทียมกันเชิงระบบหรือเชิงโครงสร้ำง ซึ่งเน้นว่ำควำมไม่เท่ำเทียมกันเกิดจำกกำรปฏิบัติซ�้ำ ๆ กันต่อกลุ่มทำงสังคม 
บำงกลุม่ทีแ่ตกต่ำงกนั แม้ว่ำจะเกดิขึน้โดยปรำศจำกรูปแบบของกำรเลือกปฏบิติัท่ีชดัเจนหรือโดยเจตนำกต็ำม แต่ในท้ำย
ที่สุดได้ส่งผลท�ำให้เกิดรูปแบบควำมไม่เสมอภำคส�ำหรับกลุ่มบุคคลนั้น ๆ (Group-Patterned Inequalities) หรืออำจ
เรียกว่ำเกิดสภำวะที่บุคคลกลุ่มครอบง�ำ (Dominant Group) กีดกันบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งให้เป็นกลุ่มชำยขอบ (Margin-
alized Group) ซึ่งควำมไม่เท่ำเทียมที่บุคคลกลุ่มนี้ได้รับนั้น ครอบคลุมมิติต่ำง ๆ ทำงสังคม เช่น กำรศึกษำ สถำนะทำง
สงัคม สขุภำพ คุณภำพชีวิต ควำมเป็นมำรดำ หรอืกำรมส่ีวนในทำงกำรเมอืง ยิง่ไปกว่ำนัน้ควำมไม่เท่ำเทยีมกนัเชิงระบบ
นี้ เมื่อเกิดขึ้นในมิติใดของสังคมแล้วจะสำมำรถส่งผลให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมกันในมิติอื่นของสังคมได้อีก รวมทั้งส่งผล 
ต่อเนื่องจำกคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งด้วย162 นอกจำกนี้ ในทำงสังคมวิทยำยังได้มีควำมพยำยำมในกำรจ�ำแนกควำมไม ่
เท่ำเทยีมกัน (Inequality) ออกเป็นสองประเภท คอื อคตส่ิวนบคุคล (Individual Bias) ซึง่หมำยถงึควำมคดิควำมเช่ือใน
ทำงลบของบคุคลต่อบุคคลอ่ืน และควำมไม่เท่ำเทยีมเชงิระบบ (Systemic Inequality) ซึง่พจิำรณำจำกผลทีเ่กดิขึน้อย่ำง
ไม่เท่ำเทยีมกันอันเกิดจำกสถำบันทำงสงัคม ผลดังกล่ำวนีย้งัคงสำมำรถเกดิขึน้ได้แม้ปรำศจำกอคตส่ิวนบคุคลของบุคคล 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำควำมเสมอภำคหรือควำมเท่ำเทียมกันมีควำมหมำยหลำยนัย โดยพื้นฐำน
ทัว่ไปแล้ว ควำมเสมอภำคหมำยถงึกำรปฏบัิตต่ิอบคุคลเหมอืนกนัโดยไม่ค�ำนงึว่ำบคุคลทีถ่กูปฏบิตันิัน้จะมีควำมแตกต่ำง
กันอย่ำงไร โดยนัยนี้กำรปฏิบัติที่เท่ำเทียมกันหรือไม่เลือกปฏิบัติ อำจไม่ส่งผลให้เกิดควำมเท่ำเทียมกัน ในทำงตรงข้ำม 
ยังอำจส่งผลให้กลุ ่มบุคคลบำงกลุ่มเสียเปรียบกลุ่มอื่น ส�ำหรับควำมหมำยของควำมเสมอภำคเชิงระบบหรือเชิง 
โครงสร้ำงนั้นมิได้มุ่งเน้นท่ีกำรปฏิบัติซึ่งต้องเหมือนกัน แต่มุ่งผลที่ท�ำให้บุคคลผู้มีควำมแตกต่ำงกันได้รับควำมเท่ำเทียม

   159  From Inclusive States: Social Policy and Structural Inequalities (p. 3) by Anis A. Dani and Arjan de Haan, 

Edition 2008, Washington, D.C: World Bank
   160  From Poverty and Power: the Problem of Structural Inequality (p 217) by Edward Cary Royce, 2009, 

Lanham: Rowman & Littlefield
   161  From Stanford Encyclopedia of Philosophy: Equality of Opportunity by Richard J. Arneson (2008)
   162  From Voice, Trust, and Memory: Marginalized groups and the Failings of liberal representation (p 175-

178) by Melissa S. Williams,1998, Princeton University Press

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

295



กันในกำรด�ำรงชีวิตมิติต่ำง ๆ ทำงสังคม ด้วยเหตุน้ี ในกำรพิจำรณำว่ำกฎเกณฑ์หรือมำตรกำรใดกระทบต่อหลักควำม
เสมอภำคอย่ำงเป็นสำกลหรือไม่ ก็จะเป็นกำรพิจำรณำจำกเนื้อหำของตัวกฎเกณฑ์นั้น ๆ  ว่ำปฏิบัติต่อบุคคลเหมือนหรือ
แตกต่ำงกัน หำกมีหลักกำรท่ีใช้กับทุกคนเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ขัดต่อหลักควำมเท่ำเทียมกันโดยนัยนี้ อยำ่งไรก็ตำม ใน
กำรพิจำรณำว่ำกฎเกณฑ์หรือมำตรกำรนั้นส่งผลให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมกันเชิงระบบ (Systematic Inequality) หรือ
ไม่นั้น มิได้จ�ำกัดเฉพำะกำรพิจำรณำอย่ำงเจำะจงถึงมำตรกำรหรือกฎเกณฑ์อันใดอันหนึ่ง แต่จะพิจำรณำเชิงโครงสร้ำง
หรือเชิงระบบโดยน�ำปัจจัยหลำยปัจจัยมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย

๔.๕.๑.๓ ความเสมอภาคเชิงรูปแบบ (Formal Equality) 
แนวคดิและหลกักำรเก่ียวกบัควำมเสมอภำคหรอืควำมเท่ำเทยีมกนัในเชงิรปูแบบ จะพจิำรณำ

ว่ำ บุคคลทุกคนมีควำมเท่ำเทียมกัน ดังนั้น จึงต้องได้รับกำรปฏิบัติเช่นเดียวกัน หรือเหมือนกัน บุคคลทุกคนจะสำมำรถ
เข้ำถึงโอกำสต่ำง ๆ ได้เช่นเดียวกัน หรือมีสิทธิที่เหมือนกัน ดังนั้น หำกบุคคลใดได้รับกำรปฏิบัติที่แตกต่ำง หรือไม่ได้รับ
สิทธิเช่นเดียวกับบุคคลอื่น ก็ถือว่ำเป็นกำรขัดต่อหลักควำมเท่ำเทียมกัน ตัวอย่ำงเช่น กรณีกำรปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
นั้น กฎหมำย นโยบำย หรือแนวปฏิบัติที่มีเนื้อหำสำระแตกต่ำงกันระหว่ำงเพศ ก�ำหนดให้สิทธิบำงอย่ำงเฉพำะกับเพศ
ใดเพศหนึ่ง ก็ถือว่ำขัดต่อหลักนี้ ด้วยเหตุนี้ กฎหมำยหรือนโยบำยจึงต้องมีลักษณะเป็นกลำง (Neutral) กล่ำวคือ วำง
หลักปฏิบัติที่เหมือนกันโดยไม่ค�ำนึงถึงควำมแตกต่ำงด้ำนต่ำง ๆ ของบุคคล เช่น เพศ ศำสนำ ควำมพิกำร ฯลฯ หรืออำจ
เรยีกได้ว่ำ บคุคลทกุคนจะต้องอยูภ่ำยใต้มำตรฐำนเดยีวกนั (Single Standard) โดยไม่ค�ำนงึถงึควำมแตกต่ำงในประเดน็
ต่ำง ๆ ของบุคคล ตัวอย่ำงเช่น กำรก�ำหนดให้ลูกจ้ำงชำยเท่ำนั้นที่จะต้องท�ำงำนกะกลำงคืน กรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่ำกฎ
เกณฑ์มีรูปแบบที่แตกต่ำงกันระหว่ำงเพศ จึงขัดต่อหลักควำมเท่ำเทียมกันในเชิงรูปแบบ ภำยใต้หลักกำรนี้ กฎเกณฑ์จะ
ต้องก�ำหนดให้ลูกจ้ำงทั้งหญิงและชำยท�ำงำนกะกลำงคืน จึงเกิดควำมเท่ำเทียมกัน 

กำรก�ำหนดกฎเกณฑ์ให้เกดิควำมเป็นกลำงหรอืมำตรฐำนเดยีวกนัส�ำหรับทกุคนโดยไม่ค�ำนงึถงึ 
ควำมแตกต่ำง มีตัวอย่ำงอื่น ๆ เช่น กำรก�ำหนดเวลำท�ำงำน เวลำพักเหมือนกันส�ำหรับลูกจ้ำงทุกคน โดยไม่ค�ำนึงถึง
ควำมแตกต่ำงของลูกจ้ำงหญิงซึ่งต้องให้นมบุตร กำรก�ำหนดกฎเกณฑ์ในกำรท�ำงำนให้ลูกจ้ำงต้องแต่งกำยเหมือนกัน 
โดยไม่ค�ำนึงถึงควำมแตกต่ำงด้ำนควำมเชื่อทำงศำสนำที่ต้องมีกำรสวมใส่อุปกรณ์บำงอย่ำงตำมควำมเชื่อของตน กำร
ก�ำหนดให้ประวัติอำชญำกรรมเป็นคุณสมบัติต้องห้ำมส�ำหรับกำรประกอบอำชีพโดยไม่ค�ำนึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติ
เฉพำะของงำนนั้น ๆ เป็นต้น กรณีตัวอย่ำงดังกล่ำวมำนี้จะเห็นได้ว่ำ กฎเกณฑ์ที่เป็นกลำงหรือใช้บังคับกับทุกคน อำจ 
ส่งผลในทำงปฏิบตัหิรอืในทำงควำมเป็นจรงิให้บคุคลบำงกลุ่มทีเ่ปรำะบำงและเสยีเปรยีบ ยงัคงตกอยูใ่นควำมเสียเปรยีบ
ต่อไป ท�ำให้ไม่เกิดผลแห่งควำมเสมอภำคหรือควำมเท่ำเทียมกันในควำมเป็นจริง 

 
๔.๕.๑.๔ ความเสมอภาคภายใต้การปกป้องคุ้มครอง (Protectionist Approach) 

ดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น แม้ว่ำควำมเสมอภำคหรือควำมเท่ำเทียมกันในเชิงรูปแบบ จะท�ำให้
เกิดหลักกำรและกำรปฏิบัติต่อบุคคลทุกคนเหมือนกันก็ตำม แต่มีประเด็นปัญหำว่ำ กำรไม่น�ำปัจจัยด้ำนควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคลมำประกอบกำรพิจำรณำนั้น แม้ว่ำโดยทั่วไปจะเห็นว่ำทุกคนได้รับกำรปฏิบัติเช่นเดียวกัน ซ่ึงสอดคล้อง
กับหลักควำมเท่ำเทียมกันเชิงรูปแบบ (Formal Equality) แต่ในทำงปฏิบัติหรือโดยผลที่เกิดขึ้นแล้ว จะเกิดสภำพ
ที่ว่ำบุคคลบำงคนหรือบำงกลุ่มเสียเปรียบ หรือไม่สำมำรถเข้ำถึงโอกำส ประโยชน์บำงอย่ำง อันเนื่องมำจำกควำม 
แตกต่ำงของบุคคลเหล่ำนั้น ภำยใต้กฎเกณฑ์ที่มีหลักกำรเหมือนกันส�ำหรับทุกคน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ควำมแตกต่ำง 
ด้ำนเพศ ตัวอย่ำงเช่น กำรก�ำหนดให้ลูกจ้ำงทั้งหญิงและชำยท�ำงำนกะกลำงคืน สอดคล้องกับหลักควำมเท่ำเทียมกัน 
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เชิงรูปแบบ แต่ในทำงปฏิบัติหรือผลที่เกิดขึ้นจริง กฎเกณฑ์ดังกล่ำวส่งผลให้ลูกจ้ำงหญิงเกิดควำมเสียเปรียบ เนื่องจำก
เหตุผลควำมแตกต่ำงทำงกำยภำพ เช่น ควำมยำกล�ำบำกและควำมปลอดภัยส�ำหรับกำรเดินทำงในเวลำกลำงคืน ดังนั้น 
จึงเกิดแนวคิดที่น�ำปัจจัยด้ำนควำมแตกต่ำงมำพิจำรณำประกอบหลักควำมเสมอภำคเพ่ือปกป้องหรือคุ้มครองบุคคล 
บำงคนหรือบำงกลุ่มที่อยูใ่นสภำพเสียเปรียบจำกกฎเกณฑ์ที่มีเนื้อหำเช่นเดียวกนัหรือมำตรฐำนเดยีวกันดังกล่ำวข้ำงต้น 
ดังตัวอย่ำงข้ำงต้น หำกพิจำรณำภำยใต้แนวคิดนี้ กำรก�ำหนดให้ลูกจ้ำงชำยเท่ำนั้นที่จะท�ำงำนกะกลำงคืน สอดคล้องกับ
หลกัควำมเสมอภำค เน่ืองจำกน�ำเหตผุลควำมแตกต่ำงทำงกำยภำพ เช่น ควำมยำกล�ำบำกและควำมปลอดภยัส�ำหรบักำร
เดินทำงในเวลำกลำงคืน มำประกอบกำรก�ำหนดกฎเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติ แม้ว่ำมีควำมแตกต่ำงเกิดขึ้นระหว่ำงลูกจ้ำง 
ต่ำงเพศ แต่ควำมแตกต่ำงนั้นก็ไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติตำมแนวคิดนี้เนื่องจำกเป็นไปด้วยเหตุผลเพ่ือปกป้องคุ้มครอง 
ลูกจ้ำงหญิง แนวคิดดังกล่ำวสะท้อนให้เห็นจำกกฎหมำยที่มีเนื้อหำปฏิบัติต่อบุคคลบำงกลุ่มแตกต่ำงจำกบุคคลอื่น 
เพื่อปกป้องบุคคลบำงกลุ่มนั้น (Protective Legislation) 

อย่ำงไรก็ตำม ในอีกแง่หนึ่งพบว่ำ แนวคิดควำมเสมอภำคภำยใต้กำรปกป้องคุ้มครองดังกล่ำว
ซึง่มกัพบในกรณเีหตแุห่งเพศ (Protectionist Approach to Gender Difference) นัน้วำงอยูบ่นพ้ืนฐำนแนวคิดว่ำเพศ
หญิงมีควำมอ่อนแอและด้อยกว่ำเพศชำย ดังสะท้อนให้เห็นจำกกฎหมำยและค�ำพิพำกษำ ดังเช่นตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

 รัฐธรรมนูญเนปำล จ�ำกัดกำรได้สัญชำติตำมหลักสำยโลหิตเฉพำะสืบสำยจำกบิดำ รวม
ทั้งกำรที่ชำยต่ำงด้ำวสมรสกับหญิงเนปำลก็มีข้อจ�ำกัดในกำรได้สัญชำติเนปำลด้วย หลักของรัฐธรรมนูญนี้สืบเน่ืองจำก
แนวคิดที่ว่ำเพศหญิงไม่อำจมีควำมสำมำรถเกี่ยวกับสัญชำติที่อิสระจำกสำมี163  

 กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำของอินเดียก�ำหนดให้เฉพำะผู้ชำยที่จะต้องช�ำระค่ำ
อุปกำระเลี้ยงดูแก่ภริยำ แต่มิได้ก�ำหนดหน้ำท่ีดังกล่ำวให้กับภริยำ จะเห็นได้ว่ำหลักกฎหมำยดังกล่ำวอยู่บนพื้นฐำน
แนวคิดว่ำฝ่ำยหญิงเป็นฝ่ำยที่ต้องพึ่งพิงฝ่ำยชำยในทำงเศรษฐกิจ กฎหมำยดังกล่ำวถูกโต้แย้งว่ำขัดต่อหลักควำมเสมอ
ภำคตำมรัฐธรรมนูญ แต่ศำลในคดี Thamsi Goundani V. Kanni Ammal ตัดสินว่ำกฎหมำยนี้ใช้กับผู้หญิงทุกคนใน
สถำนกำรณ์เช่นเดยีวกนั กล่ำวคอื ผูห้ญงิทีถ่กูสำมทีอดทิง้ จึงไม่เป็นกำรเลือกปฏบิติั จะเหน็ได้ว่ำค�ำตัดสินอยูบ่นพืน้ฐำน
ของควำมเสมอภำคเชิงรูปแบบ นอกจำกนี้ จำกเหตุผลของศำลที่กล่ำวว่ำ “กำรปฏิบัติต่ำงกันต่อหญิงและชำยเป็นเรื่อง
ธรรมชำติ เนื่องจำกผู้หญิงเป็นเพศอ่อนแอและต้องกำรกำรปฏิบัติเป็นพิเศษ” ยังสะท้อนถึงแนวคิดควำมเสมอภำคภำย
ใต้กำรปกป้องคุ้มครอง164

 ศำลปำกสีถำนตัดสนิว่ำกำรสมรสของหญงิโดยไม่ได้รบักำรอนญุำตจำกบดิำหรอืผูป้กครอง
ของฝ่ำยหญิงเป็นโมฆะ อย่ำงไรก็ตำม ในปี ๒๐๐๓ ศำลสูงสุดพิพำกษำกลับ จึงอำจพิจำรณำได้ว่ำศำลสูงสุดใช้แนวทำง
พิจำรณำควำมเสมอภำคจำกมำตรฐำนเดียวกัน และแสดงให้เห็นว่ำกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมหรือควำมเสมอภำคในเชิง
รูปแบบยังไม่สำมำรถแก้ไขควำมไม่เท่ำเทียมเชิงระบบและโครงสร้ำงในสังคม อีกทั้งยังอยู่บนสมมุติฐำนควำมแตกต่ำง
ทำงเพศซึ่งมองผู้หญิงในสถำนะที่ด้อยกว่ำ165  

   163  From  Challenging the Liberal Subject “Law and Gender Justice in South Asia, in Gender Justice, Citizen-

ship and Development by Ratna Kapur (p 143-144)”  Maitrayee Mukhopadhyay and Navsharan Singh Edition,2007, 

Zubaan an imprint of Kali for Women
   164  Ibid.
   165  Ibid.
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ในบรบิทของควำมแตกต่ำงทำงเพศตำมกฎหมำยสหรฐัอเมริกำนัน้ พบว่ำในช่วงแรกฝ่ำยสิทธิ
สตรเีรยีกร้องให้มกีำรปฏบัิตต่ิอหญงิเท่ำเทยีมกบัชำยโดยเน้นกำรปฏิบตัทิีเ่หมอืนกนั อนัสอดคล้องกบัหลกัควำมเสมอภำค
เชิงรูปแบบ แต่ในระยะต่อมำมีกำรเรียกร้องให้ปฏิบัติที่แตกต่ำงกันรวมทั้งเรียกร้องให้มีกำรก�ำหนดกฎหมำยที่ปฏิบัติต่อ
ผูห้ญงิเป็นพเิศษด้วยเหตผุลเพ่ือปกป้องคุม้ครองโดยเฉพำะในมติกิำรจ้ำงแรงงำน เนือ่งจำกกำรปฏบิตัต่ิอลูกจ้ำงชำยและ
หญิงเหมือนกันกลับส่งผลให้เกิดกำรเอำเปรียบลูกจ้ำงหญิง ตัวอย่ำงเช่น ศำลสูงสุดตัดสินว่ำ166 กฎหมำยที่ก�ำหนดเวลำ
ท�ำงำนของผู้หญิงในอุตสำหกรรมซักรีดนั้นใช้บังคับได้ โดยให้เหตุผลว่ำ ผู้หญิงมักจะพึ่งพำผู้ชำยและสภำพทำงกำยภำพ
ของผู้หญิงตลอดจนบทบำทควำมเป็นแม่ได้ท�ำให้เพศหญิงเสียเปรียบในกำรดิ้นรนเพื่อกำรมีชีวิต โดยเฉพำะในกรณีท่ี 
เกี่ยวกับภำระควำมเป็นมำรดำ ดังนั้น กำรด�ำรงสภำพทำงกำยที่สมบูรณ์ของผู้หญิงจัดเป็นผลประโยชน์สำธำรณะอย่ำง
หนึ่งที่รัฐควรปกป้องคุ้มครอง จะเห็นได้ว่ำคดีน้ีศำลรับรองกฎหมำยที่สะท้อนแนวคิดปกป้องคุ้มครอง อย่ำงไรก็ตำมใน
บำงคดี167 ศำลตดัสนิว่ำกฎหมำยในลกัษณะปกป้องคุม้ครองเพศหญงิ (ก�ำหนดค่ำจ้ำงขัน้ต�ำ่ส�ำหรบัผูห้ญงิโดยเฉพำะ) นัน้
ไม่ชอบด้วยกฎหมำยเนื่องจำกเป็นกำรขัดต่อเสรีภำพในกำรท�ำสัญญำของผู้หญิง 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำแนวคิดควำมเสมอภำคภำยใต้กำรปกป้องคุ้มครอง แม้ว่ำในแง่หนึ่งจะเป็น
แนวทำงส�ำหรับกำรแก้ไขปัญหำของกำรพิจำรณำควำมเสมอภำคเชิงรูปแบบโดยไม่ค�ำนึงถึงควำมแตกต่ำงกันระหว่ำง
บุคคล แต่ในอีกแง่หนึ่งก็อำจพิจำรณำได้ว่ำอยู่บนพื้นฐำนของแนวคิดที่มองบุคคลบำงกลุ่มในลักษณะด้อยกว่ำบุคคลอีก
กลุ่มหนึ่ง ลักษณะของแนวคิดเช่นนี้เกี่ยวข้องกับ “กำรสร้ำงภำพเหมำรวม” (Stereotyping) ดังจะได้จ�ำแนกพิจำรณำ
ต่อไป นอกจำกนี้ กฎหมำยในลักษณะปกป้องคุ้มครองยังอำจกระทบเสรีภำพหรือสิทธิด้ำนอื่นของบุคคลท่ีกฎหมำย 
มุ่งคุ้มครองได้ ดังเช่นคดีในสหรัฐอเมริกำดังกล่ำวข้ำงต้น

๔.๕.๑.๕ ความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมเชิงสาระ (Substantive Equality) 
ตำมแนวคดิควำมเท่ำเทยีมกนัในเชงิรูปแบบ ส่งผลให้เกดิกำรปฏบิติัต่อบคุคลทุกคนเหมอืนกนั 

โดยไม่ค�ำนึงถึงควำมแตกต่ำง หรือที่เรียกว่ำกำรปฏิบัติที่เหมือนกันต่อกรณีที่เหมือนกัน (Equal Treatment of Equal 
Cases) ซึ่งแนวคิดนี้มีควำมสัมพันธ์กับการห้ามเลือกปฏิบัติโดยตรง (Direct Discrimination) อย่ำงไรก็ตำม กำร
พิจำรณำควำมเท่ำเทียมกันในเชิงรูปแบบนี้อำจท�ำให้เกิดปัญหำควำมไม่เท่ำเทียมกันในผลท่ีเกิดหรือในสภำพควำมเป็น
จริง (De Facto Equality) เนื่องจำกมิได้พิจำรณำควำมแตกต่ำงในสำระส�ำคัญ (Material Difference) ระหว่ำงสองสิ่ง
ที่น�ำมำเปรียบเทียบกันนั้น ตัวอย่ำงเช่น กำรก�ำหนดกฎเกณฑ์ นโยบำย หรือมำตรฐำน ที่เป็นกลำงหรือเป็นสำกลเพื่อใช ้
กบับุคคลทกุคนเหมอืนกัน (Universal Standard) อำจส่งผลให้บคุคลบำงกลุม่เสียเปรยีบและถกูกดีกนัจำกโอกำสต่ำง ๆ 

   166  From “Muller v. Oregon” 208 U.S. 412 (1908)” p 421-422
   167  From “Adkins v. Children’s Hospital” 261 U.S. 525 (1922) p 546–553
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   168   From Encyclopedia of Political Theory (p 452-453) Mark Bevir Edition (2010), Sage Publications
   169  From International Encyclopedia of Social Science: Equal Opportunity by Nicole Richard and Torrey 

Shanks, 2008.

ในสังคมได้ เช่น กำรก�ำหนดเกณฑ์รับสมัครงำนเหมือนกัน แต่กลับส่งผลให้คนพิกำรไม่สำมำรถมีโอกำสสมัครงำนได้  
ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดกำรพิจำรณำควำมเท่ำเทียมกันเชิงสำระ เพื่อลดผลกระทบอันท�ำให้บุคคลเสียเปรียบดังกล่ำว กำร
พิจำรณำควำมเท่ำเทียมกันในแง่มุมนี้ มีควำมสัมพันธ์กับแนวคิดควำมเท่ำเทียมกันภำยใต้กำรปกป้องคุ้มครองดังกล่ำว 
ข้ำงต้น นอกจำกนี ้ยงัมคีวำมสมัพนัธ์กบัการเลือกปฏบิติัโดยอ้อม (Indirect Discrimination) ด้วย ดังนัน้ กำรก�ำหนด
กฎเกณฑ์ที่แตกต่ำงกันเพื่อให้เกิดผลเท่ำเทียมในเชิงสำระนี้ จึงสำมำรถท�ำได้โดยไม่ขัดต่อหลักควำมเสมอภำค เนื่องจำก
สำมำรถอธบิำยได้ด้วยเหตผุลของควำมจ�ำเป็นในกำรปกป้องคุม้ครองบคุคลทีแ่ตกต่ำงกนั อย่ำงไรกต็ำม ในอกีแง่หนึง่ยงั
อำจมีมุมมองที่โต้แย้งว่ำ ควำมเท่ำเทียมกันภำยใต้กำรปกป้องคุ้มครองอันน�ำไปสู่ควำมเท่ำเทียมกันในเชิงสำระนี้ อยู่บน
พื้นฐำนกำรพิจำรณำว่ำบุคคลบำงคนหรือบำงกลุ่ม มีควำมด้อยกว่ำ (Inferior) เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง 
จึงสะท้อนถึงแนวคิดของกำรพิจำรณำบุคคลท่ีไม่เท่ำเทียมกันอยู่นั่นเอง ตัวอย่ำงเช่น กำรก�ำหนดให้ลูกจ้ำงชำยเท่ำนั้น
ที่จะท�ำงำนกะกลำงคืน ด้วยเหตุผลเพื่อปกป้องคุ้มครองลูกจ้ำงหญิงจำกภยันตรำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเดินทำงในเวลำ
กลำงคืน หำกพจิำรณำในอกีแง่หนึง่จะเหน็ได้ว่ำ กฎเกณฑ์นีอ้ยูบ่นพืน้ฐำนแนวคดิว่ำผูห้ญงิเป็นเพศอ่อนแอ (Weakness) 
กล่ำวคือ กฎเกณฑ์หรือกำรปฏิบัติลักษณะนี้มิได้มองว่ำสำเหตุที่แท้จริงของปัญหำอันน�ำมำสู่กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันนั้น
เกิดจำก “สภำพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย” แต่กลับมองว่ำ “ผู้หญิงมีสภำพร่ำงกำยที่อ่อนแอและเปรำะบำง” กำรปฏิบัติ
เช่นนี้ยิ่งเป็นกำรตอกย�้ำว่ำลูกจ้ำงหญิงมีสถำนะที่ด้อยกว่ำ (Subordinate) เมื่อเปรียบเทียบกับลูกจ้ำงชำย ด้วยเหตุนี้  
จึงเกิดข้อโต้แย้งว่ำ ในท้ำยที่สุดแล้ว ควำมเท่ำเทียมกันที่แท้จริงจึงยังไม่อำจบรรลุได้ 

๔.๕.๑.๖ ความเสมอภาคหรือความเท่าเทยีมกนัในโอกาส (Equality of Opportunity) และ ความ
เสมอภาคหรือความเท่าเทียมกันในผล (Equality of Outcome)

พัฒนำกำรของแนวคิดเกี่ยวกับควำมเสมอภำคในโอกำส (Equality of Opportunity) หรือ
อำจเรียกว่ำ ควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึง (Equality of Access) มีควำมเกี่ยวเนื่องกับกำรเข้ำสู่โอกำสในกำรจ้ำง
แรงงำน (Employment Opportunity) โดยเน้นย�้ำถึงควำมส�ำคัญของกำรพิจำรณำคุณสมบัติและควำมสำมำรถของ
บุคคลมำกกว่ำกำรน�ำ “ปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้อง” เช่น เชื้อชำติ สีผิว ควำมเป็นชนกลุ่มน้อย ฯลฯ มำประกอบกำรตัดสินใจ
เกี่ยวกับกำรเข้ำถึงโอกำสในกำรท�ำงำนของบุคคลนั้น ในบริบทของกำรเข้ำถึงโอกำสในกำรจ้ำงงำนนั้น กำรด�ำเนินกำร
ที่สอดคล้องกับแนวคิดนี้ เช่น กำรประกำศกำรรับสมัครงำนอย่ำงเปิดเผยโดยให้โอกำสผู้สมัครทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม
กัน (Open call) กำรพิจำรณำตัดสินคัดเลือกผู้สมัครงำนจำกเกณฑ์หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับต�ำแหน่งงำนนั้นโดยไม่น�ำ
ปัจจัยอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น เชื้อชำติ สีผิว มำประกอบ (Fair Judging)168 อย่ำงไรก็ตำม แนวคิดนี้ขยำยขอบเขตไปยัง
ควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงโอกำสในมิติอื่น ๆ ของสังคมด้วย เช่น กำรศึกษำ กำรเป็นสมำชิกสมำคม กำรเข้ำถึงบริกำร
สำธำรณะ เป็นต้น แนวคิดนี้มุ่งเน้นถึงควำมเป็นธรรมในกระบวนกำร (Fair Process) เพื่อกำรเข้ำถึงโอกำสต่ำง ๆ ที่จะ
ไม่น�ำเอำปัจจัยซึ่งไม่เกี่ยวข้องมำท�ำให้บุคคลเสียโอกำสในกำรเข้ำถึงโอกำสนั้น169  

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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ควำมเสมอภำคในโอกำส อำจพจิำรณำได้จำกมมุมองเชิงเศรษฐศำสตร์ จะเหน็ได้จำก Milton 
และ Rose Friedman170 อธิบำยไว้ว่ำ ควำมเสมอภำคในโอกำสมิได้มีควำมหมำยตำมลำยลักษณ์อักษร ทั้งนี้ เนื่องจำก
บคุคลบำงคนอำจเกิดมำด้วยสภำพร่ำงกำยทีแ่ตกต่ำงกนั แต่ควำมหมำยทีแ่ท้จรงิของควำมเสมอภำคในโอกำส คอื อำชีพ
ซ่ึงเปิดโอกำสให้กับบุคคลที่มีคุณสมบัติหรือควำมสำมำรถท่ีเกี่ยวข้องกับงำนนั้น โดยไม่มีอุปสรรคท่ีเกิดจำกกำรกระท�ำ
ตำมอ�ำเภอใจ (Arbitrary Obstacles) ซึ่งกีดกันหรือขัดขวำงควำมสำมำรถของบุคคลนั้น อุปสรรคดังกล่ำวเกิดจำกกำร 
น�ำคุณสมบัติที่ไม่เกี่ยวข้อง (Irrelevant Characteristics) เช่น เชื้อชำติ สีผิว เพศ ศำสนำ มำกีดกันโอกำสของบุคคล 
นอกจำกนี้ John Roemer171  ใช้ค�ำว่ำกำรไม่เลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination) ในกำรอธิบำยว่ำ บุคคลทุกคนที่
ประกอบด้วยคุณสมบติัอนัเกีย่วข้อง (Relevant Attributes) กบักำรด�ำเนนิกำรตำมหน้ำทีห่รอืต�ำแหน่งควรได้รับโอกำส
ในกำรจัดอยู่ในกลุ่มผู้สมัครที่มีสิทธิเท่ำเทียมกัน และควำมเป็นไปได้ของกำรได้งำนหรือต�ำแหน่งของบุคคลนั้นควรถูก
พิจำรณำจำกคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม นักวิชำกำรบำงท่ำนเห็นว่ำ หลักควำมเสมอภำคในโอกำส ควร
มีขอบเขตจ�ำกัดเฉพำะกำรห้ำมเลือกปฏิบัติด้วยเหตุเฉพำะ เช่น กำรเลือกปฏิบัติด้ำนเชื้อชำติ สีผิว เป็นต้น172  

ควำมเสมอภำคหรือควำมเท่ำเทียมกันในโอกำส (Equality of Opportunity) จึงเป็นแนวคิด
ที่มีวัตถุประสงค์ในกำรขจัดเสียซึ่งอุปสรรคที่จะท�ำให้บุคคลบำงกลุ่มเสียเปรียบ นอกจำกนี้ ยังหมำยควำมว่ำควรมี 
วธิกีำรในเชงิบวกเพือ่ท�ำให้มัน่ใจว่ำควำมเสยีเปรยีบนัน้จะได้รับกำรเยยีวยำ กล่ำวคือ บคุคลทกุคนเริม่ต้นจำกจุดเดียวกัน 
ดังนั้น บุคคลที่เสียเปรียบ เช่น ผู้พิกำรจะได้รับกำรเยียวยำควำมเสียเปรียบเพื่อให้เข้ำสู่จุดเริ่มต้นเช่นเดียวกับผู้อื่นที่ไม่มี
ควำมพิกำร173 ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำหลักกำรส�ำคัญของแนวคิดนี้มุ่งเน้นท่ี “จุดเร่ิมต้น” ของกำรเข้ำสู่โอกำสต่ำง ๆ ใน
สังคม (Starting Point) หรืออำจเปรียบเทียบกับจุดเริ่มต้นในกำรแข่งขัน (Competition) เช่น กำรสมัครเข้ำท�ำงำน 
ซ่ึงอำจเกิดควำมไม่เสมอภำคหรือไม่เท่ำเทียมกัน เนื่องจำกควำมแตกต่ำงในคุณลักษณะของบุคคล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง  
ควำมแตกต่ำงอันเกิดจำกคุณสมบัติที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรเข้ำสู่โอกำสนั้น แนวคิดนี้จึงเสนอแนะให้รัฐเข้ำมำ 
แทรกแซงโดยกำรด�ำเนินมำตรกำรเพื่อส่งเสริมบุคคลท่ีเสียเปรียบให้มีควำมเสมอภำคในกำรเข้ำสู่โอกำสเช่นเดียวกับ
บุคคลอื่น บุคคลที่เสียเปรียบนี้อำจเป็นกลุ่มคนที่เคยถูกปฏิบัติอย่ำงแตกต่ำงบนพื้นฐำนของอคติ (Prejudice) จำก 
อดีตที่ผ่ำนมำ เช่น อคติด้ำนเชื้อชำติ สีผิว เป็นต้น หรืออำจกล่ำวได้อีกนัยหนึ่งว่ำ “คุณสมบัติที่ไม่เกี่ยวข้อง” อันเป็น 
“เหตุแห่งควำมเสียเปรียบ” ดังกล่ำว ก็คือ “เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ” ตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนนั่นเอง

ควำมเสมอภำคหรอืควำมเท่ำเทียมกนัในผล (Equality of Outcome) หมำยถึงกำรขจัดควำม
ไม่เท่ำเทยีมกนัทัง้ในจดุเริม่ต้น (Starting Point) และจดุเป้ำหมำยหรอืผลสุดท้ำย (Finishing Point) กล่ำวคอื มุง่ถึงกำร
เข้ำแทรกแซง (Intervention) ในกระบวนกำรซึ่งบุคคลด�ำเนินกำรไปเพื่อบรรลุถึงผลที่ต้องกำร ภำยใต้แนวคิดนี้ จะพบ
ว่ำมำตรกำร นโยบำย กฎเกณฑ์ ทีมี่ลักษณะแทรกแซงดังกล่ำว เกิดขึน้เพ่ือให้บคุคลผู้ด้อยโอกำสหรือเสียเปรียบไปถงึผล
สุดท้ำยได้เท่ำเทียมกันกับบุคคลอื่น ๆ174 เช่น มำตรกำรก�ำหนดโควตำส�ำหรับผู้หญิงในต�ำแหน่งบริหำรขององค์กรหรือ
หน่วยงำนบำงแห่ง เพื่อให้มั่นใจว่ำผลสุดท้ำยแล้วผู้หญิงจ�ำนวนหนึ่งจะต้องสำมำรถเข้ำสู่ต�ำแหน่งนั้น มำตรกำรก�ำหนด

   170  From Free to choose: a personal statement by Milton Friedman and Rose D. Friedman, 1998, Mariner 

Books
   171  From Equality of Opportunity by John Roemer, 1998, Harvard University Press
   172  From Against Equality of Opportunity by Matt Cavanagh, 2002, Oxford: Clarendon Press
   173  From Discrimination and the law (p 3-5) by Malcolm Sargeant, UK: Routledge
   174  lbid

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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   175  Ibid.

โควตำส�ำหรับนักเรียนเชื้อชำติต่ำง ๆ ส�ำหรับกำรเข้ำศึกษำในสถำบันกำรศึกษำบำงแห่ง เพื่อรับรองว่ำผลสุดท้ำยแล้ว
นักเรียนบำงเช้ือชำติท่ีเสียเปรียบจะมีโอกำสได้ศึกษำ อย่ำงไรก็ตำม ควำมเท่ำเทียมกันตำมแนวทำงนี้มีปัญหำอันน�ำไป
สูข้่อโต้แย้งว่ำ เป็นกำรสร้ำงควำมเท่ำเทยีมกนัด้วยกำรแทรกแซงอนัมลัีกษณะเป็นกำรเลือกปฏิบติัต่อบคุคลอกีกลุม่หนึง่
อยู่ในตัว โดยเฉพำะบุคคลที่ไม่จัดอยู่ในกลุ่มซึ่งได้รับกำรคุ้มครอง (Protected Group) เช่น กำรก�ำหนดโควตำต�ำแหน่ง
บริหำรให้กับผู้หญิง ส่งผลให้ผู้ชำยที่มีควำมสำมำรถเช่นเดียวกันถูกกีดกันและเป็นกำรเลือกปฏิบัติต่อผู้ชำยเหล่ำนั้น175  

จำกกำรเปรียบเทียบแนวคิดทั้งสอง ผู้วิจัยมีข้อวิเครำะห์ว่ำ ควำมเท่ำเทียมกันในโอกำส 
(Equality of Opportunity) จะเกี่ยวข้องกับมำตรกำร นโยบำย เพื่อส่งเสริมที่จุดเริ่มต้น (Starting Point) ในกำรเข้ำ
สู่โอกำสต่ำง ๆ ในสังคมของกลุ่มผู้เสียเปรียบหรือกลุ่มผู้ที่มักถูกกีดกันให้เป็นกลุ่มคนชำยขอบ (Marginalised Group) 
เช่น มำตรกำรส่งเสริมควำมสำมำรถของคนพิกำรเพื่อให้มีโอกำสได้ท�ำงำน มำตรกำรส่งเสริมควำมสำมำรถของเด็กและ
เยำวชน แต่มำตรกำรเหล่ำนีม้ไิด้มุง่เน้นทีผ่ลสดุท้ำยหรอืผลลพัธ์ กล่ำวคือ ผลสดุท้ำยแล้วบคุคลทีอ่ยูใ่นกลุม่เสยีเปรยีบดงั
กล่ำวอำจไม่สำมำรถเข้ำถงึโอกำสน้ัน ๆ  ในควำมเป็นจริงได้ เช่น คนพิกำรทีไ่ด้รับกำรส่งเสริมยงัคงไม่ได้รับกำรว่ำจ้ำงเข้ำ
ท�ำงำน นักเรียนบำงเชื้อชำติยังคงไม่มีโอกำสเข้ำเรียน ดังนั้น แนวคิดควำมเท่ำเทียมกันในผล (Equality of Outcome) 
จงึมุง่เน้นทีผ่ลลพัธ์โดยท�ำให้มัน่ใจว่ำบคุคลในกลุ่มเสียเปรียบดังกล่ำวจะได้มำซ่ึงผลทีมุ่ง่ส่งเสริมนัน้ในควำมเป็นจรงิ โดย
มีกำรแทรกแซงลักษณะต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดผลดังกล่ำว เช่น ก�ำหนดโควตำในโอกำสกำรท�ำงำน กำรศึกษำ หรือกำร
รับบริกำรต่ำง ๆ เพื่อบุคคลกลุ่มนั้น 

อย่ำงไรกต็ำม จะเห็นได้ว่ำมำตรกำรทีก่�ำหนดขึน้เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิควำมเท่ำเทยีมกนัทัง้ควำม
เท่ำเทียมกันในโอกำสและควำมเท่ำเทียมกันในผล ต่ำงเป็นกำรเลือกปฏิบัติต่อบุคคลนอกกลุ่มที่มำตรกำรหรือนโยบำย
นั้นมุ่งคุ้มครอง แต่ระดับกำรเลือกปฏิบัตินั้นมีควำมเข้มข้นหรือรุนแรงแตกต่ำงกัน กล่ำวคือ กำรส่งเสริมที่จุดเริ่มต้นเพื่อ
ให้บคุคลผูเ้สยีเปรยีบได้รบัโอกำสอนัเท่ำเทยีมกบัผู้อืน่นัน้ อำจพิจำรณำได้ว่ำเป็นกำรให้สิทธพิิเศษ (Privilege) แก่บุคคล
กลุ่มผูเ้สยีเปรียบโดยไม่ให้สทิธดิงักล่ำวแก่บุคคลนอกกลุม่ แต่กระนัน้ ในผลสดุท้ำยแล้วกม็ไิด้เป็นกำรกดีกนัหรอืปิดโอกำส
ส�ำหรับบุคคลนอกกลุ่ม ในขณะท่ีกำรส่งเสริมควำมเท่ำเทียมกันที่จุดเป้ำหมำยหรือผลสุดท้ำย เช่น กำรก�ำหนดโควตำ
เฉพำะบุคคลบำงกลุ่ม เป็นกำรกีดกันหรือปิดโอกำสส�ำหรับคนนอกกลุ่ม จึงท�ำให้แนวทำงนี้ถูกโต้แย้งว่ำเป็นกำรเลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลนอกกลุ่มในระดับท่ีรุนแรงกว่ำ อย่ำงไรก็ตำม อำจพิจำรณำได้ว่ำแนวคิดเกี่ยวกับควำมเท่ำเทียมกันทั้ง
สองนี้ สอดคล้องกับควำมเท่ำเทียมกันเชิงสำระ (Substantive Equality) ซึ่งมุ่งให้เกิดควำมเท่ำเทียมกันที่เป็นจริง โดย
มิได้พิจำรณำเฉพำะรูปแบบกำรปฏิบัติท่ีเหมือนกันต่อบุคคลที่เหมือนกันตำมหลักควำมเท่ำเทียมกันตำมรูปแบบเท่ำนั้น 
นอกจำกนี ้มำตรกำรส่งเสรมิเพือ่ให้เกดิควำมเท่ำเทยีมกนัทัง้ในจดุเริม่ต้นและจดุเป้ำหมำยหรอืผลสดุท้ำย อำจเทยีบเคียง
ได้กบัมำตรกำรยนืยนัสทิธเิชงิบวก (Affirmative Action) ทีไ่ด้รับกำรยอมรบัตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศและกฎหมำย
ประเทศต่ำง ๆ  ประเดน็ทีย่ำกและยงัเป็นทีว่พิำกษ์วจิำรณ์ได้กค็อื กำรสร้ำงควำมสมดลุระหว่ำงกำรก�ำหนดมำตรกำรเพือ่
ส่งเสรมิหรอืคุม้ครองบคุคลในกลุม่เสยีเปรยีบโดยไม่เป็นกำรกดีกนัหรอืเลือกปฏบิตัต่ิอบคุคลนอกกลุม่จนเกนิสมควรน่ันเอง 
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๔.๕.๑.๗ การสร้างภาพเหมารวม (Stereotyping) 
แนวคดิหรอืทศันคตขิองสงัคมทีส่่งผลให้เกดิกำรปฏบิตัอินัน�ำไปสูค่วำมไม่เสมอภำคหรอืควำม

ไม่เท่ำเทียมกันก็คือ กำรปฏิบัติต่อบุคคลนั้นบนพื้นฐำนของกลุ่มที่บุคคลนั้นเกี่ยวข้อง โดยกำรสร้ำง “ภำพมำตรฐำน” 
(Standard Image) หรือแนวคิดมำตรฐำนส�ำหรับบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่ง แล้วปฏิบัติต่อบุคคลทั้งหมดที่จัด
อยู่ในประเภทนั้นเหมือนกัน โดยไม่ค�ำนึงถึงควำมแตกต่ำงในระดับปัจเจกชนของแต่ละคนในกลุ่ม176 ภำพมำตรฐำน
ดังกล่ำวนี้อำจเรียกว่ำ ภำพเหมำรวม “Stereotype” ซ่ึงมีควำมสัมพันธ์กับอคติ (Prejudice) และกำรเลือกปฏิบัติ  
(Discrimination)177 กล่ำวคือ ภำพเหมำรวมอำจเกิดขึ้นโดยปรำศจำกส�ำนึกของบุคคล โดยมีอคติเป็นส่วนประกอบอัน
หนึ่ง ส�ำหรับกำรเลือกปฏิบัตินั้นจัดเป็นส่วนประกอบเชิงพฤติกรรมของปฏิกิริยำอันมีอคตินั้น หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ภำพ
เหมำรวมสะท้อนถงึควำมคำดหมำยและควำมเชือ่เกีย่วกบัคณุสมบตัหิรอืคณุลกัษณะของบคุคลในกลุม่ โดยอคตแิสดงถงึ
กำรตอบสนองทำงอำรมณ์ต่อควำมเชือ่ดงักล่ำว ในขณะทีก่ำรเลอืกปฏบิตัเิป็นกำรแสดงออกเชงิพฤตกิรรมหรอืกำรกระท�ำ
ของภำพเหมำรวมนัน้178 โดยนยันีจ้ะเหน็ได้ว่ำ กำรเลอืกปฏบิตัเิป็นผลอนัแสดงให้เหน็อย่ำงเป็นรปูธรรมจำกพฤติกรรม ซึง่
สำเหตขุองพฤตกิรรมดงักล่ำวเกีย่วข้องกบัภำพเหมำรวมอนัเป็นปัจจัยภำยในด้ำนควำมเชือ่หรือทัศนคติของบคุคลนัน่เอง 

 เนื่องจำกภำพเหมำรวม ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมอันเป็นกำรเลือกปฏิบัติ ดังนั้น กำรปฏิบัติอัน
น�ำไปสู่ควำมเท่ำเทียมหรือควำมเสมอภำคที่แท้จริงนั้น จะต้องเป็นกำรปฏิบัติต่อบุคคลในฐำนะปัจเจกบุคคล มิใช่ปฏิบัติ
ต่อบคุคลน้ันในฐำนะส่วนหนึง่ของกลุม่ทีเ่กีย่วข้องกบับคุคลนัน้ กล่ำวคอื ต้องแยกกำรพจิำรณำคณุสมบตัส่ิวนบคุคลออก
จำกคุณสมบัติในภำพรวมของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น ตัวอย่ำงเช่น กำรปฏิบัติต่อผู้หญิงโดยมีภำพเหมำรวมว่ำเป็น
เพศทีอ่่อนแอ ดงันัน้ จงึปฏบิตัต่ิอผูห้ญงิทกุคนบนพืน้ฐำนแนวคดิดังกล่ำว ซ่ึงหำกพิจำรณำในระดับปัจเจกบคุคลแต่ละคน
แล้ว ผู้หญิงบำงคนอำจมีควำมแข็งแรงกว่ำผู้ชำยบำงคนก็ได้179 นอกจำกเป็นสำเหตุของกำรเลือกปฏิบัติแล้ว ภาพเหมา
รวมยังอาจเป็นสาเหตุของความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคมได้ ดังจะเห็นได้จาก Amartya Sen ซึ่งไม่เห็นด้วยกับ
แนวคิดหรือความเชื่อว่าบุคคลในโลกอาจจัดประเภทตามสูตรอย่างง่าย ๆ  (Simple Formula) บางอย่าง เช่น เชื่อมโยง
ความรุนแรงว่าเกิดขึ้นจากคุณลักษณะของบุคคลบางกลุ่ม เช่น การเป็นชาวมุสลิมมิได้หมายถึงว่าจะต้องมีลักษณะหรือ
คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนักรบหรือการต่อสู้180 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำ แนวคิด ควำมเชื่อ ทัศนคติ ในลักษณะของภำพเหมำรวม เป็นสำเหตุ
ส�ำคัญอันหนึ่งซึ่งน�ำไปสู่พฤติกรรมกำรเลือกปฏิบัติ อันก่อให้เกิดควำมไม่เสมอภำคหรือควำมไม่เท่ำเทียมกันในท้ำยที่สุด 
ตวัอย่ำงของทศันคติท่ีมพีืน้ฐำนจำกกำรสร้ำงภำพเหมำรวม เช่น กำรเป็นลกูจ้ำงเพศหญงิจะเกีย่วข้องกับกำรต้ังครรภ์ กำร
เลีย้งดบูุตร ฯลฯ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่องำน กำรเป็นบุคคลหลำกหลำยทำงเพศจะน�ำไปสู่กำรมีโรคทำงเพศสัมพันธ์ กำรมี

   176   Ibid.
   177  From Handbook of Social Psychology “Stereotyping, Prejudice, and Discrimination, Susan T. Fiske  

(p 35)” Volume Two (4th ed.), eds. Daniel T. Gilbert, Susan T Fiske, Gardner Lindzey, 1998, McGraw-Hill Massachusetts: 

Boston
   178  From The Corsini Encyclopedia of Psychology Florence L. Denmark, “Prejudice and Discrimination by 

Florence L. Denmark (p 1277)” Volume Three (4th ed.), eds. By Irving B. Weiner and Edward W. Craighead, 2010, John 

Willey , NJ : Hoboken
   179   Discrimination and the law. Loc. cit.
   180  From Identify and Violence: The Illusion of Destiny by Amartya Sen, 2006, U.S.: W. W. Norton &  

Company
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ประวตัอิำชญำกรรมเป็นสิง่แสดงว่ำมพีฤตกิรรมไม่เหมำะสมกับกำรท�ำงำน เป็นต้น ซึง่ประเดน็เหล่ำนีจ้ะได้วิเครำะห์ต่อไป  
แต่ในที่นี้จะเห็นได้ว่ำ สำเหตุส�ำคัญอันน�ำไปสู่กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงในลักษณะกีดกันเรื่องต่ำง ๆ  ดังกล่ำวนั้นเกี่ยวข้องกับ
กำรสร้ำงภำพเหมำรวมโดยตัดสินบุคคลจำกกลุ่มที่บุคคลนั้นเกี่ยวข้อง แทนที่จะพิจำรณำตัดสินบุคคลบนพ้ืนฐำนของ
ควำมเป็นปัจเจกชนของบุคคลแต่ละคนที่แตกต่ำงกัน 

๔.๕.๑.๘ ผลกระทบทางลบ (Disparate impact) 
 แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบทำงลบ มีควำมสัมพันธ์กับควำมเท่ำเทียมกัน โดยเฉพำะในควำม

หมำยของควำมเท่ำเทียมกันเชิงสำระ (Substantive Equality) ซึ่งพิจำรณำว่ำ กฎเกณฑ์หรือมำตรกำรท่ีโดยรูปแบบ
ภำยนอกแล้วไม่มีกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน แต่หำกส่งผล (Effect) ให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมกันระหว่ำงบุคคลกลุ่มต่ำง ๆ 
กฎเกณฑ์หรือมำตรกำรน้ันกเ็ป็นกำรเลือกปฏิบตัแิละขดัต่อหลกัควำมเท่ำเทียมเชงิสำระ ในกำรพจิำรณำผลของมำตรกำร
นั้นจะพิจำรณำว่ำมีลักษณะก่อให้เกิดผลกระทบทำงลบ (Desperate Impact) หรือไม่ 

ในระบบกฎหมำยสหรัฐอเมริกำนัน้ พบว่ำ แนวคดิเกีย่วกบัผลกระทบทำงลบได้พัฒนำขึน้จำก
ค�ำพพิำกษำศำลสหรฐัอเมรกิำในกำรพจิำรณำคดเีกีย่วกบับทบญัญตัติำมกฎหมำยสทิธพิลเมอืง (Title VIII) โดยเฉพำะใน
คด ีGriggs v. Duke Power181 ซึง่นำยจ้ำงก�ำหนดให้คณุวฒุกิำรศกึษำและผลกำรทดสอบทศันคติเป็นเง่ือนไขส�ำคัญของ
กำรจ้ำงงำนหรือโอนย้ำยงำน กฎเกณฑ์ลกัษณะนีใ้ช้บังคบักับทกุคนโดยไม่เลอืกปฏบิตั ิแต่อย่ำงไรกต็ำม ในทำงปฏบิติัแล้ว
ปรำกฏว่ำผูส้มคัรงำนผวิสมีกัจะได้รบักำรศกึษำท่ีด้อยกว่ำ ดังนัน้เกณฑ์เงือ่นไขดังกล่ำวจงึเอือ้ประโยชน์แก่ผูส้มคัรผวิขำว
และส่งผลกระทบในทำงลบต่อผูส้มคัรผิวสโีดยท�ำให้เสยีเปรยีบและเสยีโอกำสในกำรได้งำนท�ำ ในคดนีีศ้ำลได้ขยำยควำม
หลักควำมเท่ำเทียมกันตำมกฎหมำยสิทธิพลเมือง (Title VIII) โดยอธิบำยว่ำ “กฎหมำยมิได้ครอบคลุมเฉพำะกำรเลือก
ปฏิบัติที่เห็นอย่ำงเด่นชัด (Overt Discrimination) แต่ยังรวมถึงกำรปฏิบัติซึ่งเป็นธรรมในรูปแบบ (Fair in Form) แต่
ในทำงปฏิบัติแล้วเป็นกำรเลือกปฏิบัติ (Discriminatory in Operation) 

 ปัจจัยส�ำคัญท่ีน�ำมำใช้พิจำรณำกำรเลือกปฏิบัติในทำงปฏิบัติหรือผลกระทบในทำงลบก็คือ 
ควำมจ�ำเป็นทำงธุรกิจ (Business necessity) ตัวอย่ำงเช่น หำกกำรไม่จ้ำงคนผิวสีไม่สำมำรถแสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่
เกีย่วข้องกบักำรปฏบิตังิำน ผลกำรท�ำงำน หรอืประสิทธิภำพกำรท�ำงำน กำรไม่จ้ำงงำนคนผิวสีนัน้กเ็ป็นกำรเลอืกปฏบัิติ

 ตำมกฎหมำยสิทธิพลเมืองสหรัฐอเมริกำ (Civil Right Act) นั้น กำรฟ้องคดีด้วยเหตุเลือก
ปฏิบัติโดยนำยจำ้งน้ันโจทก์ต้องแสดงว่ำกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจ้ำงงำนของนำยจ้ำงนั้นก่อให้เกิดผลกระทบทำงลบด้วย
เหตุแห่งเชื้อชำติ สีผิว ศำสนำ เพศ ชำติก�ำเนิด182 นำยจ้ำงอำจต่อสู้โดยแสดงว่ำกำรปฏิบัติเช่นนั้นเกี่ยวข้องและจ�ำเป็น
กับงำนและสอดคล้องกับควำมจ�ำเป็นทำงธุรกิจ183 แต่แม้กระนั้นลูกจ้ำงผู้ถูกเลือกปฏิบัติยังอำจต่อสู้ได้อีกว่ำนำยจ้ำงยัง
มีหนทำงเลือกอื่น (Alternative Practice)184 ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทำงลบน้อยกว่ำเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อันชอบ
ธรรมที่นำยจ้ำงอ้ำงนั้น 

   181  From “Griggs v. Duke Power Co.”  401 US 424, 91 S Ct 849 (1971) US Supreme Court
   182  42 USC 2000e-2(k)(1)(A)(i)
   183  42 USC 2000e-2(k)(1)(A)(i)
   184  42 USC 2000e-2(k)(1)(A)(ii) and (C)
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 อย่ำงไรก็ตำม กำรน�ำปัจจัยผลกระทบทำงลบมำพิจำรณำนั้นจ�ำกัดอยู่เฉพำะในคดีกำรเลือก
ปฏิบัติในบริบทของกฎหมำยสิทธิพลเมือง เนื่องจำกหำกเป็นกรณีกำรเลือกปฏิบัติซึ่งเอกชนเรียกร้องสิทธิต่อรัฐตำม
รัฐธรรมนูญน้ัน ศำลสูงสุดเคยวำงหลักไว้ว่ำ185 กฎเกณฑ์ที่พิพำทยังไม่อำจถือได้ว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติอันจะขัดต่อ
รัฐธรรมนูญเพียงเพรำะมีผลกระทบในทำงลบหรือผลกระทบอย่ำงไม่ได้สัดส่วน กล่ำวคือ แม้ว่ำเจตนำ (Intention) มิใช่
องค์ประกอบส�ำคญัในกำรพจิำรณำตำมกฎหมำยสทิธิพลเมอืง แต่โจทก์จะต้องแสดงให้เห็นว่ำรัฐบำลมเีจตนำในกำรเลอืก
ปฏิบัติ เพื่อที่จะพิสูจน์ว่ำรัฐบำลฝ่ำฝืนหลักควำมเท่ำเทียมกันตำมรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑๔ 

 จะเหน็ได้ว่ำ ปัจจยักำรพจิำรณำควำมเท่ำเทยีมกนัจำกผลกระทบเชงิลบ (Disparate Impact) 
นัน้เป็นกำรพจิำรณำจำกผลทีเ่กดิ (Effect) จำกมำตรกำรหรือกฎเกณฑ์ทีพ่พิำทหรอือ้ำงว่ำเป็นกำรเลอืกปฏิบตันิัน้ ดงันัน้ 
หลักกำรพิจำรณำผลกระทบเชิงลบอันมุ่งไปสู่ควำมเท่ำเทียมกันเชิงสำระ (Substantive Equality) นั้นก็คือกำรมุ่งขจัด
กำรเลือกปฏิบัติทำงอ้อม (Indirect Discrimination) นั่นเอง หรืออำจกล่ำวได้อีกนัยหนึ่งว่ำ กำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อม
นั้นแม้ว่ำไม่ขัดต่อหลักควำมเท่ำเทียมกันในเชิงรูปแบบ (Form) เพรำะโดยเนื้อหำภำยนอกแล้ว กฎเกณฑ์หรือมำตรกำร
น้ันใช้บังคับกับทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ แต่หำกส่งผลกระทบทำงลบให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมกันในทำงปฏิบัติระหว่ำง
บุคคลแล้วก็จะขัดต่อหลักควำมเท่ำเทียมกันในเชิงสำระ (Substance) 

๔.๕.๒ หลักความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกันตามกฎหมายต่างประเทศ

ในส่วนนีจ้ะชีใ้ห้เหน็หลกัควำมเสมอภำคหรือหลกัควำมเท่ำเทยีมกนัตำมกฎหมำยประเทศต่ำง ๆ  ซึง่อำจ
มีกำรระบุรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมทั้งอำจระบุไว้ในกฎหมำยเฉพำะที่เกี่ยวข้อง 

๔.๕.๒.๑ หลักความเท่าเทียมกันตามกฎหมายแอฟริกาใต้
ในกรณีแอฟริกำใต้นั้นพบว่ำ หลักควำมเท่ำเทียมกัน (Equality) ปรำกฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ 

มำตรำ ๙ ดังนี้ 

   185  From “Washington v. Davis” 426 US 229, 96 S Ct 2040 (1976) (US Supreme Court) p 239

(๑) บุคคลทุกคนมีควำมเท่ำเทียมกันภำยใต้กฎหมำยและมีสิทธิที่จะได้รับกำรคุ้มครองและได้รับ 
      ประโยชน์ทำงกฎหมำยเท่ำเทียมกัน

(๒) ควำมเท่ำเทียมกันครอบคลุมถึงกำรได้รับสิทธิและเสรีภำพต่ำง ๆ ในกำรส่งเสริมให้เกิดควำม 
    เท่ำเทยีมกนันัน้ จะต้องมกีำรก�ำหนดมำตรกำรทำงกฎหมำยและมำตรกำรอืน่เพ่ือคุม้ครองบคุคล 
   หรือกลุ่มบุคคลซึ่งเสียเปรียบจำกกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (Person Disadvantaged by  
   Unfair Discrimination) 

(๓) รฐัจะต้องไม่เลอืกปฏิบัตอิย่ำงไม่เป็นธรรมทัง้โดยตรงและโดยอ้อมต่อบคุคล ด้วยเหตแุห่งกำรเลอืก 
   ปฏิบัติซึ่งรวมถึง เชื้อชำติ เพศ กำรต้ังครรภ์ สถำนะควำมเป็นมำรดำ ชำติก�ำเนิด สีผิว รสนิยม 
   ทำงเพศ อำยุ ควำมพิกำร ศำสนำ ควำมเชื่อ วัฒนธรรม ภำษำ และถิ่นก�ำเนิด

(๔) บุคคลจะต้องไม่กระท�ำกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อบุคคลอื่นด้วย 
   เหตุดังระบุใน (๓) ในกำรนี้ รัฐต้องมีกฎหมำยเพื่อป้องกันและห้ำมกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 
   ดังกล่ำว

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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จำกหลักกำรของรัฐธรรมนูญชี้ให้เห็นถึงหลักกำรส�ำคัญในกำรมุ่งคุ้มครองควำมเท่ำเทียมกัน
(Equality) ส�ำหรบักำรเลอืกปฏบิตันิัน้จดัว่ำเป็นกำรกระท�ำทีข่ดัต่อหลกัควำมเท่ำเทยีมกนัดงักล่ำว ด้วยเหตนุี ้เมือ่มกีำร
ปฏิบัติที่แตกต่ำงกันบนพื้นฐำนของเหตุที่รัฐธรรมนูญระบุไว้แล้ว ในเบื้องต้นจะสันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรมอันขัดกับรัฐธรรมนูญ โดยรัฐจะต้องแสดงให้เห็นว่ำกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงนั้นมีเหตุผลอันชอบธรรมอย่ำงไร 
ศำลได้วำงแนววินิจฉัยไว้ว่ำ กรณีจะเป็นกำรเลือกปฏิบัติหรือไม่นั้นจะข้ึนอยู่กับกำรพิจำรณำว่ำกำรปฏิบัตินั้นอยู่บนพื้น
ฐำนของเหตแุห่งกำรเลอืกปฏบิตัซิึง่ส่งผลกระทบในกำรจ�ำกดัหรือลิดรอนสิทธิมนษุยชนขัน้พ้ืนฐำนหรือเมือ่เปรยีบเทยีบ
แล้วพบว่ำมกีำรส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงร้ำยแรง (Affect Them Adversely in Comparably Serious Manner)186  

จะเหน็ได้ว่ำรฐัธรรมนญูแอฟรกิำนัน้ พิจำรณำกำรเลอืกปฏบัิติโดยใช้เกณฑ์ “ควำมเป็นธรรม” 
(fairness) ของมำตรกำรหรอืกำรปฏบิตัท่ีิแตกต่ำงกนั อย่ำงไรกต็ำม ในกำรพจิำรณำดงักล่ำวนัน้ ศำลน�ำปัจจยัผลกระทบ 
ในทำงลบ (Adverse Effect) มำประกอบกำรพิจำรณำด้วย ดังนั้น กำรพิจำรณำว่ำกำรปฏิบัตินั้นเป็นธรรมหรือไม่ ศำล
จะพิจำรณำว่ำกำรปฏิบัตินั้นส่งผลกระทบอย่ำงไรต่อผู้เสียหำย โดยเปรียบเทียบกับผลกระทบที่เกิดกับบุคคลอื่นใน
สถำนกำรณ์เดียวกันนั้น187  

กำรทีศ่ำลน�ำปัจจยัเกีย่วกบัผลกระทบของกำรปฏบิติันัน้มำพจิำรณำด้วย เป็นกำรสอดคล้องกับ
หลกักำรห้ำมเลอืกปฏบัิตติำมรฐัธรรมนญูซึง่มกีำรก�ำหนดครอบคลมุ “กำรเลอืกปฏบิตัโิดยอ้อม” ไว้อย่ำงชดัเจน ส�ำหรบั
คดีส�ำคัญที่ศำลอธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเท่ำเทียมกัน และ “กำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อม” ตำมรัฐธรรมนูญนั้น
ปรำกฏในคดี City Council of Pretoria v. Walker188 ซึ่งศำลอธิบำยว่ำ “ควำมเท่ำเทียมกันตำมรัฐธรรมนูญนั้นหมำย
รวมทั้งกำรห้ำมเลือกปฏิบัติโดยตรงและโดยอ้อม ทั้งนี้ เนื่องจำกกฎหมำยมุ่งพิจำรณำที่ผล (Consequence) มำกกว่ำ
พิจำรณำเฉพำะรูปแบบพฤติกรรม (Form of Conduct) ดังนั้น รูปแบบพฤติกรรมที่โดยภำยนอกแล้วมีลักษณะเป็น 
กลำงหรือไม่เลือกปฏิบัติ แต่อำจส่งผลให้เกิดกำรเลือกปฏิบัติได้เช่นเดียวกัน” แต่แม้กระนั้นศำลมิได้วำงแนวค�ำนิยำม 
ของ “กำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อม” เพียงแต่มีกำรน�ำเอำปัจจัยด้ำน “ผลกระทบ” มำประกอบกำรพิจำรณำด้วย และย�้ำว่ำ 
กำรเลือกปฏิบัติทั้งโดยตรงและโดยอ้อมด้วยเหตุที่ระบุในรัฐธรรมนูญนั้นเป็นกำร “เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” 

นอกจำกรัฐธรรมนูญแล้ว กฎหมำยลำยลักษณ์อักษรเกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติของแอฟริกำใต้
ก็มีหลักกำรเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ กล่ำวคือ วำงหลักห้ำมกำรเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม ดังจะเห็นได้จำก กฎหมำย 
ส่งเสริมควำมเท่ำเทียมกันและป้องกันกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (The Promotion of Equality and Prevention 
of Unfair Discrimination Act 4 of 2000) ซึ่งนิยำมกำรเลือกปฏิบัติว่ำ 

(๕) กำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุดังระบุใน (๓) นั้นถือว่ำไม่เป็นธรรม (Unfair) หำกไม่สำมำรถแสดงให้
เห็นได้ว่ำกำรเลือกปฏิบัตินั้นเป็นธรรม (Fair) 

   186  From “Harksen v. Lane NO and Others” 1997 (11) BCLR 1489 (CC); 1998 (1) SA 300 (CC), South African 

Constitutional Court
   187  From “Prinsloo v. Van der Linde” 1997 (6) BCLR 759 (CC), South African Constitutional Court
   188  From “City Council of Pretoria v. Walker” (CCT8/97) [1998] ZACC 1; 1998 (2) SA 363; South African 

Constitutional Court
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“กำรกระท�ำหรือละเว้นกำรกระท�ำใด ๆ  อนัรวมถงึ นโยบำย กฎหมำย กฎ แนวปฏบิตั ิเงือ่นไข
หรือสถำนกำรณ์ซึ่งไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม (ก) ก�ำหนดภำระ หน้ำที่ หรือก่อให้เกิดควำมเสียเปรียบ หรือ (ข) กีดกัน
ผลประโยชน์ โอกำส หรือก่อให้เกิดควำมเสียเปรียบแก่บุคคลใด ๆ ด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติที่ระบุไว้ในกฎหมำยนี้” 

จะเห็นได้ว่ำ กฎหมำยมุ่งเน้นที่ “ควำมเป็นธรรม” (Fairness) โดยกฎหมำยได้ระบุถึง ปัจจัย 
(Factors) ในกำรพิจำรณำว่ำ นโยบำย กฎหมำย กฎ แนวปฏิบัติ นั้นเป็นธรรมหรือไม่ เช่น189  

 กำรเลือกปฏิบัตินั้นลดคุณค่ำและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ของบุคคลหรือไม่ 
 ส่งผลกระทบทีเ่กดิกบับคุคลนัน้อำจเกดิในลกัษณะกำรสร้ำงรปูแบบพฤติกรรมทีก่่อให้เกิด 

       ควำมเสียเปรียบหรือกำรที่บุคคลนั้นตกอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 กำรเลือกปฏิบัตินั้นมีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ 
 มีวิธีกำรทำงเลือกอื่นที่ท�ำให้เกิดควำมเสียเปรียบน้อยกว่ำ และสำมำรถน�ำมำใช้เพื่อบรรล ุ

       วัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมำยนั้นหรือไม่ 

นอกจำกนี้ หลักกำรดังกล่ำวปรำกฏในกฎหมำยเฉพำะเกี่ยวกับควำมเท่ำเทียมกันในด้ำน
แรงงำน (Employment Equity Act 1998) ซึ่งมีหลักกำรคุ้มครองควำมเท่ำเทียมกันโดยห้ำมกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็น
ธรรม ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 

ดงันัน้ อำจกล่ำวได้ว่ำ ในระบบกฎหมำยแอฟรกิำใต้นัน้ มไิด้พจิำรณำควำมเท่ำเทยีมกนัเฉพำะ
เนื้อหำของมำตรกำรหรือกฎเกณฑ์อันใดอันหนึ่งว่ำปฏิบัติต่อบุคคลเหมือนหรือแตกต่ำงกัน (Formal equality) แต่มี
แนวทำงพิจำรณำหลักควำมเท่ำเทียมกันในกรอบเชิงสำระ (Substantive Equality) โดยใช้ปัจจัยต่ำง ๆ  หลำยปัจจัยมำ
ประกอบกำรพจิำรณำว่ำกฎเกณฑ์หรือมำตรกำรนัน้ส่งผลให้เกดิควำมไม่เท่ำเทยีมกนัเชงิระบบ (Systematic Inequality) 
หรอืไม่ ซึง่เป็นแนวทำงเดยีวกบัแคนำดำ โดยปัจจยัส�ำคญัทีศ่ำลพจิำรณำคอืผลกระทบท่ีเกดิจำกกฎเกณฑ์หรอืมำตรกำร 
ที่พิพำทว่ำส่งผลกระทบในทำงลบ (Adverse Effect) ต่อผู้อ้ำงว่ำถูกเลือกปฏิบัติหรือไม่ ซึ่งกำรพิจำรณำจำกผล 
กระทบนี ้ เป็นหลกักำรเดยีวกับกำรเลือกปฏบิติัโดยอ้อม (Indirect Discrimination) นัน่เอง ซึง่ในจดุนีพ้บว่ำรฐัธรรมนญู
แอฟริกำใต้ได้บัญญัติจ�ำแนกกำรเลือกปฏิบัติออกเป็นสองกรณี คือ กำรเลือกปฏิบัติโดยตรงและโดยอ้อมไว้อย่ำงชัดเจน 
ดังนั้น อำจกล่ำวได้ว่ำหลักควำมเท่ำเทียมกันตำมกฎหมำยแอฟริกำใต้นั้นครอบคลุมกำรห้ำมเลือกปฏิบัติโดยตรง  
อันฝ่ำฝืนหลักควำมเท่ำเทียมรูปแบบ (Formal Equality) และกำรห้ำมเลือกปฏิบัติโดยอ้อม อันฝ่ำฝืนหลักควำม 
เท่ำเทียมกันในเชิงสำระ (Substantive Equality) 

๔.๕.๒.๒ หลักความเท่าเทียมกันตามกฎหมายกฎหมายแคนาดา 
หลักควำมเท่ำเทียมกันปรำกฏอย่ำงชัดเจนในรัฐธรรมนูญแคนำดำ (Canadian Charter of 

Rights and Freedoms) ซึ่งมำตรำ ๑๕ วำงหลักเกี่ยวกับควำมเท่ำเทียมกัน (Equality Rights) ไว้ดังนี้ 

   189  Section 14, The Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act
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ประเด็นส�ำคัญในกำรตีควำมและพิจำรณำคดีเกี่ยวกับควำมเท่ำเทียมกันตำมรัฐธรรมนูญ
แคนำดำ คือ ควำมเท่ำเทียมกันนี้จะมีควำมหมำยแคบ จ�ำกัดเฉพำะรูปแบบหรือเนื้อหำกฎเกณฑ์หรือมำตรกำรว่ำมีกำร
ปฏิบตัต่ิอบคุคลแตกต่ำงกนัหรอืไม่ หรอืจะมคีวำมหมำยกว้ำง โดยพจิำรณำจำกผลกระทบต่อบคุคลอนัเกดิจำกกฎเกณฑ์
หรือมำตรกำรนั้นด้วย 

หำกพจิำรณำตำมกฎหมำยแคนำดำ จะพบว่ำได้มกีำรยอมรบัหลกัควำมเท่ำเทยีมกนัเชิงสำระ 
(Substantive Equality) ดังจะเห็นได้จำกคดีส�ำคัญ เช่น Andrews v. Law Society of British Columbia190 ซึ่งศำล
ตัดสินว่ำ รัฐธรรมนูญมิได้เพียงแต่รับรองควำมเท่ำเทียมกันเชิงรูปแบบ (Formal equality) เท่ำนั้น แต่ยังรวมถึงควำม
เท่ำเทียมกันเชิงสำระ (Substantive equality) ด้วย รัฐธรรมนูญแคนำดำมิได้เพียงคุ้มครองปัจเจกบุคคลจำกกำรเลือก
ปฏบิตัโิดยรฐัซึง่กระท�ำโดยเจตนำ (Intentional Discrimination by the State) แต่ยงัครอบคลุมถงึกำรคุม้ครองบุคคล
จำกนโยบำย กฎหมำย แนวปฏิบัติใด ๆ ซึ่งส่งผลกระทบก่อให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมกัน (In Effect Create Inequality) 

นอกจำกนี้ พบว่ำศำลแคนำดำยังน�ำหลักควำมไม่เท่ำเทียมกันเชิงระบบ (Systematic  
Inequality) มำปรบัใช้ด้วย กล่ำวคอื มไิด้พจิำรณำเฉพำะหลักฐำนของกำรเลือกปฏบิติัโดยเจำะจงของกฎหรือมำตรกำร
อันใดอันหน่ึง แต่พิจำรณำว่ำมีควำมไม่เท่ำเทียมกันหรือไม่จำกผลรวมของปัจจัยหลำยประกำรซ่ึงมีปฏิสัมพันธ์กัน  
(Numerous Factors which Interact)191  

ศำลในคดี Law v. Canada อธิบำยว่ำ ควำมเท่ำเทียมกันหมำยควำมว่ำสังคมจะไม่สำมำรถ
ทนต่อกฎหมำยที่แตกต่ำงกันโดยส่งผลต่อบุคคลบำงกลุ่มให้กลำยเป็นพลเมืองชั้นสอง ท�ำให้คุณค่ำของบุคคลเหล่ำนั้น
ลดลง หรือปฏิบัติต่อบุคคลเหล่ำน้ันเสมือนหนึ่งมีควำมสำมำรถหรือสิทธิท่ีด้อยกว่ำโดยปรำศจำกเหตุผลอันสมควรหรือ
เป็นกำรล่วงละเมดิต่อเกียรตแิละศกัดิศ์รขีองควำมเป็นมนษุย์ จะเหน็ได้ว่ำศำลน�ำแนวคดิเกีย่วกบัเกยีรตแิละศักดิศ์รขีอง
ควำมเป็นมนษุย์ (Human Dignity) มำประกอบกำรพิจำรณำถงึควำมไม่เท่ำเทยีมกนัอนัเกดิจำกกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ  ด้วย192 

บคุคลทุกคนเท่ำเทยีมกันภำยใต้กฎหมำยและมสิีทธทิีจ่ะได้รับกำรคุม้ครองและ
ได้รบัประโยชน์ตำมกฎหมำยทีเ่ท่ำเทยีมกนัโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบติั โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง ปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุเชื้อชำติ สัญชำติ ชำติพันธุ์ สีผิว ศำสนำ 
เพศ อำยุ ควำมพิกำรทำงกำยหรือจิต 

ควำมใน (๑) ไม่ใช้กับกรณีที่กฎหมำย โปรแกรม หรือกิจกรรมใด ๆ ซึ่ง
มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรเยียวยำบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ภำยใต้สภำวะหรือ
เง่ือนไขทีเ่สยีเปรยีบ ด้วยเหตเุชือ้ชำต ิสญัชำต ิชำตพินัธุ ์สผีวิ ศำสนำ เพศ อำยุ 
ควำมพิกำรทำงกำยหรือจิต

   190  From “Andrews v. Law Society of British Columbia [1989]” 1 SCR 143, Supreme Court of Canada
   191  From “Action Travail des Femmes v. Canadian National Railway Company [1987]” 1 SCR 1114  

Supreme Court of Canada
   192  From “Law v. Canada [1999]” 1 SCR 497, Canadian Supreme Court, para 51
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อย่ำงไรก็ตำม ในคดี Gosselin v. Quebec193 ซึ่งมีประเด็นพิจำรณำว่ำ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับ
สวัสดิกำรที่ให้สิทธิแก่บุคคลแตกต่ำงกันด้วยเหตุแห่งอำยุนั้น ขัดต่อหลักควำมเท่ำเทียมกันตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๕ 
หรือไม่ โจทก์อ้ำงว่ำตนถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอำยุ แต่ศำลเห็นว่ำกฎเกณฑ์ที่ให้เงินอุดหนุนแตกต่ำงกันระหว่ำง
บุคคลอำยุต�่ำกว่ำ ๓๐ และอำยุเกิน ๓๐ นั้นมิได้แสดงให้เห็นว่ำกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้รับกำรปฏิบัติในลักษณะที่เกียรติและ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ถูกลดคุณค่ำลงเมื่อเทียบกับอีกกลุ่มหนึ่ง ดังนี้จะเห็นได้ว่ำ ในแง่หนึ่งกำรน�ำเอำปัจจัยอื่น ๆ 
เช่น เกียรตแิละศกัดิศ์รขีองควำมเป็นมนษุย์มำประกอบกำรพจิำรณำว่ำ กฎเกณฑ์หรือนโยบำยน้ันเลอืกปฏบิติัอนัขัดต่อ 
หลักควำมเท่ำเทียมกันหรือไม่ เป็นกำรพิจำรณำหลักควำมเท่ำเทียมอย่ำงกว้ำงในกรอบแนวคิด ควำมไม่เท่ำเทียมกัน 
เชงิระบบ (Systematic Inequality) แต่อกีนยัหน่ึง กำรก�ำหนดให้โจทก์ต้องพสิจูน์แสดงให้เหน็ควำมมีอยูข่องปัจจยัอืน่ ๆ 
ด้วยนั้น อำจเป็นภำระของฝ่ำยโจทก์เช่นกัน 

แม้กำรน�ำปัจจยัอืน่ ๆ  เข้ำมำประกอบเพ่ือบ่งชีว่้ำมคีวำมไม่เท่ำเทยีมกนัในเชงิสำระเกดิขึน้อัน
เป็นกำรฝ่ำฝืนหลักควำมเท่ำเทียมกันตำมรัฐธรรมนูญ แต่ศำลก็ยอมรับว่ำกำรน�ำปัจจัยเกี่ยวกับเกียรติและศักดิ์ศรีของ
ควำมเป็นมนุษย์มำประกอบกำรบ่งชี้ดังกล่ำวนั้นอำจสร้ำงควำมยุ่งยำกขึ้น194 โดยเฉพำะส�ำหรับโจทก์ในกำรกล่ำวอ้ำง 
เนื่องจำกเกียรติและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ก็มีลักษณะเป็นนำมธรรมและอัตวิสัย195 

นอกจำกนี้ ในปี ๒๐๐๘ ศำลสูงสุดได้ตัดสินคดีส�ำคัญ คือ Canada in R. v. Kapp196 คดีนี้เกิด
ขึ้นจำกกำรอุทธรณ์ค�ำพิพำกษำของศำลมลรัฐ British Columbia ซึ่งมีประเด็นว่ำ กำรที่รัฐออกใบอนุญำตประมงให้กับ
กลุม่ชนพืน้เมอืงบำงกลุม่เป็นพเิศษน้ัน เป็นกำรละเมดิต่อหลกัควำมเท่ำเทยีมกนัและกำรห้ำมเลอืกปฏบิตัติำมรฐัธรรมนญู
แคนำดำ มำตรำ ๑๕ หรือไม่ ศำลสูงสุดตัดสินว่ำ กรณีนี้เป็นกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน (Distinction) ของโปรแกรมของ
รฐับำล อนัเก่ียวข้องกบัเหตแุห่งกำรเลอืกปฏบัิติทีร่ะบใุนรฐัธรรมนญู แต่ไม่เป็นกำรเลอืกปฏบิตัติำมรฐัธรรมนญู โดยศำล
ได้น�ำปัจจัย ๒ ประกำรมำประกอบกำรพิจำรณำ คือ วัตถุประสงค์ของโปรแกรม และกลุ่มบุคคลเป้ำหมำยของโปรแกรม 
(Target Group) ซึ่งได้แก่บุคคลผู้เสียเปรียบหรือมีโอกำสด้อยกว่ำกลุ่มอ่ืน ศำลจึงเห็นว่ำโปรแกรมของรัฐบำลนั้นจึงมี
วัตถุประสงค์ที่ไม่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ เนื่องจำกส่งเสริมให้กลุ่มผู้เสียเปรียบได้มีโอกำสที่เท่ำเทียมกันบุคคลอื่น ๆ 

จะเห็นได้ว่ำ ค�ำตัดสินของศำลข้ำงต้น สะท้อนให้เห็นว่ำ ศำลยอมรับหลักควำมเท่ำเทียมกัน
เชิงสำระ (Substantive Equality) เช่นเดียวกับคดี Andrews v. Law Society of British Columbia โดยตีควำมว่ำ
รัฐธรรมนูญครอบคลุมถึงกำรคุ้มครองบุคคลจำกนโยบำย กฎหมำย แนวปฏิบัติใด ๆ ซึ่งส่งผลกระทบก่อให้เกิดควำมไม่
เท่ำเทยีมกัน (In Effect Create Inequality) โดยในกำรพิจำรณำดงักล่ำว ศำลมไิด้พจิำรณำเฉพำะรปูแบบภำยนอกของ
กฎเกณฑ์ มำตรกำร หรือโปรแกรมที่พิพำทเท่ำนั้น แต่ยังน�ำเอำปัจจัยอื่น ๆ เช่น วัตถุประสงค์ของกฎเกณฑ์นั้นและผล 
กระทบที่เกิดจำกกฎเกณฑ์น้ันมำประกอบ ทั้งนี้ เพื่อน�ำไปสู่ควำมเท่ำเทียมกันในเชิงสำระหรือในผลลัพธ์ที่มุ่งหมำย 
ให้เกิดควำมเท่ำเทียมกันด้วยกำรค�ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลด้วย 

   193  From “Gosselin v. Quebec 2002” [SCC] 84 ,Canadian Supreme Court
   194  From “R v. Kapp 2008” SCC 41 ,Supreme Court of Canada
   195  From “Ontario Human Rights Commission v. Simpsons-Sears Ltd [1985]” 2 SCR 53 ,Supreme Court of 

Canada, para.21-22
   196  From “Canada in R. v. Kapp” SCC 41, [2008] 2 S.C.R. 483, 294 D.L.R. (4th) 
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หลักห้ำมกำรเลือกปฏิบัตินั้นมีควำมสัมพันธ์กับหลักควำมเท่ำเทียมกัน ดังจะเห็นได้จำกคด ี
ที่ศำลพิจำรณำกำรเลือกปฏิบัติภำยใต้กรอบของหลักควำมเท่ำเทียมกัน เช่น Law v. Canada (Minister of Employ-
ment and Immigration)197 

 จำกประเดน็พจิำรณำที ่๓ จะเหน็ได้ว่ำ หลกักำรเลอืกปฏบิตันิัน้ไม่สำมำรถแยกพจิำรณำต่ำงหำก 
ได้ แต่ต้องพจิำรณำภำยใต้กรอบหลกักำรส�ำคญัอนัเป็นจุดหมำยของกำรห้ำมเลือกปฏบิติั ซ่ึงกค็อืหลักควำมเท่ำเทยีมกัน 
นั่นเอง 

๔.๕.๒.๒.๑ หลักความเท่าเทียมกันและการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม
กำรพิจำรณำหลักควำมเท่ำเทียมกันตำมรัฐธรรมนูญแคนำดำ ด้วยกรอบอย่ำง

กว้ำง ซึ่งมิได้จ�ำกัดอยู่แต่รูปแบบหรือเน้ือหำภำยนอกของมำตรกำรนั้น โดยจะครอบคลุมถึงผลกระทบในทำงลบ  
(Adverse Effect) จำกมำตรกำรนัน้อนัเกดิขึน้กบับคุคลด้วย ดังทีศ่ำลสูงสุดได้อธบิำยไว้ในคดี Ontario Human Rights 
Commission v. Simpsons-Sears Ltd198 ว่ำ วตัถปุระสงค์ของหลกัควำมเท่ำเทยีมกนัมใิช่อยูท่ีก่ำรลงโทษผูก้ระท�ำกำร
อนัเป็นกำรเลือกปฏบัิต ิ(Discriminator) แต่คอืกำรบรรเทำผลร้ำย (relief) ของเหยือ่ผูถ้กูเลอืกปฏบิติั จงึต้องพิจำรณำว่ำ 
หำกกระท�ำ มำตรกำร หรือกฎเกณฑ์ที่พิพำทนั้น ก่อให้เกิดผลกระทบในทำงลบ โดยสร้ำงเงื่อนไข ก�ำหนดหน้ำที่ ลงโทษ 
หรือจ�ำกัดสิทธิต่อบุคคลหนึ่ง โดยมิได้ส่งผลเช่นนั้นต่อบุคคลอื่นหรือกลุ่มอื่นในสังคม กระท�ำ มำตรกำร หรือกฎเกณฑ์ที่

   197  From “Law v. Canada (Minister of Employment and Immigration) [1999]” 1 S. C. R. 497
   198  From “Ontario Human Rights Commission v. Simpsons-Sears Ltd [1985]” 2 SCR 53, Supreme Court 

of Canada 

ศำลสูงสุดตัดสินว่ำวำงเกณฑ์พิจำรณำว่ำกฎเกณฑ์หรือ
มำตรกำรที่ปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่ำงกันนั้นจะเป็นกำรเลือกปฏิบัติ
หรือไม่ จะต้องพิจำรณำ ๓ ประเด็น ดังนี้ 

 ๑. กฎเกณฑ์ท่ีพิพำทนั้นได้ก�ำหนดหลักกำรท่ีแตกต่ำงกัน  
    (Differential treatment) ระหว่ำงบุคคลผู้อ้ำงว่ำ 
    ได ้รับผลกระทบกับบุคคลอื่นหรือไม ่  ท้ังในเชิง 
      วัตถุประสงค์ และผลกระทบ (In purpose or effect) 

 ๒. กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันนั้นเกิดขึ้นจำกพ้ืนฐำนของเหตุ 
      แห่งกำรเลือกปฏิบัติที่ระบุไว้หรือไม่ 

 ๓. กฎเกณฑ์ท่ีพิพำทนั้นมีวัตถุประสงค์หรือส่งผลกระทบ 
    ให้เกิดกำรเลือกปฏิบัติตำมควำมหมำยของควำม 
      เท่ำเทียมกนัทีไ่ด้รบักำรคุม้ครองตำมรฐัธรรมนญูหรอืไม่ 
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พิพำทนั้นจึงเป็นกำรเลือกปฏิบัติ” นอกจำกนี้ ศำลในคดี Egan v. Canada199 ได้วำงแนววินิจฉัยไว้ในกำรตีควำมหลัก
ควำมเท่ำเทียมกันตำมรัฐธรรมนูญแคนำดำ มำตรำ ๑๕ (๑) ว่ำ กำรเลือกปฏิบัติที่พิจำรณำจำกผลกระทบในทำงลบต่อ 
ผู้ถูกกระท�ำ (Adverse Effects Discrimination) นั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งและอยู่ในขอบเขตกำรคุ้มครองตำมหลักควำม
เท่ำเทียมกันของรัฐธรรมนูญดังกล่ำว 

จะเหน็ไดว่้ำ กำรน�ำปัจจัยด้ำนผลกระทบทำงลบมำประกอบกำรพจิำรณำในกำร
ตคีวำมกำรเลอืกปฏิบตัติำมรฐัธรรมนญูนัน้ ท�ำให้ครอบคลมุถงึกรณกีำรเลอืกปฏบิตัโิดยอ้อม (Indirect Discrimination) 
ด้วย แม้ว่ำรัฐธรรมนูญแคนำดำมิได้จ�ำแนกกำรเลือกปฏิบัติออกเป็นสองกรณีอย่ำงชัดเจนก็ตำม อย่ำงไรก็ตำม ศำล
แคนำดำมิได้กล่ำวยอมรับอย่ำงชัดเจนถึง “กำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อม” (Indirect Discrimination) 

ในคดี British Columbia v. BCGEU200 แม้ศำลยอมรับว่ำกำรจ�ำแนกวิเครำะห์
ดังกล่ำวรวมทั้งกำรน�ำปัจจัยด้ำนผลกระทบในทำงลบมำพิจำรณำนั้น มีประโยชน์ในกำรแปลควำมหมำยของบทบัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน แต่ศำลก็หลีกเลี่ยงที่จะใช้แนวคิดกำรจ�ำแนกกำรเลือกปฏิบัติออกเป็นสองกรณีอย่ำงชัดเจน คือ 
กำรเลือกปฏิบัติโดยตรงซึ่งพิจำรณำจำกตัวเนื้อหำหรือข้อควำมในเชิงรูปแบบของกฎเกณฑ์หรือมำตรกำรนั้น (Direct 
Meaning on Its Face) และกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อมซึ่งพิจำรณำจำกควำมหมำยโดยอ้อมจำกผลกระทบของกฎเกณฑ์
หรือมำตรกำรนั้น (Indirect Meaning in Effect) ทั้งนี้ ศำลได้ให้เหตุผลว่ำกำรจ�ำแนกกำรเลือกปฏิบัติเป็นสองกรณี
ออกจำกกันอย่ำงชัดเจนน้ันอำจเป็นไปได้ยำกส�ำหรับบำงกรณี โดยยกตัวอย่ำงเช่น กฎเกณฑ์กำรท�ำงำนที่ก�ำหนดให้
ลูกจ้ำงทุกคนมำท�ำงำนวันศุกร์ กฎเกณฑ์นี้อำจพิจำรณำว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยตรงเนื่องจำกเป็นกำรห้ำมลูกจ้ำงท่ี
มีควำมเชื่อทำงศำสนำที่จะไม่ท�ำงำนวันศุกร์อันจะส่งผลให้ไม่มีกำรจ้ำงงำนลูกจ้ำงท่ีนับถือศำสนำนั้น อีกนัยหนึ่งอำจ
พิจำรณำได้ว่ำ กฎเกณฑ์นี้มีลักษณะเป็นกลำง เนื่องจำกใช้บังคับกับลูกจ้ำงทุกคนจึงไม่เลือกปฏิบัติโดยตรง แต่ส่งผล 
กระทบในทำงลบต่อลกูจ้ำงทีน่บัถือศำสนำซึง่มหีลกัว่ำจะไม่ท�ำงำนวนัศกุร์ ดังน้ัน ศำลจึงเหน็ว่ำกำรจ�ำแนกกำรเลือกปฏบิตั ิ
ออกเป็นสองกรณีอย่ำงชัดเจนนั้นจะท�ำให้เกิดควำมยุ่งยำกและทับซ้อนกันได้ อย่ำงไรก็ตำม ศำลก็ได้น�ำปัจจัยด้ำน 
ผลกระทบในทำงลบ (Adverse Effect) ในแนวทำงเดียวกับกำรพิจำรณำกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อมมำประกอบกำร
ตคีวำมด้วย จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ กำรเลอืกปฏบิตัติำมกฎหมำยแคนำดำครอบคลมุทัง้กรณเีลอืกปฏิบตัโิดยตรงและโดยอ้อม  
เพียงแต่ศำลมิได้ระบุจ�ำแนกเป็นสองกรณีอย่ำงชัดแจ้งเท่ำนั้น 

จะเหน็ได้ว่ำ ในระบบกฎหมำยแคนำดำนัน้ มไิด้พจิำรณำควำมเท่ำเทยีมกนัเฉพำะ
เนื้อหำของมำตรกำรหรือกฎเกณฑ์อันใดอันหนึ่งว่ำปฏิบัติต่อบุคคลเหมือนหรือแตกต่ำงกัน (Formal Equality) แต่มี
แนวทำงพิจำรณำหลักควำมเท่ำเทียมกันในกรอบเชิงสำระ (Substantive Equality) กล่ำวคือ ใช้ปัจจัยต่ำง ๆ หลำย
ปัจจัยมำประกอบกำรพิจำรณำว่ำกฎเกณฑ์หรือมำตรกำรน้ันส่งผลให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมกันเชิงระบบ (Systematic 
Inequality) หรือไม่ ในกำรนี้ ปัจจัยส�ำคัญที่ศำลพิจำรณำคือผลกระทบที่เกิดจำกกฎเกณฑ์หรือมำตรกำรที่พิพำทว่ำ 
ส่งผลกระทบในทำงลบ (Adverse Effect หรือ Detriment Effect) ต่อผู้อ้ำงว่ำถูกเลือกปฏิบัติหรือไม่ ซึ่งกำรพิจำรณำ
จำกผลกระทบนี้ เป็นหลักกำรเดียวกับกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อม (Indirect Discrimination) นั่นเอง อย่ำงไรก็ตำม หลัก
กำรเลอืกปฏบัิตโิดยอ้อมมไิด้ระบุไว้อย่ำงชดัเจนในรัฐธรรมนญูแคนำดำ และศำลกม็ไิด้วำงหลกัไว้ชดัเจนถงึควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงกำรเลือกปฏิบัติโดยตรงและโดยอ้อม 

   199  From “Egan v. Canada [1995]” 2 SCR 513,Canadian Supreme Court
   200  From “British Columbia (Public Service Employee Relations Commission) v. BCGEU (1999)” 3 SCR 3, 
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   201  หลักพื้นฐำนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภำพและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ (หน้ำ ๑๒๙) บรรเจิด สิงคะเนติ, ๒๕๕๘, กรุงเทพฯ: 

วิญญูชน
   202   หลักพื้นฐำนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภำพและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ หน้ำ ๑๓๐-๑๔๔ 
   203   รัฐธรรมนูญเยอรมัน มำตรำ ๑ (๓) มีหลักว่ำ “สิทธิขั้นพื้นฐำนผูกพันต่อฝ่ำยนิติบัญญัติ ฝ่ำยบริหำร และฝ่ำยตุลำกำร 

โดยให้ถือว่ำเป็นสิทธิที่มีผลผูกพันโดยตรง”

๔.๕.๒.๓ หลักความเท่าเทียมกันตามกฎหมายเยอรมัน 
รัฐธรรมนูญเยอรมันก�ำหนดหลักควำมเสมอภำคไว้ในมำตรำ ๓ ดังนี้201 

(๑)  บุคคลย่อมเสมอภำคกันต่อหน้ำกฎหมำย
(๒) ชำยและหญิงมีสิทธิเท่ำเทียมกัน ให้รัฐด�ำเนินกำรสนับสนุนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยแห่ง 

           ควำมมสีทิธเิท่ำเทยีมกนัของหญงิและชำย และก่อให้เกดิผลในกำรขจดัควำมไม่เท่ำเทยีมกัน 
         ที่มีอยู่ 

(๓) บุคคลไม่อำจจะถูกเลือกปฏิบัติได้เพรำะเหตุแห่งควำมแตกต่ำงในเรื่องเพศ เชื้อชำติ  
           สญัชำต ิภำษำ ถิน่ก�ำเนดิ เผ่ำพนัธุ ์ควำมเชือ่ ควำมคดิในทำงศำสนำหรอืกำรเมอืง บุคคล 
         ไม่อำจได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเสียเปรียบเพรำะเหตุแห่งควำมพิกำรของบุคคลนั้น 

จำกหลักกำรตำมรัฐธรรมนูญเยอรมันทั้งสำมวรรคดังกล่ำว อำจจ�ำแนกหลักควำมเสมอภำค
ได้เป็น ๓ กรณี กล่ำวคือ202 

หลักความเสมอภาคทั่วไป ตำมมำตรำ ๓ วรรคหนึ่ง ซ่ึงเป็นข้อเรียกร้องทั่วไปถึงควำม 
   เท่ำเทยีมกนัในกำรใช้กฎหมำย หรอืทีเ่รยีกว่ำควำมเสมอภำคต่อกฎหมำย กบัหลกัควำมเสมอ 
   ภำคในกำรบัญญัติกฎหมำย หรือที่เรียกว่ำควำมเสมอภำคของกฎหมำย ซึ่งหลักดังกล่ำวมีผล 
   มำจำกควำมเกี่ยวเนื่องกันระหว่ำงมำตรำ ๓ วรรคหนึ่งกับ มำตรำ ๑ วรรคสำม203  

หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง ตำมมำตรำ ๓ วรรคสอง เช่น ควำมมีสิทธิเท่ำเทียมกัน 
   ระหว่ำงหญิงและชำย นอกจำกนี้ ยังมีหลักควำมเสมอภำคเฉพำะเรื่องอื่น ๆ ที่รัฐธรรมนูญ 
   บัญญัติไว้ เช่น ควำมมีสถำนะเท่ำเทียมกันระหว่ำงเด็กท่ีเกิดนอกสมรสกับเด็กที่บิดำมำรดำ 
   สมรสกันตำมกฎหมำย ควำมเสมอภำคของชำวเยอรมันในกำรรับรำชกำร เป็นต้น 

หลักข้อห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัต ิตำมมำตรำ ๓ วรรคสำม ซึ่งมีขอบเขตคุ้มครองในกรณีที ่
   กำรปฏิบัตอิย่ำงไม่เท่ำเทยีมกนัในกรณใีดกรณหีนึง่น้ันมผีลมำจำกคณุสมบัตติำมทีไ่ด้บญัญตัไิว้ 
   จงึเป็นกรณีท่ีกำรกระท�ำของรฐัจะกระท�ำต่อบคุคลนัน้หรอืไม่ หรอืจะปฏบิตัต่ิอบคุคลนัน้อย่ำงไร 
   โดยได้เชื่อมโยงกับคุณสมบัติดังกล่ำว 
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รัฐธรรมนูญเยอรมัน มำตรำ ๑ (๓) มีหลักว่ำ “สิทธิขั้นพื้นฐำนผูกพันต่อฝ่ำยนิติบัญญัติ ฝ่ำย 
   บริหำร และฝ่ำยตุลำกำร โดยให้ถือว่ำเป็นสิทธิที่มีผลผูกพันโดยตรง” จะเห็นได้ว่ำหลักควำม 
   เสมอภำคตำมรัฐธรรมนูญเยอรมันผูกพันองค์กรที่ใช้อ�ำนำจรัฐ จึงอำจจ�ำแนกพิจำรณำหลัก 
   ควำมเสมอภำคได้อีก ๓ กรณี ได้แก่204 

ความผูกพันของฝ่ายนิติบัญญัติต่อหลักความเสมอภาค กรณีนี้จะเกี่ยวข้องกับควำม 
   เสมอภำคในกำรบัญญัตกิฎหมำย หรอืควำมเสมอภำคของกฎหมำย ซึง่หมำยควำมว่ำกฎหมำย 
   ฉบับใดฉบับหนึ่งนั้นจะต้องบัญญัติให้เป็นกำรทั่วไป มีผลใช้บังคับกับทุกคน ห้ำมมิให้มีกำร 
   บัญญัติกฎหมำยอันเป็นกำรจ�ำกัดสิทธิและเสรีภำพให้มีผลใช้บังคับกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
   หรือกรณีใดกรณีหนึ่งเป็นกำรเฉพำะ

ความผูกพันต่อฝ่ายปกครองต่อหลักความเสมอภาค กรณีนี้ฝ่ำยปกครองจะกระท�ำกำรใด 
   ที่เป็นกำรละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐำนได้ก็แต่เฉพำะกรณีที่กฎหมำยก�ำหนดไว้เท่ำนั้น นอกจำกนี้ 
   จะมีกำรละเมิดหลักควำมเสมอภำคเมื่อฝ่ำยปกครองปฏิบัติต่อกรณีเฉพำะเรื่องตั้งแต่ ๒ กรณ ี
   ขึ้นไปโดยปฏิบัติให้แตกต่ำงกัน ส�ำหรับขอบเขตของกำรใช้ดุลพินิจของฝ่ำยปกครองนั้น หลัก 
   ควำมเสมอภำคก็ถือว่ำเป็นข้อจ�ำกัดกำรใช้ดุลพินิจของฝ่ำยปกครอง โดยหำกฝ่ำยปกครองจะ 
   ใช้ดุลพินิจแตกต่ำงจำกแนวปฏิบัติที่ผ่ำนมำก็จะต้องค�ำนึงถึงหลักควำมเสมอภำคด้วย

ความผูกพันของฝ่ายตุลาการต่อหลักความเสมอภาค อำจจ�ำแนกได้เป็น ๓ กรณี คือ ควำม 
   เสมอภำคของประชำชนในกำรเข้ำถึงศำล ควำมเสมอภำคของประชำชนต่อหน้ำศำล และ  
   ควำมเสมอภำคในกำรใช้กฎหมำยโดยตุลำกำรต่อประชำชน

๔.๕.๒.๔ หลักความเสมอภาคตามกฎหมายสวีเดน 
รัฐธรรมนูญสวีเดน วำงหลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติในมำตรำ ๑๕ และ ๑๖ ดังนี้
มำตรำ ๑๕ วำงหลักว่ำ “กฎหมำยหรือบทบัญญัติใด ๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดกำรปฏิบัติต่อ

พลเมืองในลักษณะกีดกันเนื่องจำกกำรที่พลเมืองคนนั้นเป็นสมำชิกชนกลุ่มน้อย ด้วยเหตุแห่งเชื้อชำติ สีผิว ชำติก�ำเนิด” 
มำตรำ ๑๖ วำงหลกัว่ำ “กฎหมำยหรอืบทบญัญตัใิด ๆ  จะต้องไม่ก่อให้เกดิกำรปฏบิตัต่ิอพลเมอืง

ในลักษณะกดีกนัด้วยเหตแุห่งเพศ เว้นแต่บทบัญญตัดิงักล่ำวเป็นส่วนหนึง่ของมำตรกำรส่งเสริมควำมเท่ำเทยีมกนัระหว่ำง
ชำยและหญิง” 

นอกจำกรฐัธรรมนญูแล้ว สวีเดนยงัมีกฎหมำยเฉพำะเกีย่วกบักำรห้ำมเลอืกปฏบัิต ิคอื กฎหมำย
กำรเลือกปฏิบัติ (Discrimination Act) ซึ่งมีลักษณะเป็นกฎหมำยกลำงครอบคลุมมิติต่ำง ๆ และเหตุต่ำง ๆ ของกำร
เลือกปฏิบัติ 

   204  หลักพื้นฐำนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภำพและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์. หน้ำ ๑๔๕-๑๕๒
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จะเห็นได้ว่ำ รัฐธรรมนูญสวีเดนมิได้ก�ำหนดหลักควำมเสมอภำคหรือควำมเท่ำเทียมเอำไว้ใน
ลักษณะแยกต่ำงหำกจำกหลกักำรห้ำมเลอืกปฏบิตั ิแต่วำงหลกัห้ำมเลอืกปฏบัิตไิว้เป็นหลกั ทัง้น้ี เพือ่น�ำไปสูก่ำรคุ้มครอง
ควำมเสมอภำคหรือควำมเท่ำเทียมกันนั่นเอง

๔.๕.๒.๕ หลักความเท่าเทียมกันตามกฎหมายฟินแลนด์
รัฐธรรมนูญฟินแลนด์ก�ำหนดหลักกำรเกี่ยวกับควำมเท่ำเทียมกันและกำรห้ำมเลือกปฏิบัติ 

ไว้ในมำตรำ ๖ ว่ำ 
“บุคคลทุกคนเท่ำเทียมกันภำยใต้กฎหมำย
บุคคลจะต้องไม่ถูกปฏิบัติแตกต่ำงกับบุคคลอื่นด้วยเหตุแห่งเพศ อำยุ ก�ำเนิด ภำษำ ศำสนำ 

กำรลงโทษ ควำมคิดเห็น สุขภำพ ควำมพิกำร หรือเหตุผลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น 
เด็กจะต้องได้รับกำรปฏิบัติที่เท่ำเทียมกันในฐำนะปัจเจกบุคคล
ควำมเท่ำเทียมกันทำงเพศจะได้รบักำรสนบัสนนุในกจิกรรมทำงสงัคมและชวีติกำรท�ำงำน โดย

เฉพำะกำรจ่ำยค่ำจ้ำงและเงื่อนไขกำรจ้ำงแรงงำน ดังที่ก�ำหนดรำยละเอียดไว้ตำมกฎหมำย”

นอกจำกรัฐธรรมนูญแล้ว กำรคุม้ครองควำมเท่ำเทยีมกนัและกำรห้ำมเลอืกปฏบิตัขิองประเทศ
ฟินแลนด์นั้น ปรำกฏอยู่ในกฎหมำยเฉพำะเรียกว่ำ กฎหมำยห้ำมกำรเลือกปฏิบัติ ซึ่งในปี ๒๐๑๕ ได้มีกำรตรำกฎหมำย
ห้ำมเลือกปฏิบัติฉบับใหม่มีผลวันที่ ๑ มกรำคม ๒๐๑๕ (Non-Discrimination Act (1325/2014) 

๔.๕.๒.๖ หลักความเท่าเทียมกันตามกฎหมายสิงคโปร์ 
หลักกำรเกี่ยวกับควำมเท่ำเทียมกันและกำรห้ำมเลือกปฏิบัติปรำกฏในรัฐธรรมนูญสิงคโปร์ 

มำตรำ ๑๒ ว่ำด้วย “กำรคุ้มครองควำมเท่ำเทียมกัน” (Equal Protection) มีหลักดังนี้ 
 “(๑) บุคคลทุกคนเท่ำเทียมกันภำยใต้กฎหมำยและมีสิทธิได้รับกำรคุ้มครองตำมกฎหมำย 

เท่ำเทียมกัน
 (๒) เว้นแต่รัฐธรรมนูญจะบัญญัติไว้เป็นอย่ำงอื่น ห้ำมมิให้มีกำรเลือกปฏิบัติต่อพลเมืองด้วย

เหตุแห่งศำสนำ เชื้อชำติ สำยโลหิต หรือถิ่นก�ำเนิด โดยกฎหมำยใด ๆ หรือในกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือกำร 
จ้ำงงำนเจ้ำพนกังำน หรอืในกำรบรหิำรกฎหมำยใด ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบักำรได้มำ กำรถอืครองทรพัย์สนิ หรอืกำรจดัตัง้ หรอื
ด�ำเนินกำรค้ำ ธุรกิจ วิชำชีพ หรือกำรจ้ำงแรงงำน 

 หลกัควำมเท่ำเทียมกนัตำมมำตรำ ๑๒ นี ้ศำลสงิคโปร์ตัดสนิว่ำ ควำมเท่ำเทยีมกนัมไิด้หมำยถึง
กำรท่ีบคุคลทกุคนจะต้องถกูปฏบิตัเิหมอืนกนั แต่หมำยถงึว่ำบคุคลทกุคนจะต้องได้รับกำรปฏบิติัเหมอืนกนัในสถำนกำรณ์
ที่เหมือนกัน205 ในกำรตีควำมมำตรำ ๑๒ ศำลได้ย้อนไปพิจำรณำท่ีมำของหลักควำมเท่ำเทียมกันจำกกฎบัตรแมคนำ- 
คำร์ตำ (Magna Carta)206 ประกอบกับอ้ำงเหตุผลในคดี Public Prosecutor v. Su Liang Yu ที่ตัดสินตั้งแต่ปี ๑๙๗๖ 

   205  From “Public Prosecutor v. Taw Cheng Kong [1998]” 2 S.L.R.(R.) 489
   206  ที่กล่ำวว่ำ “To none will we sell, to none will we deny, to none will we delay right or justice” 
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ท่ีว่ำ ควำมเท่ำเทยีมกนันัน้หมำยถงึกำรบรหิำรจดักำรให้เกดิควำมยติุธรรม207 โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ศำลยงัได้อ้ำงค�ำตัดสนิ
ในคดี Ong Ah Chuan v. Public Prosecutor208  ที่ตีควำมมำตรำ ๑๒ ว่ำ “มุ่งคุ้มครองปัจเจกชนให้มีสิทธิได้รับกำร
ปฏิบัติที่เท่ำเทียมกันกับบุคคลอื่นในสถำนกำรณ์เช่นเดียวกัน (Similar Circumstances)” 

ศำลสูงสุดได้ตีควำมมำตรำ ๑๒ ในคดี Public Prosecutor v. Taw Cheng Kong209 โดยวำง
เกณฑ์ส�ำหรับพิจำรณำว่ำกฎหมำยหรือมำตรกำรที่พิพำทนั้น เป็นกำรเลือกปฏิบัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๒ หรือ
ไม่ เกณฑ์ดังกล่ำวมีสองขั้น (Stages) ดังนี้ 

ขัน้แรก พจิำรณำว่ำ กฎหมำยนัน้ปฏบิตัต่ิอบคุคลแตกต่ำงกนัหรอืไม่ หำกผลกำรพจิำรณำช้ีว่ำ 
กฎหมำยนัน้ไม่ได้ปฏบัิตต่ิอบุคคลแตกต่ำงกนั กฎหมำยนัน้ก็ผ่ำนเกณฑ์น้ี และไม่ถอืเป็นกำรเลอืกปฏบิติั แต่หำกกฎหมำย
นั้นปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่ำงกัน ก็จะต้องพิจำรณำขั้นที่สองต่อไป 

 ขั้นที่สอง พิจำรณำว่ำ กฎหมำยที่ปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่ำงกันนั้น อยู่บนพื้นฐำนเหตุผลกำร
จ�ำแนกควำมแตกต่ำงที่ชอบหรือไม่ ในกำรนี้ จะต้องแยกพิจำรณำเป็นสองกรณี คือ

 กรณีแรก พิจำรณำว่ำ กำรจ�ำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลในกลุ่มหนึ่งกับบุคคลที่อยู่
นอกกลุ่มนั้น อยู่บนพื้นฐำนเหตุผลที่สำมำรถเข้ำใจได้หรือไม่ หำกผลกำรพิจำรณำชี้ว่ำ ไม่อยู่บนพื้นฐำนเหตุผลที่เข้ำใจ
ได้ กฎหมำยนั้นก็เป็นกำรเลือกปฏิบัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ แต่หำกอยู่บนพื้นฐำนเหตุผลที่เข้ำใจได้ ก็จะต้องพิจำรณำใน
กรณีที่สองต่อไป

 กรณทีีส่อง พจิำรณำว่ำ กำรปฏบัิตทิีแ่ตกต่ำงกันนัน้มคีวำมสมัพนัธ์กบัวัตถปุระสงค์ทีต้่องกำร
บรรลหุรอืไม่ หำกผลกำรพจิำรณำชีว่้ำ มคีวำมสมัพนัธ์กัน หรืออำจกล่ำวได้ว่ำกฎหมำยซ่ึงเป็นวธิกีำรในกำรบรรลุเป้ำหมำย
นั้นได้สัดส่วนกับเป้ำหมำยที่ต้องกำรบรรลุ กฎหมำยนั้นก็ผ่ำนเกณฑ์นี้ และไม่ถือเป็นกำรเลือกปฏิบัติ แต่หำกกฎหมำย
นั้นไม่มีควำมสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ที่ต้องกำรบรรลุ กฎหมำยนั้นก็ไม่ผ่ำนเกณฑ์ กล่ำวคือ เป็นกำรเลือกปฏิบัติที่ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ 

๔.๕.๓ วเิคราะห์เปรยีบเทยีบโครงสร้างการก�าหนดหลกัความเท่าเทยีมกนัตามรฐัธรรมนญูประเทศ
ต่าง ๆ 

หำกพิจำรณำโครงสร้ำงกำรบัญญัติหลักควำมเสมอภำคตำมรัฐธรรมนูญของไทยเปรียบเทียบกับ
รัฐธรรมนูญเยอรมัน จะเห็นได้ว่ำ รัฐธรรมนูญทั้งสองประเทศมีโครงสร้ำงกำรบัญญัติหลักควำมเสมอภำคและกำรห้ำม
เลือกปฏิบัติในลักษณะคล้ำยคลึงกัน กล่ำวคือ วรรคแรก วำงหลักควำมเสมอภำคทั่วไป วรรคสองก�ำหนดหลักควำม
เสมอภำคเฉพำะเรือ่ง และวรรคสำมก�ำหนดหลกักำรห้ำมเลือกปฏิบติั อย่ำงไรกต็ำม ข้อแตกต่ำงทีส่�ำคญัประกำรหนึง่ก็
คอื ในกรณขีองหลกัห้ำมเลอืกปฏบัิตนิัน้ รฐัธรรมนญูเยอรมนัก�ำหนด “เหตแุห่งกำรเลอืกปฏบิตั”ิ ไว้น้อยกว่ำรฐัธรรมนญู
ของไทย กล่ำวคือ รฐัธรรมนูญเยอรมนั มำตรำ ๓ วรรคสำมครอบคลมุ “ เพศ เชือ้ชำต ิสญัชำต ิภำษำ ถิน่ก�ำเนิด เผ่ำพนัธุ์ 
ควำมเชือ่ ควำมคดิในทำงศำสนำหรอืกำรเมอืง ควำมพิกำร” โดยรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย พทุธศกัรำช ๒๕๕๐ 

   207  From “Public Prosecutor v. Su Liang Yu (1976)”
   208  From “Ong Ah Chuan v. Public Prosecutor [1980]” UKPC 32
   209  From “Public Prosecutor v. Taw Cheng Kong [1998]” 2 S.L.R.(R.) 489
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จำกกำรศึกษำรัฐธรรมนูญฟินแลนด์ดังที่กล่ำวมำแล้วในบทท่ี ๓ จะเห็นได้ว่ำ รัฐธรรมนูญ
ฟินแลนด์มีรูปแบบโครงสร้ำงเริ่มจำกวำงหลักควำมเสมอภำคทั่วไป (มำตรำ ๖ วรรคแรก) จำกนั้นวำงหลักห้ำม
เลือกปฏิบัติ (มำตรำ ๖ วรรคสอง) ต่อมำ จึงวำงหลักควำมเสมอภำคเฉพำะกรณี “เด็ก” (มำตรำ ๖ วรรคสำม) 
และหลักควำมเสมอภำคเฉพำะกรณี “เพศ” (มำตรำ ๖ วรรคสี่) หำกเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญของไทยและ
เยอรมันจะพบว่ำ รัฐธรรมนูญฟินแลนด์ในส่วนท่ีเกี่ยวกับหลักควำมเสมอภำคนั้น จ�ำแนกหลักควำมเสมอภำค
ออกเป็น ๓ กรณี เช่นเดียวกัน กล่ำวคือ หลักควำมเสมอภำคทั่วไป หลักควำมเสมอภำคเฉพำะ และหลักกำร
ห้ำมเลอืกปฏบัิต ิส�ำหรบัหลกัควำมเสมอภำคเฉพำะนัน้ รัฐธรรมนญูฟินแลนด์ เยอรมนั และไทย ต่ำงก�ำหนดหลกั
ควำมเสมอภำคเฉพำะกรณีเหตุแห่ง “เพศ” แต่รัฐธรรมนูญฟินแลนด์มีกำรบัญญัติหลักควำมเสมอภำคเฉพำะ
กรณี “เด็ก” เพิ่มเติมขึ้นด้วย 

รัฐธรรมนูญฟินแลนด์

ครอบคลุม “ ถิ่นก�ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ ควำมพิกำร สภำพทำงกำยหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำง
เศรษฐกิจหรือสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำอบรม หรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง” อย่ำงไรก็ตำม กำรระบุ
คุณลักษณะตำมท่ีก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเยอรมันนั้นเป็นกำรท�ำให้เกิดควำมแน่ใจขั้นต�่ำที่สุดต่อกำรเลือกปฏิบัติ ส่วน
ควำมแตกต่ำงในลักษณะอื่น ๆ นอกจำกที่ก�ำหนดไว้ในมำตรำ ๓ วรรคสำม จะต้องพิจำรณำตำมหลักควำมเสมอภำค
ทั่วไปตำมมำตรำ ๓ วรรคหนึ่ง210 จะเห็นได้ว่ำ หำกเป็นกรณีเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติอื่น ๆ ที่มิได้บัญญัติไว้ในส่วนหลัก
ห้ำมเลอืกปฏิบัตโิดยเฉพำะ กย็งัจะได้รบักำรคุม้ครองตำมหลกัควำมเสมอภำคทัว่ไป ส�ำหรบัรฐัธรรมนญูของไทยนัน้ มีกำร
ก�ำหนดเหตแุห่งกำรเลอืกปฏบิตัหิลำยเหตทุีอ่ำจตีควำมครอบคลุมได้กว้ำง เช่น “สภำพทำงกำยหรือสุขภำพ สถำนะของ
บุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจหรือสังคม” อย่ำงไรก็ตำม หำกมีกรณีเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่อำจจัดอยู่ในเหตุดังกล่ำว 
หำกพิจำรณำตำมแนวทำงของเยอรมันก็อำจตีควำมให้อยู่ในควำมคุ้มครองของหลักควำมเสมอภำคหรือควำมเท่ำเทียม
กันทั่วไปตำมวรรคแรกได้เช่นกัน 

   210  หลักพื้นฐำนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภำพและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ หน้ำ ๔๔

รัฐธรรมนูญสวีเดน

หำกเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญสวีเดน จะพบว่ำ มิได้บัญญัติหลักควำมเสมอภำคหรือควำม 
เท่ำเทียมกันโดยทั่วไปไว้ แต่มีกำรวำงหลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติ (แต่มีข้อสังเกตว่ำ ไม่ได้ใช้ค�ำว่ำ “Discrimination” 
โดยใช้ค�ำว่ำ “Unfavourable treatment” ซึ่งอำจแปลว่ำ กำรปฏิบัติอันเป็นที่พึงพอใจน้อยกว่ำ หรือกำรกีดกัน) 
โดยวำงหลกัห้ำมเลอืกปฏิบัติเฉพำะกรณี กล่ำวคอื มำตรำ ๑๕ (กำรห้ำมเลือกปฏบิติัต่อชนกลุม่น้อย (Minority) และ 
มำตรำ ๑๖ (และกำรห้ำมเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง “เพศ”) 

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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รัฐธรรมนูญสิงคโปร์

หำกเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญสิงคโปร์จะพบว่ำ โครงสร้ำงของกำรบัญญัติหลักควำมเสมอภำค
และกำรห้ำมเลือกปฏิบัติ แตกต่ำงจำกโครงสร้ำงรัฐธรรมนูญเยอรมันและไทย เนื่องจำก วรรคแรก วำงหลักควำม
เสมอภำคทัว่ไป วรรคสองก�ำหนดหลกักำรห้ำมเลอืกปฏบิตั ิโดยมไิด้มกีำรจ�ำแนกหลกัควำมเสมอภำคเฉพำะเรือ่งแต่ 
อย่ำงใด โครงสร้ำงลักษณะนี้คล้ำยคลึงกับ รัฐธรรมนูญแอฟริกาใต้ ซึ่งมีกำรบัญญัติหลักควำมเสมอภำคทั่วไป 
(มำตรำ ๙ วรรคแรก) และหลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติ (มำตรำ ๙ วรรคสำม และวรรคสี่) ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญมิได้จ�ำแนก 
ควำมเสมอภำคทั่วไป กับควำมเสมอภำคเฉพำะเรื่อง เช่น เพศ ดังเช่นรัฐธรรมนูญไทย เยอรมัน ฟินแลนด์ 

รัฐธรรมนูญมาเลเซีย

ส�ำหรับ รัฐธรรมนูญของมาเลเซีย นั้นมีรูปแบบโครงสร้ำงกำรวำงหลักควำมเสมอภำค โดยเริ่มจำก
วำงหลักควำมเสมอภำคทั่วไป (มำตรำ ๘ วรรคแรก) หลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติ (มำตรำ ๘ วรรคสอง วรรคสำม) และ 
หลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติเฉพำะกรณีศำสนำ (มำตรำ ๑๒) จะเห็นได้ว่ำ รัฐธรรมนูญมำเลเซียไม่มีกำรวำงหลักควำม
เสมอภำคเฉพำะกรณี เช่น ควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ ดังเช่นรัฐธรรมนูญของไทย เยอรมัน ฟินแลนด์ โดยมีเพียง
หลักควำมเสมอภำคทั่วไป และหลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติซึ่งจ�ำแนกเป็นกรณีต่ำง ๆ 

รัฐธรรมนูญแคนาดา

 หำกเปรยีบเทยีบกบัรฐัธรรมนญูแคนาดาจะพบว่ำ รัฐธรรมนญูแคนำดำมีโครงสร้ำงกำรบญัญตัหิลกั
ควำมเสมอภำคและกำรห้ำมเลือกปฏิบัติที่แตกต่ำงออกไปอีกรูปแบบหนึ่ง กล่ำวคือ ก�ำหนดกำรห้ำมเลือกปฏิบัติไว้
เป็นส่วนหนึ่งของหลักควำมเท่ำเทียมกัน โดยรวมอยู่ในมำตรำ ๑๕ (๑) ทั้งหมด โดยมิได้จ�ำแนกหลักควำมเสมอภำค
ทั่วไป หลักควำมเสมอภำคเฉพำะเรื่อง และหลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติออกจำกกันเป็นคนละวรรค 

จำกกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบโครงสร้ำงของรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับกำรวำงหลักควำมเสมอภำค
หรอืควำมเท่ำเทยีมกันดังกล่ำวแล้ว อำจจ�ำแนกรปูแบบและโครงสร้ำงของรฐัธรรมนญูในกำรบญัญตัหิลักควำมเท่ำเทยีม
กันได้ ๓ รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบแรก ก�ำหนดจ�ำแนกหลักควำมเท่ำเทียมกัน ออกเป็น ๓ กรณี คือ ควำมเสมอภำคหรือควำมเท่ำ
เทียมกันทั่วไป ควำมเสมอภำคเฉพำะเรื่อง และหลักห้ำมเลือกปฏิบัติ เช่น เยอรมัน ไทย ฟินแลนด์ 

รูปแบบที่สอง ก�ำหนดจ�ำแนกหลักควำมเท่ำเทียมกัน ออกเป็น ๒ กรณี คือ ควำมเสมอภำคหรือควำม
เท่ำเทยีมกนั และหลกักำรห้ำมเลอืกปฏบิตั ิโดยมไิด้จ�ำแนกควำมเสมอภำคเฉพำะเร่ืองออกจำกควำมเสมอภำคท่ัวไป โดย
ในรูปแบบนี้อำจจ�ำแนกได้เป็น ๒ รูปแบบย่อย คือ 

 จ�ำแนกหลักควำมเสมอภำค ออกจำกหลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติ โดยก�ำหนดไว้คนละวรรค เช่น 
แอฟริกำใต้ สิงคโปร์ มำเลเซีย 

 ก�ำหนดหลักควำมเสมอภำคและกำรห้ำมเลือกปฏิบัติไว้รวมในวรรคเดียวกัน เช่น แคนำดำ 
รูปแบบที่สาม ไม่ระบุถึงหลักควำมเสมอภำคหรือหลักควำมเท่ำเทียมไว้ โดยมีเพียงก�ำหนดหลักกำร 

“ห้ำมเลือกปฏิบัติ” เช่น สวีเดน 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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ผูว้จิยัมข้ีอสงัเกตเพิม่เตมิว่ำ กำรทีร่ฐัธรรมนญูไทยก�ำหนดหลกัควำมเท่ำเทยีมกันเฉพำะเรือ่งแยกออกมำ
ต่ำงหำกนั้นมีลักษณะใกล้เคียงกับรูปแบบของเยอรมัน ซ่ึงแตกต่ำงจำกรัฐธรรมนูญอีกหลำยประเทศท่ีมิได้ก�ำหนดหลัก
ควำมเท่ำเทยีมกนัเฉพำะเรือ่งไว้ แต่ทัง้นีเ้หตเุฉพำะต่ำง ๆ  นัน้กป็รำกฏอยูใ่นเหตุแห่งกำรห้ำมเลอืกปฏบิตันิัน่เอง อย่ำงไร
ก็ตำม รฐัธรรมนญูของไทยมข้ีอแตกต่ำงกบัเยอรมนั คอื แม้ก�ำหนดหลกัควำมเท่ำเทยีมเฉพำะเรือ่งเฉพำะในส่วนของเหตุ
แห่งเพศเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญเยอรมัน แต่รัฐธรรมนูญเยอรมันยังมีบทมำตรำอื่นที่ก�ำหนดหลักควำมเสมอภำคเฉพำะ
เรือ่งอืน่ ๆ  เช่น ควำมมสีถำนะเท่ำเทยีมกันระหว่ำงเดก็ทีเ่กิดนอกสมรสกบัเดก็ทีบ่ดิำมำรดำสมรสกนัตำมกฎหมำย ควำม
เสมอภำคของชำวเยอรมันในกำรรับรำชกำร เป็นต้น

๔.๕.๔ วิเคราะห์หลักความเท่าเทียมกันตามกฎหมายไทย

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ฉบับปี ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ ต่ำงบัญญัติรับรองถึงควำมเท่ำเทียมกัน
ไว้ ส�ำหรับหลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัตินั้นเป็นกำรคุ้มครองให้บุคคลได้รับกำรปฏิบัติที่เท่ำเทียมและเสมอภำคกันตำมหลัก
ดังกล่ำว ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ำ รัฐธรรมนูญของไทยทั้งฉบับปี ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ ก�ำหนดหลักควำมเสมอภำคหรือควำม 
เท่ำเทียมกันไว้ในวรรคแรกของมำตรำ ๓๐ ดังนั้น อำจกล่ำวได้ว่ำโดยหลักแล้วรัฐธรรมนูญมุ่งคุ้มครองควำมเท่ำเทียมกัน 
โดยมีกำรขยำยควำมว่ำ กำรเลือกปฏิบัติถือเป็นกำรกระท�ำที่ขัดต่อหลักควำมเสมอภำค ซึ่งโดยหลักแล้วไม่สำมำรถ
กระท�ำได้ ส�ำหรับโครงสร้ำงกำรก�ำหนดหลักควำมเสมอภำคที่เริ่มจำกกำรก�ำหนดหลักควำมเสมอภำคทั่วไป ตำมด้วย
หลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัตินั้น จะเห็นได้จำกรัฐธรรมนูญหลำยประเทศ เช่น เยอรมัน แอฟริกำใต้ ฟินแลนด์ อย่ำงไรก็ตำม 
รัฐธรรมนูญของไทยนั้นได้แยกหลักควำมเท่ำเทียมกันออกเป็นวรรคหนึ่งต่ำงหำก โดยวำงหลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติแยก
ออกมำเป็นอีกวรรคหนึ่ง แต่ก็อยู่ในมำตรำเดียวกัน ในขณะที่รัฐธรรมนูญต่ำงประเทศ เช่น แคนำดำ กล่ำวถึงหลักควำม
เท่ำเทียมกันและกำรห้ำมเลือกปฏิบัติไว้ในวรรคเดียวกัน แต่เมื่อพิจำรณำจำกโครงสร้ำงกำรบัญญัติรัฐธรรมนูญในหลำย 
ประเทศดงักล่ำวแล้วจะเห็นได้ว่ำ กำรเลือกปฏิบตันิัน้เป็นส่วนขยำยของหลกัควำมเสมอภำคหรอืหลกัควำมเท่ำเทยีมกนั 
นัน่เอง หรอือำจกล่ำวได้ว่ำหลกักำรเลอืกปฏิบัตนิัน้เป็นส่วนหนึง่ของหลกัควำมเสมอภำค ดงัจะเหน็ได้จำกค�ำพพิำกษำศำล
ที่ตัดสินตำมหลักกำรนี้ เช่น ค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ ฟ. ๑๘/๒๕๔๗ อธิบำยว่ำ “มำตรำ ๓๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมำยและได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยเท่ำเทียมกัน  
ชำยและหญงิมสีทิธเิท่ำเทยีมกนั กำรเลอืกปฏบิติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบคุคลเพรำะเหตุแห่งควำมแตกต่ำงในเร่ืองถิน่ก�ำเนดิ 
เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ สภำพทำงกำยหรือสุขภำพ สถำนะทำงบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจหรือสังคม ควำมเชื่อทำง
ศำสนำ กำรศกึษำอบรม หรอืควำมคิดเหน็ทำงกำรเมืองอนัขดัต่อบทบญัญติัแห่งรฐัธรรมนญู จะกระท�ำมิได้ ซึง่เป็นกำรวำง 
หลกักำรให้รฐัปฏิบัตต่ิอบุคคลบนพืน้ฐำนควำมเสมอภำคเท่ำเทยีมกนั ทัง้นี ้โดยไม่ออกหลกัเกณฑ์ให้มผีลปฏิบติัท่ีแตกต่ำง 
กันต่อบุคคลที่เหมือนกันในสำระส�ำคัญอย่ำงเดียวกัน หรือไม่ออกหลักเกณฑ์ให้มีผลปฏิบัติอย่ำงเดียวกันต่อบุคคลที ่
แตกต่ำงกนัในสำระส�ำคญั” ศำลปกครองยงัได้อธบิำยหลกัควำมเสมอภำคตำมรฐัธรรมนญูไว้ในค�ำพพิำกษำศำลปกครอง
สูงสุดที่ อ. ๒๒/๒๕๕๑ มีใจควำมส�ำคัญว่ำ “หลักควำมเสมอภำคตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 
๒๕๔๐ มหีลกัว่ำจะต้องปฏิบตัต่ิอสิง่ทีม่สีำระส�ำคญัเหมอืนกนัอย่ำงเท่ำเทยีมกนั และจะต้องปฏบิตัต่ิอส่ิงทีม่สีำระส�ำคญั
ที่แตกต่ำงกันให้แตกต่ำงกันไป ในส่วนต่อไปจะได้พิจำรณำแนวค�ำพิพำกษำศำลไทย โดยใช้หลักควำมเท่ำเทียมกันเชิง 
รูปแบบ และหลักควำมเท่ำเทียมกันเชิงสำระ 
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 กรณีพิพำทเกี่ยวกับกฎ ซึ่งศำลพิจำรณำว่ำกฎที่พิพำทใช้กับที่ดิน ที่เกำะ ซึ่งผู้ครอบครอง
ยังมิได้มีหลักฐำนกำรครอบครองทุกแห่งเสมอเหมือนกัน (ค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด ที่ ฟ. ๘ – 
ฟ. ๑๐/๒๕๔๖) จะเห็นได้ว่ำคดีนี้เกี่ยวข้องกับควำมเท่ำเทียมกันในเชิงรูปแบบ (Formal Equality) 
กล่ำวคือ เนื้อหำของกฎนี้ใช้กับบุคคลที่เหมือนกันอย่ำงเท่ำเทียมกัน

 กำรประเมินผลงำนโดยจัดแบ่งข้ำรำชกำรออกเป็น ๒ กลุ่ม แต่ก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน
และพิจำรณำครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ทุกด้ำน ศำลจึงเห็นว่ำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในกำร 
พจิำรณำแต่งตัง้ครัง้นีไ้ม่เป็นกำรเลือกปฏบิติัทีไ่ม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่ำงใด (ค�ำพิพำกษำศำล
ปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๓๔/๒๕๔๘) จะเห็นได้ว่ำคดีนี้เกี่ยวข้องกับควำมเท่ำเทียมกันในเชิงรูปแบบ
หรือเนื้อหำ (Formal equality) กล่ำวคือ หลักเกณฑ์กำรประเมินเดียวกันส�ำหรับผู้ถูกประเมินเพื่อ
เข้ำสู่ต�ำแหน่งเดียวกัน 

 กำรก�ำหนดเงือ่นไขบำงอย่ำงกบัผูย้ืน่ขอด�ำรงต�ำแหน่งเดยีวกบับคุคลอืน่ ซึง่บคุคลอืน่ท่ีขอ
ด�ำรงต�ำแหน่งเดยีวกนัไม่ต้องกระท�ำกำรตำมเงือ่นไขนัน้ กรณเีช่นนีศ้ำลเหน็ว่ำมกีำรปฏบิตัต่ิอบคุคล
ประเภทเดียวกันให้แตกต่ำงกันในสำระส�ำคัญอันเป็นกำรเลือกปฏิบัติ” (ค�ำพิพำกษำศำลปกครอง
สูงสุดที่ อ. ๔๑/๒๕๕๒) กรณีนี้จะเห็นได้ว่ำเกี่ยวข้องกับควำมเท่ำเทียมกันในเชิงรูปแบบหรือเนื้อหำ 
(Formal Equality) กล่ำวคอื เนือ้หำเงือ่นไขทีก่�ำหนดขึน้มำเหน็ได้ชดัว่ำมคีวำมแตกต่ำงกนัระหว่ำง
บุคคลที่เหมือนกัน 

 กำรก�ำหนดให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ได้รับปริญญำตรีเกียรตินิยมเป็นกำรให้สิทธิเหนือกว่ำหรือ 
ดีกว่ำผู้ที่ได้รับปริญญำตรีในสำขำเดียวกันแต่ไม่ได้รับเกียรตินิยม ทั้ง ๆ ที่ได้รับวุฒิอย่ำงเดียวกัน ซึ่ง
มีศักดิ์และสิทธิท่ีสถำบันกำรศึกษำรับรองเช่นเดียวกัน จึงเป็นกำรปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสถำนะทำง
กฎหมำยทีเ่หมอืนกนัให้แตกต่ำงกนั ย่อมถือได้ว่ำเป็นกำรเลือกปฏบิติัโดยไม่เป็นธรรม” (ค�ำพิพำกษำ
ศำลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๕๘/๒๕๕๐, ค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๗๙/๒๕๕๐) กรณีนี้
จะเห็นได้ว่ำเกี่ยวข้องกับควำมเท่ำเทียมกันในเชิงรูปแบบหรือเนื้อหำ (Formal Equality) กล่ำวคือ 
ภำยใต้สมมุติฐำนว่ำบุคคลท่ีได้รับปริญญำเกียรตินิยมและไม่ได้เกียรตินิยมมีควำม “เหมือนกัน” 
เนื่องจำกจบปริญญำตรีเช่นเดียวกัน ดังนั้น กำรก�ำหนดให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ได้เกียรตินิยมจึงเป็นกรณี
ที่แสดงออกชัดเจนโดยเนื้อหำว่ำมีกำรปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่ำงกัน 

 กำรก�ำหนดค่ำทดแทนกำรเวนคืนที่แตกต่ำงกันแก่ที่ดินซ่ึงมีสภำพเหมือนกัน เป็นกำร
เลอืกปฏบัิต ิ(ค�ำพพิำกษำศำลปกครองกลำงที ่๑๒๗๒/๒๕๔๕) กรณน้ีีจะเหน็ได้ว่ำเกีย่วข้องกบัควำม 
เท่ำเทียมกันในเชิงรูปแบบหรือเนื้อหำ (Formal Equality) กล่ำวคือ โดยหลักกำรแล้ว ที่ดินซึ่ง
เหมือนกันควรจะต้องได้รับค่ำทดแทนท่ีเท่ำเทียมกัน ดังนั้น กำรก�ำหนดค่ำทดแทนแตกต่ำงกันกับ
ที่ดินที่เหมือนกันจึงเป็นกำรเลือกปฏิบัติ
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 ผูค้รอบครองทีด่นิทีถ่กูเวนคนืเหมอืนกนั แต่ถกูแบ่งกลุม่และให้ค่ำทดแทนไม่เท่ำกนั ขดักบัหลกั
ควำมเสมอภำคตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๔๐ (ค�ำพิพำกษำศำลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๒๒/๒๕๕๑) กรณีนี้จะเห็นได้ว่ำเก่ียวข้องกับควำมเท่ำเทียมกันในเชิงรูปแบบหรือเนื้อหำ 
(Formal Equality) เนื่องจำกมีกำรแบ่งกลุ่มคนที่ “เหมือนกัน” ออกเป็นสองกลุ่มและปฏิบัติต่อบุคคล
แต่ละกลุ่มแตกต่ำงกันออกไป 

 กฎเกณฑ์ที่พิพำทส่งผลให้เกิดกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน ซึ่งเป็นไปโดยมิได้มีบทบัญญัติแห่งกฎ
หมำยจ�ำกัดคุณสมบัติด้ำนต�ำแหน่งไว้เป็นกำรเฉพำะ ก่อให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมระหว่ำงผู้มีสิทธิกับ
ผู้ไม่มีสิทธิในกำรเลือกตั้ง และเข้ำรับกำรเลือกต้ัง โดยไม่เป็นธรรมและไม่มีเหตุผลอันอำจรับฟังได้ อัน
ขัดต่อหลักควำมเสมอภำคตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ 
ฟ.๑๗/๒๕๕๑) กรณีนี้จะเห็นได้ว่ำเก่ียวข้องกับควำมเท่ำเทียมกันในเชิงรูปแบบหรือเนื้อหำ (Formal 
Equality) เน่ืองจำกสำมำรถเปรียบเทียบได้ว่ำเกิดควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงบุคคลสองกลุ่มที่มีลักษณะ 
“เหมือนกัน” โดยกลุ่มหนึ่งมีสิทธิเลือกตั้งและเข้ำรับกำรเลือกตั้ง ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
และไม่มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกตั้ง 

 มติของผู้ถูกฟ้องคดี (คณะรัฐมนตรี) ในกำรให้สิทธิพิเศษแก่องค์กำรโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 
(ทศท.) ในกำรให้บริกำรเลขหมำยโทรศัพท์แก่หน่วยงำนของรัฐ อันมีผลท�ำให้ผู้ฟ้องคดีซ่ึงเป็นคู่สัญญำ
ร่วมกำรงำนและร่วมลงทุนกับ ทศท. ไม่อำจให้บริกำรแก่หน่วยงำนของรัฐได้ ….และมีลักษณะเป็นกำร
เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อสิทธิตำมสัญญำฯ ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งขัดกับหลักควำมเสมอภำคตำมที่มำตรำ 
๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๒๖/๒๕๔๖) กรณีนี้ 
จะเห็นได้ว่ำเกี่ยวข้องกับควำมเท่ำเทียมกันในเชิงรูปแบบหรือเนื้อหำ (Formal Equality) เนื่องจำก
สำมำรถเปรียบเทียบได้ว่ำมติที่พิพำทส่งผลให้เกิดควำมแตกต่ำงกันระหว่ำง ทศท. ที่ได้รับสิทธิพิเศษ  
ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับสิทธิดังกล่ำว 

 กำรก�ำหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมในกำรขอใช้ไฟฟ้ำส�ำหรับบุคคลบำงกลุ่ม เป็นกำรเลือกปฏิบัติ  
(ค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๗/๒๕๔๙) กรณีนี้จะเห็นได้ว่ำเก่ียวข้องกับควำมเท่ำเทียมกัน
ในเชิงรูปแบบหรือเนื้อหำ (Formal Equality) เนื่องจำกโดยเนื้อหำของเงื่อนไขนั้นมีข้อก�ำหนดเพิ่มเติม
ส�ำหรับบุคคลบำงกลุ่มในขณะที่บุคคลกลุ่มอื่นไม่ต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไขดังกล่ำว 

 กำรแบ่งลูกจ้ำงเป็น ๓ กลุ่ม ตำมช่วงเวลำกำรสมัครเป็นสมำชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 
และให้สิทธิพิเศษเฉพำะกับลูกจ้ำงบำงกลุ่ม เป็นกำรเลือกปฏิบัติ (ค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่  
อ.๑๔๘/๒๕๔๙) กรณีนี้จะเห็นได้ว่ำเกี่ยวข้องกับควำมเท่ำเทียมกันในเชิงรูปแบบหรือเนื้อหำ (Formal 
Equality) เนื่องจำกสำมำรถเปรียบเทียบได้ว่ำเนื้อหำข้อก�ำหนดดังกล่ำวท�ำให้เกิดควำมแตกต่ำงกัน
ระหว่ำงลูกจ้ำงที่ “เหมือนกัน” 
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จะเห็นได้ว่ำ โดยทั่วไปแล้วศำลพิจำรณำหลักควำมเท่ำเทียมกันในเชิงรูปแบบหรือเนื้อหำ (Formal 
equality) โดยมีหลักกำรพิจำรณำว่ำ “องค์กรของรัฐจะต้องไม่ออกหลักเกณฑ์ให้มีผลปฏิบัติที่แตกต่ำงกันต่อบุคคลที่
เหมือนกันในสำระส�ำคัญอย่ำงเดียวกัน รวมท้ังไม่ออกหลักเกณฑ์ให้มีผลปฏิบัติอย่ำงเดียวกันต่อบุคคลที่แตกต่ำงกันใน
สำระส�ำคัญ” หรืออำจกล่ำวได้ว่ำ สิ่งที่เหมือนกันจะได้รับกำรปฏิบัติที่เหมือนกัน ในขณะที่สิ่งที่แตกต่ำงกันจะได้รับกำร
ปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน 

อย่ำงไรก็ตำม ในบำงกรณีมีข้อน่ำพิจำรณำว่ำ แม้โดยรูปแบบหรือเนื้อหำแล้ว กฎ หรือค�ำสั่งที่พิพำท 
มีควำมเท่ำเทียมกัน กล่ำวคือ ปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันด้วยควำมเหมือนกัน อันสอดคล้องกับหลักควำมเท่ำเทียม
กันในเชิงรูปแบบหรือเน้ือหำ (Formal Equality) แต่หำกพิจำรณำภำยใต้แนวคิดของหลักควำมเท่ำเทียมกันเชิงสำระ 
(Substantive Equality) แล้วอำจโต้แย้งได้ว่ำ กฎที่ดูภำยนอกแล้วปฏิบัติต่อทุกคนเท่ำเทียมกันดังกล่ำว ส่งผลกระทบ
ทำงลบ (Adverse Effect หรือ Detriment Effect) ต่อผู้อ้ำงว่ำถูกเลือกปฏิบัติหรือไม่ เช่น กรณีกฎของสถำนศึกษำที่
ก�ำหนดให้ใช้ภำษำอังกฤษในกำรเขียนวิทยำนิพนธ์นั้น ศำลเห็นว่ำ เป็นกฎที่ใช้กับนักศึกษำทุกคนที่สมัครเข้ำศึกษำใน
สถำบันกำรศึกษำของผู้ถูกฟ้องคดีตำมหลักกำรและเง่ือนไขต่ำง ๆ เสมอเหมือนกันทุกคนไม่มีข้อก�ำหนดใดที่จะท�ำให้
มีกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมโดยเกิดจำกควำมแตกต่ำง ตำมมำตรำ ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยแต่
อย่ำงใด (ค�ำพพิำกษำศำลปกครองสงูสดุที ่อ. ๙/๒๕๔๖) กรณนีีเ้หน็ได้ว่ำ โดยเนือ้หำของกฎเกณฑ์ทีพ่พิำทซ่ึงให้ใช้ภำษำ
อังกฤษในกำรเขยีนวทิยำนพินธ์นัน้ใช้บังคบักบันกัศกึษำทกุคน มไิด้มุ่งหมำยใช้กบันกัศกึษำบำงคนด้วยเหตุแห่งกำรเลือก
ปฏบิตั ิอย่ำงไรกต็ำม ในอกีแง่หนึง่อำจโต้แย้งได้ว่ำ กฎเกณฑ์นีแ้ม้ใช้กบันกัศกึษำทกุคนเหมอืนกนั แต่ส่งผลในทำงปฏบัิติ
ให้นักศึกษำที่ใช้ภำษำไทยเป็นภำษำหลักได้รับควำมเสียเปรียบนักศึกษำที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำหลัก หรือนักศึกษำ
ที่มีควำมช�ำนำญในกำรเขียนภำษำอังกฤษ กับนักศึกษำที่ไม่มีควำมช�ำนำญในกำรเขียนภำษำอังกฤษ จึงอำจขัดแย้งกับ
หลักควำมเท่ำเทียมกันในเชิงสำระ รวมทั้งอำจพิจำรณำว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อมได้ นอกจำกนี้ หำกข้อเท็จจริง
ปรำกฏว่ำ กฎเกณฑ์ดงักล่ำวส่งผลให้นกัศกึษำบำงเชือ้ชำติหรือบำงภำษำเสียเปรียบนกัศกึษำบำงเชือ้ชำติหรือบำงภำษำ 
ดังนี้อำจจัดว่ำเข้ำเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติได้

๔.๖ มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก (Affirmative action) กับหลักความเท่าเทียมกัน  

กำรปฏิบัติแตกต่ำงกันต่อสิ่งที่เหมือนกันโดยหลักแล้วเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยตรง (Direct Discrimination) ซึ่ง
ขัดต่อหลักควำมเท่ำเทียมกันเชิงรูปแบบ (Forma Equlaity) อย่ำงไรก็ตำม กำรปฏิบัติที่เหมือนกันในบำงกรณีอำจเกิด
ผลกระทบท�ำให้กลุ่มบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติเสียเปรียบได้ เช่น กำรออกกฎ มำตรกำรที่มีลักษณะ
เป็นกลำง (Neautral) อันมีเนื้อหำสำระเช่นเดียวกันส�ำหรับทุกคน แต่ส่งผลกระทบให้บุคคลที่อยู่ในฐำนะด้อยกว่ำและ
จัดอยู่ในกลุ่มเชื้อชำติ สีผิวบำงกลุ่มไม่สำมำรถได้รับสิทธิหรือโอกำสที่เท่ำเทียมกับบุคคลอ่ืน ดังนี้ กำรปฏิบัติที่เหมือน
กันกลับส่งผลให้เกิดกำรเลือกปฏิบัติในควำมเป็นจริงหรือโดยพฤตินัย (De facto Discrimination) ด้วยเหตุนี้ จึงมีกำร
พิจำรณำหลักควำมเท่ำเทียมกันในเชิงสำระ (Substantive Eqaulity) ซึ่งมีควำมหมำยกว้ำงกว่ำควำมเท่ำเทียมกันเชิง
รูปแบบ กล่ำวคือ ในบำงกรณีอำจมีควำมจ�ำเป็นต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่เหมือนกันแตกต่ำงกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรส่งเสริม 
สนับสนุน หรือช่วยเหลือบุคคลบำงกลุ่มให้ได้รับโอกำสและควำมเท่ำเทียมกับบุคคลอื่นในสภำพควำมเป็นจริง โดยนัยนี้ 
จึงเกิดแนวคิดกำรก�ำหนดมำตรกำรบำงอย่ำงขึ้นมำเพ่ือให้สิทธิหรือโอกำสแก่บุคคลบำงกลุ่มเป็นพิเศษ (Preferential 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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   211  กฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศบำงฉบับเรียกว่ำ “มำตรกำรพิเศษ” (Special measure) เช่น ข้อ ๑.๔ ของ

อนุสัญญำ CERD อย่ำงไรก็ตำม ในงำนวิจัยนี้ใช้ค�ำว่ำ “มำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวก” (Affirmative measure) ซ่ึงมีควำมหมำยเช่น

เดียวกัน
   212   From “L. R. et al. v. Slovakia”, Communication No. 31/2003, U.N. Doc. CERD/C/66/D/31/2003 (2005).
   213   Article 5 (e) (iii Stalla Costa v. Uruguay) International Convention on the Elimination of all forms of 

Racial Discrimination (ICERD). 
   214   Article 11
   215   Section 14 Ontario Human Right Code
   216   From General Comment No. 18, Human Rights Committee

Treatment) ซึง่อำจเรยีกว่ำ “มำตรกำรยนืยนัสิทธเิชงิบวก” (Affirmative Action) หรืออำจเรียกว่ำ “มำตรกำรพเิศษ” 
(Special measure)211   

ในบริบทของกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศนั้น มำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวกปรำกฏในหลำยคดี เช่น  
L. R. et al. v. Slovakia, Communication No. 31/2003, U.N. Doc. CERD/C/66/D/31 /2003 (2005).212  ซึ่ง
เป็นกรณีรัฐบำลท้องถิ่นก�ำหนดมำตรกำรที่อยู่อำศัยรำคำต�่ำ (Low-cost housing) ส�ำหรับผู้ยำกจน ต่อมำ รัฐบำลท้อง
ถิน่ยกเลกิมำตรกำรดงักล่ำว จงึมกีำรร้องเรยีนว่ำกำรยกเลิกนัน้ฝ่ำฝืนต่อสิทธท่ีิจะได้รับท่ีอยูอ่ำศยั213 กรรมกำรเหน็ว่ำกำร
ยกเลิกมำตรกำรดังกล่ำวมีผลกระทบต่อสิทธิในกำรได้รับท่ีอยู่อำศัยตำม CERD และ ICESCR214 โดยรัฐบำลไม่ปฏิบัติ
ตำมพันธกรณีเพื่อรับรองสิทธิของบุคคลในควำมเท่ำเทียมกันภำยใต้กฎหมำย (Equality Before the Law) ในกำรได้
มำซึ่งสิทธิในที่อยู่อำศัย

 มำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวก อำจพิจำรณำในฐำนะเป็นข้อยกเว้นของหลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติซึ่งปรำกฏใน
กฎหมำยต่ำงประเทศหลำยประเทศ โดยอำจใช้ค�ำเรยีกเป็นอย่ำงอืน่ เช่น ในประเทศแคนำดำ มกีฎหมำยระดับมลรฐัของ 
Ontario วำงหลกัเกีย่วกบั “Special Program” ในฐำนะมำตรกำรทีส่่งผลให้เกดิกำรปฏบิตัท่ีิแตกต่ำงกนั แต่ได้รบัยกเว้น
ไม่ให้เป็นกำรเลอืกปฏิบตั ิทัง้นี ้กฎหมำยสทิธมินษุยชนของ Ontario วำงหลกัว่ำ สทิธใินควำมเท่ำเทยีมกนัตำมกฎหมำยนี ้
ไม่ถกูละเมดิจำกกำรปรบัใช้หรอืด�ำเนนิโปรแกรมพเิศษซ่ึงมุง่หมำยเพือ่บรรเทำควำมยำกล�ำบำกหรอืควำมเสียเปรยีบทำง
เศรษฐกิจหรอื เพือ่สนบัสนนุให้บุคคลหรอืกลุม่บคุคลทีเ่สยีเปรยีบได้รบัโอกำสทีเ่ท่ำเทยีมกนั หรอืเป็นมำตรกำรทีมุ่่งขจดั
กำรละเมิดสทิธแิห่งควำมเท่ำเทยีมกนัตำมกฎหมำยนี้215 ในหวัข้อนีจ้ะเริม่จำกกำรพจิำรณำหลกักำรของมำตรกำรยนืยนั
สิทธิเชิงบวกภำยใต้กฎหมำยสทิธมินษุยชนระหว่ำงประเทศ จำกนัน้จะศกึษำตวัอย่ำงของมำตรกำรยนืยนัสทิธเิชิงบวกใน
กรณีมิติกำรศึกษำของประเทศสหรัฐอเมริกำ 

๔.๖.๑ มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวกในกรอบของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
ในส่วนนี้จะได้ชี้ให้เห็นถึงหลักกำรและกำรตีควำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศภำยใต้กรอบ

สหประชำชำติ ในกรณีของมำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวก 
ในกรณีของ ICCPR นั้น พบว่ำควำมเห็นทั่วไปของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ  

(General Comment No. 18)216 เก่ียวกับบทบัญญัติของ ICCPR ได้มีกำรอธิบำยมำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวกไว้ว่ำ 
“หลักควำมเท่ำเทียมกันอำจเกี่ยวข้องกับกำรก�ำหนดให้รัฐต้องด�ำเนินมำตรกำรยืนยันสิทธิในเชิงบวก เพื่อลดหรือขจัด
เงื่อนไขซึ่งก่อให้เกิดหรือมีส่วนสนับสนุนให้เกิดกำรเลือกปฏิบัติอันต้องห้ำมตำม ICCPR นี้ ตัวอย่ำงเช่น ในรัฐซึ่งปรำกฏ

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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สภำพกำรณ์หรือเง่ือนไขบำงประกำรอนัท�ำให้คนกลุม่หนึง่ถกูกดีกนัหรอืปฏเิสธสทิธมินษุยชน รฐักจ็ะต้องมมีำตรกำรโดย
เฉพำะเพือ่แก้ไขปัญหำหรอืสภำพกำรณ์นี ้มำตรกำรดงักล่ำวอำจเกีย่วข้องกับกำรให้สทิธพิเิศษบำงประกำรกับบคุคล
บำงกลุ่มเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลกลุ่มอื่นในช่วงระยะเวลำหนึ่ง ตรำบใดที่มำตรกำรดังกล่ำวมีควำมจ�ำเป็นเพ่ือกำร
แก้ไขกำรเลอืกปฏิบตัทิีเ่กดิขึน้ในควำมเป็นจรงิแล้ว มำตรกำรนัน้เป็นกรณขีองควำมแตกต่ำงกันทีช่อบด้วยกฎหมำยตำม 
ICCPR” จะเหน็ได้ว่ำ มำตรกำรยนืยนัสทิธเิชงิบวก โดยสภำพท่ัวไปแล้วเป็นกำรปฏบิติัต่อบคุคลแตกต่ำงกัน แต่เมือ่ควำม
แตกต่ำงนั้นมีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมำยเพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้เกิดควำมเท่ำเทียมแก่ผู้ที่เสียเปรียบหรือด้อยโอกำส ก็
ไม่ถือว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติ จึงอำจพิจำรณำได้ว่ำ กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันกรณีนี้เข้ำเหตุยกเว้นท�ำให้เป็นเพียงควำม 
แตกต่ำงกันอันชอบด้วยกฎหมำย แต่มิใช่กำรเลือกปฏิบัติ 

นอกจำกนี้ ควำมเห็นทั่วไปของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ (General Comment  
No. 4)217 เกี่ยวกับข้อ ๓ ของ ICCPR ยังได้อธิบำยว่ำ ICCPR ไม่เพียงแต่ก�ำหนดให้รัฐต้องมีมำตรกำรคุ้มครองบุคคลจำก
กำรเลือกปฏิบัติ แต่ยังก�ำหนดให้ต้องจัดให้มี “มำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวก” (Affirmative action) เพ่ือรับรองสิทธ ิ
ต่ำง ๆ ตำมที่ก�ำหนดไว้ใน ICCPR” 

ควำมเห็นทั่วไปของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ (General Comment No. 23)218  
ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับมำตรกำรเชิงบวก (Positive Action) ในกรณีชนกลุ่มน้อย คณะกรรมกำรได้อธิบำยว่ำสิทธิตำม 
ICCPR นัน้เป็นสทิธขิองปัจเจกชน แต่ย�ำ้ว่ำ “มำตรกำรเชงิบวก (Positive action) โดยรฐัอำจมคีวำมจ�ำเป็นเพือ่คุ้มครอง
สิทธิของชนกลุ่มน้อยเกี่ยวกับกำรพัฒนำวัฒนธรรม ภำษำ และกำรปฏิบัติเกี่ยวกับศำสนำ”

ตวัอย่ำงของคดท่ีีพจิำรณำตำมบทบัญญตัขิอง ICCPR อนัเกีย่วข้องกบัมำตรกำรยนืยนัสทิธเิชงิบวกเช่น219 
Stalla Costa v. Uruguay คดนีีเ้ป็นกรณเีจ้ำหน้ำทีข่องรฐัได้รับกำรปฏบิตัเิป็นพเิศษเกีย่วกบักำรเข้ำถงึบรกิำรสำธำรณะ 
แต่ด้วยมีเหตุผลเพรำะกลุ่มเจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำวเคยถูกเลิกจ้ำงอย่ำงไม่เป็นธรรมด้วยเหตุเกี่ยวกับควำมคิดเห็น กำรเมือง 
และกำรเป็นสมำชิกสหภำพแรงงำน คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติเห็นว่ำกรณีนี้ไม่เป็นกำรเลือก
ปฏิบัติเนื่องจำกเป็นกรณีของมำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวก นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ
ยงัได้ยอมรับมำตรกำรของรฐัในกำรก�ำหนดโควตำส�ำหรบัต�ำแหน่งบำงอย่ำงให้กบับคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัเหตแุห่งกำรเลอืก
ปฏิบัติ เช่น กรณีที่อินเดียก�ำหนดโควตำส�ำหรับต�ำแหน่งทำงกำรเมืองท้องถิ่นส�ำหรับผู้หญิง รวมทั้งส�ำหรับสมำชิกกลุ่ม
ชำติพันธุ์บำงกลุ่ม220 

ในกรณีของ CERD นั้น ได้ก�ำหนดหลักกำรเกี่ยวกับมำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวกไว้ ดังนี้ 
“มำตรกำรพเิศษทีจ่ดัให้มขีึน้ตำมควำมจ�ำเป็น โดยมเีจตนำเพ่ือประกนัให้มคีวำมก้ำวหน้ำอย่ำงเพียงพอ

ในหมู่ชนบำงเชื้อชำติหรือบำงเผ่ำพันธุ์ หรือบุคคลบำงกลุ่มที่ต้องกำรควำมคุ้มครอง เพื่อให้กลุ่มหรือบุคคลเหล่ำนั้นได้มี
สิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนอย่ำงเสมอภำค จะไม่ถือเป็นกำรเลือกปฏิบัติทำงเชื้อชำติ ทั้งนี้ มำตรกำรดังกล่ำว
ต้องไม่ก่อให้เกิดกำรธ�ำรงไว้ซึ่งสิทธิที่แตกต่ำงกันระหว่ำงกลุ่มชนเชื้อชำติต่ำง ๆ และจะไม่คงอยู่ต่อไปภำยหลังจำกที่ได้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แล้ว”221  

   217  From General Comment No. 4, Human Rights Committee
   218  From General Comment No. 13, Human Rights Committee
   219  From  No. 198/1985
   220  From Concluding Observation on India, 1997, Human Rights Committee
   221  Article 1 (4), CERD
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“เมื่อสถำนกำรณ์เหมำะสมและโดยค�ำนึงถึงด้ำนสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และอื่น ๆ รัฐภำคีจะจัด
ให้มีมำตรกำรพิเศษและเป็นรูปธรรมเพื่อประกันให้มีกำรพัฒนำอย่ำงพอเพียงและให้กำรคุ้มครองแก่กลุ่มชนหรือบุคคล
บำงเช้ือชำติ โดยมีเจตนำรมณ์ที่จะประกันให้บุคคลเหล่ำนั้นมีสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนอย่ำงสมบูรณ์และ
อย่ำงเสมอภำค ทั้งนี้ มำตรกำรเหล่ำนี้จะต้องไม่ก่อให้เกิดกำรแบ่งแยกสิทธิที่ไม่เท่ำเทียมกันส�ำหรับกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำต ิ
อย่ำงต่อเนื่องภำยหลังจำกที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นแล้ว222  

ส�ำหรบักำรตคีวำม CERD นัน้ ควำมเหน็ทัว่ไป (General Comment No. 32) ได้อธิบำยว่ำ รฐัมพีนัธกรณี
ในกำรจัดให้มีมำตรกำรพิเศษ (Special Measures) โดยก�ำหนดเกณฑ์ส�ำหรับมำตรกำรพิเศษ ว่ำจะต้องมีลักษณะ 
ดังนี้223 

  ต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรับรองให้เกิดควำมเท่ำเทียมกันของสิทธิส�ำหรับคนบำงกลุ่ม
  ต้องมีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่ประสงค์จะเยียวยำ
  ต้องมีควำมชอบด้วยกฎหมำย 
  ต้องมีควำมจ�ำเป็นในสังคมประชำธิปไตย
  ต้องสอดคล้องกับหลักควำมเป็นธรรมและควำมได้สัดส่วน
  ต้องมีลักษณะชั่วครำว (Temporary) 

นอกจำกนี ้ยงัอธบิำยว่ำ มำตรกำรพเิศษจะต้องน�ำมำใช้ตำมควำมจ�ำเป็นหลงัจำกได้มกีำรหำรอืกบัสมำชกิ
ในกลุ่มชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง224 รวมทั้งภำยใต้เงื่อนไขว่ำมำตรกำรดังกล่ำวต้องไม่น�ำไปสู่กำรคงไว้ซ่ึงระบบท่ีแบ่งแยกสิทธิ
ส�ำหรับกลุ่มเชื้อชำติบำงกลุ่ม225  

นอกจำกน้ี ควำมเห็นท่ัวไป (General Comment No. 29) ยงัได้รบัรองมำตรกำรพเิศษทีป่ฏบัิติต่อบุคคล
บำงกลุม่เป็นพเิศษด้วยเหตแุห่งบรรพบรุษุ (Decent-Based Group) เพ่ือกำรรับรองสิทธติำม CERD โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
สิทธิของกลุ่มบุคคลดังกล่ำวในกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณะ กำรจ้ำงแรงงำน กำรศึกษำ226 นอกจำกนี้ ส�ำหรับกรณีเฉพำะ
ของบำงกลุ่มเชื้อชำตินั้น พบว่ำมีข้อแนะน�ำทั่วไปซ่ึงเรียกร้องให้รัฐจัดให้มีมำตรกำรพิเศษส�ำหรับกลุ่มเชื้อชำติบำงกลุ่ม
โดยเฉพำะ เช่น กรณีชำว “Roma” (General Recommendation No. 27)227 ซึ่งตำมควำมเห็นทั่วไปเห็นว่ำเป็นกลุ่ม
ทีเ่สียเปรียบและถกูเลอืกปฏบิตัมิำกทีส่ดุกลุม่หนึง่ในโลกยคุปัจจบุนั โดยเรยีกร้องให้รฐัจัดให้มมีำตรกำรพเิศษส�ำหรบัคน
กลุ่มนี้ในมิติต่ำง ๆ เช่น กำรศึกษำ กำรจ้ำงแรงงำน เป็นต้น

   222  Article 2, CERD
   223  From General Comment No. 32 para 16 and 21 Committee on the Elimination of Racial Discrimination
   224  From General Comment No. 32 para 16 and 18 Committee on the Elimination of Racial Discrimination
   225  From General Comment No. 32 para 26 Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
   226  From General Comment No. 29 para 6, 28 and 36 21 Committee on the Elimination of Racial Discrim-

ination Committee on the Elimination of Racial Discrimination
   227  From General Comment No. 27 para Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
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ในกรณีของ CEDAW หลักกำรเกี่ยวกับมำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวก ซึ่งเรียกว่ำ “มำตรกำรพิเศษ” มี
ดังนี้228 

“กำรที่รัฐภำคีออกมำตรกำรพิเศษชั่วครำว ซ่ึงมุ่งที่จะเร่งรัดให้มีควำมเสมอภำคที่แท้จริงระหว่ำงบุรุษ
และสตรี จะไม่ถือว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติตำมที่ได้นิยำมควำมหมำยไว้ในอนุสัญญำฉบับปัจจุบัน แต่จะโดยประกำรใด
ก็ตำม ต้องไม่มีกำรคงมำตรฐำนอันไม่เสมอภำคหรือแบ่งแยกไว้ในฐำนะเป็นผลที่ตำมมำ มำตรกำรเหล่ำนี้จะสิ้นสุดเมื่อ
ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของควำมเสมอภำคของโอกำสและกำรปฏิบัติ”

ส�ำหรับกำรตีควำม CEDAW นั้น พบว่ำ ข้อแนะน�ำทั่วไป (General Recommendation No. 25) ได้
อธิบำยถึงทำงเลือกในกำรใช้ถ้อยค�ำต่ำง ๆ ในควำมหมำยของมำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวก เช่น “Special Measure”, 
“Positive Action”, “Positive Measure”, “Reverse Discrimination”, “Positive Discrimination” เป็นต้น 
นอกจำกนี ้ยงัอธบิำยว่ำมำตรกำรท่ัวไปซึง่มลีกัษณะช่ัวครำวน้ันเป็นส่วนหนึง่ของกลยทุธ์อนัจ�ำเป็น (Necessary strategy) 
อนัน�ำไปสูค่วำมเท่ำเทยีมกนัเชิงสำระ (Substantive equality) มำกกว่ำจะถอืว่ำเป็นข้อยกเว้นของกำรห้ำมเลอืกปฏบัิติ 
ส�ำหรับในประเด็นเก่ียวกับลักษณะ “ชั่วครำว” ของมำตรกำรพิเศษนั้น เห็นว่ำจะต้องไม่มีลักษณะถำวรหรือยำวนำน
ตลอดไป แต่มิได้ระบุถึงช่วงเวลำไว้อย่ำงชัดเจน ทั้งนี้ เนื่องจำกต้องพิจำรณำให้เหมำะสมกับผลที่ต้องกำรและปัญหำที่
ต้องกำรแก้ไข ดังนั้น จึงไม่สำมำรถระบุเวลำส�ำหรับมำตรกำรดังกล่ำวให้ชัดเจนไว้ล่วงหน้ำได้229 ส�ำหรับกรณีมำตรกำร
พิเศษที่เฉพำะเจำะจงนั้น ข้อแนะน�ำทั่วไป (General Recommendation No. 23) ได้สนับสนุนกำรด�ำเนินมำตรกำร
ด้วยกำรก�ำหนดโควตำที่เกี่ยวกับต�ำแหน่งงำนภำครัฐและต�ำแหน่งทำงกำรเมืองเพื่อให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงเพศ230 

ส�ำหรับ ICESCR นั้น พบว่ำมีกำรตีควำมหลำยฉบับที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวกหรือ
มำตรกำรพิเศษ ดังจะเห็นได้จำก 

 ควำมเห็นทั่วไป (General Comment No. 16)231 หลักกำรของควำมเท่ำเทียมกันและกำรไม่เลือก
ปฏบิตัโิดยตวัของมนัแล้วไม่เป็นกำรเพียงพอเสมอไปส�ำหรับกำรรับรองให้เกดิควำมเท่ำเทยีมอย่ำงแท้จริง ดังน้ัน มำตรกำร
พิเศษซึ่งมีลักษณะชั่วครำวจึงมีควำมจ�ำเป็นเพื่อให้กลุ่มเสียเปรียบหรือกลุ่มท่ีถูกกีดกันได้อยู่ในสถำนะเท่ำเทียมกับ 
ผู้อื่น มำตรกำรพิเศษมิได้มุ่งหมำยเฉพำะควำมเท่ำเทียมกันโดยนิตินัยหรือควำมเท่ำเทียมกันเชิงรูปแบบ (De Jure or 
Formal Equality) เท่ำนั้น แต่ยังมุ่งให้เกิดควำมเท่ำเทียมกันเชิงพฤตินัยหรือเชิงสำระ (De facto or substantive 
equality) ระหว่ำงเพศชำยและหญิง อย่ำงไรก็ตำม กำรปรับใช้หลักควำมเท่ำเทียมกันนั้น รัฐอำจต้องด�ำเนินมำตรกำร
ในลักษณะปฏิบัติเป็นพิเศษต่อผู้หญิงเพื่อที่จะแก้ไขสภำพหรือเงื่อนไขอันก่อให้เกิดกำรเลือกปฏิบัติ ตรำบใดที่มำตรกำร 
ดังกล่ำวมีควำมจ�ำเป็นเพื่อเยียวยำกำรเลือกปฏิบัติโดยพฤตินัย (De Facto Discrimination) และยุติลงเมื่อบรรลุถึง 
ควำมเท่ำเทียมกันเชิงพฤตินัยหรือเชิงสำระแล้ว มำตรกำรพิเศษตำมควำมหมำยนี้เป็นควำมแตกต่ำงกันที่ชอบด้วย
กฎหมำย (Such Differentiation is Legitimate) 

   228  Article 4, CEDAW
   229  From General Recommendation No. 25 para 18 and 20 Committee on the Elimination of Discrimination 

against Women
   230  From General Recommendation No. 25 para 18 and 20 Committee on the Elimination of Discrimination 

against Women 
   231  From General Comment No. 16  Committee on Economic, Social and Cultural Rights
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 ควำมเห็นทั่วไป (General Comment No. 5) รับรองมำตรกำรเชิงบวก (Positive Action) เพื่อแก้ไข
ควำมเสียเปรียบของผู้พิกำรในกำรได้มีส่วนร่วมในสังคมอย่ำงเต็มที่และมีประสิทธิภำพ232  

 ควำมเห็นทั่วไป (General Comment No. 20) เน้นย�้ำว่ำ ในบำงกรณี รัฐอำจต้องด�ำเนินมำตรกำร
พิเศษเพื่อแก้ไขสภำพซึ่งก่อให้เกิดกำรเลือกปฏิบัติ233  

 ส�ำหรับเงื่อนไข “ทั่วไป” ของมำตรกำรนั้น ควำมเห็นทั่วไป (General Comment No. 13) ย�้ำว่ำ
มำตรกำรพิเศษจะต้องมีลักษณะชั่วครำวและมำตรกำรดังกล่ำวจะมีควำมชอบด้วยกฎหมำยตรำบใดที่อยู่ภำยใต้เงื่อนไข 
“สมเหตุสมผล สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และได้สัดส่วน ในกำรแก้ไขกำรเลือกปฏิบัติโดยพฤตินัย”234 

นอกจำก “มำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวก” (Affirmative Action) แล้ว ยังมีกรณีกำรปฏิบัติแตกต่ำงกัน
ซึ่งกฎหมำยระหว่ำงประเทศไม่ถือเป็นกำร “เลือกปฏิบัติ” เช่นกรณีของ “กำรช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล” (Reasonable 
Accommodation) ซึ่งมีลักษณะคล้ำยคลึงกับมำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวก ทั้งนี้เพรำะว่ำ กำรปฏิบัติเช่นนี้ ในแง่หนึ่ง
เป็นกำรปฏิบัติเป็นพิเศษส�ำหรับบุคคลบำงกลุ่ม จึงอำจมองว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติ เนื่องจำกบุคคลกลุ่มอื่นไม่ได้รับกำร
ปฏิบัติเช่นนั้น แต่ในอีกแง่หนึ่งอำจมองว่ำ แม้เป็นกำรปฏิบัติต่อบุคคลบำงกลุ่มแตกต่ำงจำกบุคคลท่ัวไป แต่อยู่ภำยใต้
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมหรือช่วยเหลือบุคคลดังกล่ำวซึ่งในสภำพควำมจริงมีควำมเสียเปรียบบุคคลอื่นให้ได้รับโอกำส
หรือสิทธิที่เท่ำเทียมกับบุคคลอื่น ดังนั้น จึงได้รับกำรยกเว้นไม่ถือเป็นกำรเลือกปฏิบัติ ตัวอย่ำงเช่น 

 อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิของคนพิกำร (Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
หรือ CRPD) ก�ำหนดควำมหมำยของ “กำรช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล” ไว้ว่ำ หมำยถึง “กำรเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงที่
จ�ำเป็นและเหมำะสมโดยไม่ก่อให้เกิดภำระอันเกินควรหรือเกินสัดส่วน เฉพำะในกรณีที่จ�ำเป็น เพื่อประกันว่ำคนพิกำร
ได้อุปโภค และใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนทั้งปวงที่เท่ำเทียมกับบุคคลอื่น”235 

นอกจำกกฎหมำยระหว่ำงประเทศจะยกเว้นให้กำรปฏิบัติแตกต่ำงกัน ในกรณีมำตรกำรยืนยันสิทธิ 
หรือกำรช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล ไม่ให้ถือเป็นกำรเลือกปฏิบัติแล้ว ยังอำจก�ำหนดหน้ำที่ให้รัฐภำคีต้องด�ำเนินกำรจัด 
ให้มีมำตรกำรดงักล่ำวด้วยเพือ่ให้บรรลถึุงหลกัควำมเสมอภำคหรอืเท่ำเทยีมกนั ดงัเช่น CRPD ก�ำหนดว่ำ “กำรเลือกปฏิบัต ิ
เพรำะเหตคุวำมพกิำรหมำยถงึ..กำรปฏเิสธกำรช่วยเหลือทีส่มเหตุสมผล” (Denial of Reasonable Accommodation)236  

อำจสรุปได้ว่ำ มำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวก หรือ “มำตรกำรพิเศษ” นั้นมีกำรใช้ค�ำเรียกแตกต่ำงกันได้
หลำยค�ำ เช่น “Affirmative Action” “Special Measure”, “Positive Action”, “Positive Measure”, “Reverse 
Discrimination”, “Positive Discrimination”237 แม้ว่ำมำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวก หรือมำตรกำรพิเศษนั้น โดย
เนื้อหำสำระมีลักษณะเป็นกำรปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่ำงกัน หำกพิจำรณำภำยใต้หลักควำมเท่ำเทียมกันเชิงรูปแบบและ
กำรเลอืกปฏบิตัโิดยตรงแล้ว มำตรกำรดงักล่ำวมลัีกษณะเป็นกำรเลือกปฏบิติั เนือ่งจำกมกีำรให้สิทธพิิเศษ (Preferential 
Treatment) แก่บุคคลบำงกลุ่ม อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศภำยใต้กรอบสหประชำชำตินั้น 

   232   From General Comment No. 5   Committee on Economic, Social and Cultural Rights
   233   From General Comment No. 20  Committee on Economic, Social and Cultural Rights
   234   From General Comment No. 13 Committee on Economic, Social and Cultural Rights
   235   Article 2, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
   236   Article 2, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
   237  General Recommendation No. 25 para 17 Committee on the Elimination of Discrimination against 
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นอกจำกรับรองว่ำมำตรกำรดังกล่ำวไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติแล้ว ยังก�ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของรัฐในกำรจัดให้มีมำตรกำร
ดังกล่ำวเพื่อแก้ไขกำรเลือกปฏิบัติโดยพฤตินัย (Defacto Discrimination) และเพื่อบรรลุถึงควำมเท่ำเทียมกันเชิงสำระ 
(Substantive Equality) อย่ำงไรก็ตำม มำตรกำรดังกล่ำวต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่กฎหมำยระหว่ำงประเทศ
ก�ำหนดไว้ เช่น 

  ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขสภำพควำมไม่เท่ำเทียมกันในเชิงสำระหรือกำรเลือกปฏิบัติ
      โดยพฤตินัย 
  ต้องเป็นมำตรกำรที่สมเหตุสมผล ได้สัดส่วน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่ำว
  ต้องไม่คงอยู่อย่ำงต่อเนื่อง กล่ำวคือ ต้องมีลักษณะชั่วครำว ตำมควำมจ�ำเป็น

กำรฝึกอบรม ตัวอย่ำงเช่น กฎหมำยของสหรำชอำณำจักร238 ก�ำหนดให้นำยจ้ำงสำมำรถจัดให้มีกำร 
ฝึกอบรมส�ำหรับลูกจ้ำงบำงกลุ่มหรือส่งเสริมให้ลูกจ้ำงบำงกลุ่ม โดยเฉพำะกลุ่มที่เสียเปรียบ (Under-represented 
group) ได้รับโอกำสในกำรท�ำงำน แต่ห้ำมกำรให้สิทธิพิเศษดังกล่ำวในข้ันตอนกำรสรรหำพนักงำน (Recruitment)  
เว้นแต่คุณสมบัตินั้นมีควำมจ�ำเป็นและเกี่ยวข้องกับงำนโดยแท้จริง 

ตัวอย่ำงคดีตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 
ศำลสูงสุดอินเดียตัดสินว่ำ กำรแต่งตั้งผู้หญิงเป็นพิเศษ ได้รับกำรรับรองตำมรัฐธรรมนูญ (The Govern-

ment of Andhra Pradesh v. P B Vijayakumar, 1995)
แอฟริกำใต้ กฎระเบียบเกี่ยวกับเงินสวัสดิกำรส�ำหรับต�ำแหน่งบำงต�ำแหน่งที่ต้องมีกำรสมทบเป็นพิเศษ

จำกนำยจ้ำงซึง่แตกต่ำงจำกต�ำแหน่งอืน่ ๆ  ศำลเหน็ว่ำ เป็นกรณคีวำมแตกต่ำงกนัทีไ่ม่ถอืว่ำเป็นกำรเลือกปฏบิติัทีไ่ม่เป็น
ธรรม เพรำะเป็นมำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวก (Minister of Finance and others v. Van Heerden, 2004)

   238  Section 38 , Race Relations Act 1976 ; Section 48 , Sex Discrimination Act 1975
   239  From “Swann v. Charlotte-Mecklenburg Board of Education” 402 U.S. 1 (1971)

๔.๖.๒ หลักความเท่าเทียมกันและมาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวกในต่างประเทศ: ศึกษากรณ ี
มิติการศึกษา 

มำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวกอำจปรำกฏในมิติต่ำง ๆ เช่น แรงงำน กำรศึกษำ บริกำรสำธำรณะ ส�ำหรับ
ในส่วนนี้จะน�ำเอำมิติด้ำนกำรศึกษำมำเป็นกรณีศึกษำในกำรวิเครำะห์ ส�ำหรับในกฎหมำยต่ำงประเทศนั้น ผู้วิจัยจะได้
ศึกษำกรณขีองกฎหมำยสหรฐัอเมรกิำ ซึง่ตำมกฎหมำยสหรฐัอเมรกิำนัน้ กำรปฏบัิติทีแ่ตกต่ำงกนัในมติิของกำรศกึษำนัน้ 
ในบำงกรณีอำจไม่ถือเป็นกำรเลือกปฏิบัติ ท้ังน้ี เน่ืองจำกมำตรกำร นโยบำย หรือกฎหมำยท่ีปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่ำง
กันด้วยเหตุแห่งเชื้อชำติ สีผิว ถ่ินก�ำเนิด หรือเหตุอื่นนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรลดควำมแตกต่ำงและสร้ำงควำม 
เท่ำเทยีมกนั จงึถอืได้ว่ำเป็นข้อยกเว้นซึง่ท�ำให้กำรปฏบัิติทีแ่ตกต่ำงกนันัน้ไม่ถอืเป็นกำรเลือกปฏิบติั โดยจัดเป็นมำตรกำร
ยืนยันสิทธิในเชิงบวก เช่น คดี Swann v. Charlotte-Mecklenburg Board of Education239 ซึ่งเป็นกรณีของเมือง 
Charlotte ในมลรัฐ North Carolina มีกำรก�ำหนดนโยบำยรถนักเรียนเพื่อรับนักเรียนผิวสีไปเรียนที่โรงเรียนซึ่งมีเด็ก

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

326



   240  From “Regents of the University of California v. Bakke” 438 U.S. 265 (1978)
   241  Equal Protection Clause of the Fourteenth Amendment to the United States Constitution

ผิวขำวส่วนมำกเรียนอยู่ โจทก์ฟ้องว่ำนโยบำยรถนักเรียนดังกล่ำวเป็นกำรจ�ำแนกควำมแตกต่ำงและไม่เท่ำเทียมกัน  
ศำลตัดสินว่ำนโยบำยนี้เป็นกำรแก้ปัญหำควำมไม่สมดุลทำงเชื้อชำติ (Racial Imbalance) แม้ว่ำควำมไม่สมดุลดังกล่ำว
เกดิจำกกำรก�ำหนดให้นกัเรยีนเข้ำเรยีนตำมพืน้ที ่(Neighborhood Policy) แต่กไ็ม่ได้เกดิจำกมลูเหตจุงูใจในกำรแบ่งแยก
สีผิว ดังนั้น นโยบำยนี้จึงมีควำมเหมำะสมเพื่อให้นักเรียนมีโอกำสเรียนเท่ำเทียมกัน จะเห็นได้ว่ำมำตรกำรหรือนโยบำย 
ดงักล่ำวนีอ้ำจมองว่ำเป็นกำรปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงกัน แต่จัดอยูใ่นลักษณะของมำตรกำรยนืยนัสิทธใินเชงิบวก “Affirmative 
Action” เพื่อช่วยให้เกิดควำมเท่ำเทียมกันระหว่ำงเด็กนักเรียนที่มีควำมแตกต่ำงกันให้ได้รับสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกัน จึง
ไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติ 

ประเด็นของมำตรกำรยืนยันสิทธิในเชิงบวกที่ส�ำคัญในบริบทของกำรศึกษำจะเห็นได้จำกนโยบำยของ
สถำนศึกษำในกำรให้โควตำส�ำหรบักลุม่บคุคลบำงกลุม่ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรให้โควตำด้วยเหตแุห่งกำรเลอืกปฏบัิต ิเช่น 
เชื้อชำติ ถิ่นก�ำเนิด สีผิว ดังเช่นในคดี Regents of University of California v. Bakke240 ซึ่งเป็นกรณีที่มหำวิทยำลัย
มีนโยบำยรับนักศึกษำด้วยโควตำที่ก�ำหนดขึ้นจำกมูลเหตุเชื้อชำติ (Racial Quota) กล่ำวคือ จ�ำกัดที่นั่งจ�ำนวน ๑๖ ที่
นั่งจำก ๑๐๐ ที่นั่งให้บุคคลบำงเชื้อชำติ สีผิว ศำลสูงสุดสหรัฐอเมริกำตัดสินด้วยเสียงข้ำงมำกว่ำกรณีนี้แม้ว่ำเป็นไปเพื่อ
วตัถปุระสงค์ในกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยของเชือ้ชำตใิห้เกดิขึน้ในชัน้เรยีนด้วยกำรให้โควตำช่วยเหลอืกลุม่เช้ือชำตบิำง
กลุ่ม แต่มีลักษณะกว้ำงเกินไปและขัดต่อหลักควำมเท่ำเทียมกัน

จำกกำรวเิครำะห์เหตผุลในค�ำพพิำกษำศำลสงูสดุแล้วพบว่ำ โดยทัว่ไปแล้วนโยบำยนีม้ลีกัษณะกำรปฏบิตัิ
ที่แตกต่ำงกันระหว่ำงบุคคลท่ีมีเช้ือชำติ สีผิวต่ำงกัน ท�ำให้โจทก์ซึ่งเป็นคนผิวขำวโต้แย้งว่ำตนไม่อยู่ในโควตำส�ำหรับ
คนผิวสี จึงเป็นกำรเลือกปฏิบัติต่อตนด้วยเหตุเชื้อชำติ สีผิว อย่ำงไรก็ตำม ทำงมหำวิทยำลัยอ้ำงว่ำ นโยบำยดังกล่ำว
มีวัตถุประสงค์เพื่อชดเชยเหยื่อจำกควำมไม่เป็นธรรมในกำรแบ่งแยกทำงสังคม (Compensate Victims of Unjust  
Societal Discrimination) จึงถือเป็นมำตรกำรยืนยันสิทธิในเชิงบวก (Affirmative Action) เพื่อสร้ำงโอกำสแก่กลุ่ม
บุคคลในกลุ่มเสี่ยงต่อกำรเลือกปฏิบัติ ประเด็นส�ำคัญของคดีจึงอยู่ที่กำรพิจำรณำว่ำ นโยบำยนี้ถือเป็นมำตรกำรยืนยัน
สิทธิเชิงบวกหรือไม่ และขัดต่อหลักกำรคุ้มครองควำมเท่ำเทียมกันตำมรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๔241 หรือ
ไม่ ศำลอธิบำยว่ำหลักควำมเท่ำเทียมกันคุ้มครองบุคคลทุกเชื้อชำติ สีผิว อย่ำงไรก็ตำม กำรปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่ำว 
แตกต่ำงกันนั้นอำจท�ำได้ต่อเมื่อเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส�ำคัญที่รัฐพึงปกป้อง (Compelling State Interest)

จะเห็นได้ว่ำศำลได้น�ำหลักวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมำยมำพิจำรณำว่ำโควตำดังกล่ำวเป็นไปเพื่อ 
ตอบสนองวตัถปุระสงค์อนัเกีย่วข้องกบัผลประโยชน์ส�ำคญัของรฐัทีพึ่งปกป้อง หรอืไม่ กล่ำวคอื หำกกำรก�ำหนดโควตำนัน้ 
เป็นไปด้วยวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมำย เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส�ำคัญของรัฐแล้ว ก็ไม่เป็นกำรขัดต่อหลักควำม 
เท่ำเทียมกัน หรืออีกนัยหนึ่งก็คือเป็นมำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวกซึ่งจัดว่ำเป็นข้อยกเว้นของกำรเลือกปฏิบัตินั่นเอง 

มหำวทิยำลยัอ้ำงว่ำโควตำดงักล่ำวเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ส�ำคญัของรัฐในกำรช่วยเพ่ิมจ�ำนวนแพทย์ซึง่
เป็นคนกลุม่น้อยและช่วยให้ชมุชนของคนกลุม่น้อยได้มแีพทย์เพิม่ข้ึน ศำลเหน็ว่ำข้ออ้ำงนีย้งัไม่มเีหตุผลเพียงพอเนือ่งจำก
วัตถุประสงค์ที่กล่ำวอ้ำงสำมำรถท�ำให้บรรลุได้เช่นกัน หำกรับแพทย์คนผิวขำวเพิ่มขึ้นและแพทย์ซึ่งเป็นคนผิวขำวเข้ำ
มำปฏิบัติงำนในชุมชนของคนกลุ่มน้อย อย่ำงไรก็ตำม ศำลเห็นว่ำกำรส่งเสริมให้เกิดควำมหลำกหลำยในเชื้อชำติของ
นักศึกษำที่รับเข้ำมำแต่ละปีนั้น (Racially Diverse Student Body) เป็นผลประโยชน์ส�ำคัญอันหนึ่งซึ่งรัฐพึงปกป้อง 
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อย่ำงไรกต็ำม นโยบำยก�ำหนดโควตำจ�ำนวนหนึง่ให้ชนกลุม่น้อย เป็นกำรเลอืกปฏบิตัต่ิอโจทก์ เนือ่งจำก
ยงัมีมำตรกำรอืน่ทีจ่�ำกดัสทิธน้ิอยกว่ำ (Less Restrictive Program) อนัสำมำรถน�ำมำปรับใช้ เพ่ือบรรลุซ่ึงวตัถปุระสงค์
อันประกอบด้วยผลประโยชน์ส�ำคัญดังกล่ำว เช่น กำรน�ำปัจจัยด้ำนเชื้อชำติ สีผิว มำเป็นปัจจัยหนึ่งส�ำหรับประกอบกำร
พิจำรณำรับนักศึกษำ (Making Race One of Several Factors in Admission) เช่น บำงมหำวิทยำลัยซึ่งไม่ได้ก�ำหนด
โควตำส�ำหรับชนกลุ่มน้อยด้วยจ�ำนวนที่ก�ำหนดแน่นอน แต่มีควำมพยำยำมในกำรรับนักศึกษำเชื้อชำติ สีผิว ต่ำง ๆ ให้
เกิดควำมหลำกหลำย ซึ่งศำลยกตัวอย่ำงให้เห็นว่ำ นโยบำยของสถำนศึกษำที่น�ำเอำเชื้อชำติ สีผิว มำเป็นเพียงปัจจัย
หนึง่ในหลำย ๆ  ปัจจัยส�ำหรบักำรรับนกัศกึษำนัน้สำมำรถท�ำได้ เนือ่งจำกไม่เป็นกำรจ�ำกดัสทิธขิองคนบำงกลุม่จนเกนิไป 
ส�ำหรับนโยบำยเช่นนี้ ผู้สมัครผิวขำวอำจเสียเปรียบผู้สมัครผิวสีในแง่เชื้อชำติ สีผิว แต่ยังมีสิทธิแข่งขันด้วยปัจจัยอื่น ๆ 
เช่น ควำมสำมำรถในทำงวชิำกำร กำรท�ำกิจกรรม กฬีำ ฯลฯ ดงันัน้ นโยบำยดังกล่ำวไม่ขดัต่อรัฐธรรมนญู หรอือกีนยัหน่ึง 
ก็คือ ถือว่ำเป็นมำตรกำรยืนยันสิทธิในเชิงบวกที่ชอบด้วยกฎหมำย 

หลักกำรดังกล่ำวถูกศำลน�ำมำใช้ในปี ๒๐๐๓ ดังจะเห็นได้จำกคดี Grutter v. Bollinger242 ซึ่งเป็นกรณี
นกัศกึษำผวิขำวผูม้ผีลกำรเรยีน ๓.๘ ถกูปฏเิสธกำรรบัเข้ำศกึษำต่อในมหำวทิยำลยัเนือ่งจำกนโยบำยใช้ปัจจัยด้ำนเชือ้ชำติ 
เป็นปัจจัยหนึ่งส�ำหรับกำรพิจำรณำรับนักศึกษำ นักศึกษำผู้นี้จึงฟ้องว่ำกำรใช้ปัจจัยดังกล่ำวเป็นกำรฝ่ำฝืนหลักควำม 
เท่ำเทียมกันที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๔ 

ในกำรพิจำรณำว่ำเกณฑ์กำรคัดเลือกของมหำวิทยำลัย Michigan นั้นเป็นมำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวก 
(Affirmative Action) ซึ่งท�ำได้โดยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น ศำลสูงสุดพิจำรณำโดยใช้หลักกำรดังที่ปรำกฏในคดี 
Regents of the University of California v. Bakke กล่ำวคอื ศำลพจิำรณำว่ำเกณฑ์ดงักล่ำวมวัีตถปุระสงค์เกีย่วข้องกบั
ผลประโยชน์ส�ำคญัทีร่ฐัพงึปกป้อง (Compelling State Interest) กล่ำวคอืวตัถปุระสงค์ในกำรสร้ำงชัน้เรียนทีป่ระกอบ
ด้วยควำมหลำกหลำยของนักศึกษำ นอกจำกนั้น ศำลพิจำรณำว่ำ มำตรกำรดังกล่ำวมีมำตรกำรอื่นที่จ�ำกัดสิทธิน้อยกว่ำ 
(Less Restrictive Program) หรือไม่ ศำลเปรียบเทียบกับมำตรกำรในลักษณะ “โควตำ” โดยเห็นว่ำ แม้เกณฑ์กำรรับ
นักศึกษำนีจ้ะเป็นกำรปฏบิตัใินลกัษณะพเิศษแก่ชนกลุ่มน้อยทีด้่อยโอกำส (Underrepresented Minority Group) แต่
มีกำรน�ำปัจจัยอื่น ๆ เข้ำมำประกอบกำรพิจำรณำส�ำหรับผู้สมัครแต่ละรำยด้วย ซึ่งแตกต่ำงกับระบบโควตำ ดังที่ศำลใน
คดี Regents of the University of California v. Bakke ตัดสินว่ำระบบโควตำนั้นยังมีมำตรกำรทำงเลือกอื่นที่จ�ำกัด
สิทธิน้อยกว่ำ ซึ่งก็คือมำตรกำรน�ำเอำปัจจัยด้ำนเชื้อชำติมำประกอบกำรพิจำรณำดังเช่นในคดีนี้ ดังนั้น ในคดีนี้จึงไม่ใช่
กรณีที่ยังมีมำตรกำรอื่นที่จ�ำกัดสิทธิน้อยกว่ำ ด้วยเหตุนี้มำตรกำรดังกล่ำวจึงไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

จะเห็นได้ว่ำ จำกเหตุผลในค�ำพิพำกษำคดีนี้ แสดงให้เห็นถึงกำรปรับใช้หลัก “มำตรกำรยืนยันสิทธิใน 
เชิงบวก” (Affirmative Action) โดยศำลได้วำงหลักที่ส�ำคัญ ดังนี้ 

 มำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวก เป็นกำรปฏิบัติท่ีแตกต่ำงกันต่อบุคคล ซ่ึงไม่ขัดต่อหลักควำมเท่ำเทียม
กันตำมรัฐธรรมนูญ และไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติ หำกมำตรกำรดังกล่ำวเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส�ำคัญที่รัฐพึงปกป้อง  
(Compelling State Interest) ดงันัน้ จึงต้องพจิำรณำว่ำ มำตรกำรดงักล่ำวเป็นไปเพือ่วตัถปุระสงค์ใด และวตัถปุระสงค์
นัน้คอืประโยชน์ส�ำคัญทีร่ฐัพงึปกป้องหรอืไม่ กำรส่งเสรมิให้เกดิควำมหลำกหลำยทำงเชือ้ชำติ สผีวิ ด้วยกำรน�ำเอำปัจจัย
ดังกล่ำวมำประกอบกำรพิจำรณำรับนักศึกษำ ถือได้ว่ำเป็นวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ส�ำคัญดังกล่ำว 

 มำตรกำรยนืยนัสทิธเิชงิบวกจะต้องมขีอบเขตทีจ่�ำกดั กล่ำวคอื ต้องพจิำรณำว่ำเพือ่บรรลวุตัถปุระสงค์

   242  From “Grutter v. Bollinger” 539 U.S. 306 (2003)
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   243  lbid /-
   244  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๑๒
   245  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๑๐ วรรคสอง และวรรคสำม และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำค

บังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๑๒ ดังที่ได้ชี้ให้เห็นแล้วในบทที่ ๓ 
   246  พระรำชบัญญัติกำรจัดกำรศึกษำส�ำหรับคนพิกำร พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๕

ดังกล่ำวนั้น ยังมีมำตรกำรอื่นที่จ�ำกัดสิทธิน้อยกว่ำ (Less Restrictive Program) หรือไม่ หำกยังมีมำตรกำรอื่นแล้ว ก็
จะต้องใช้มำตรกำรอื่นก่อน ตัวอย่ำงเช่น กำรจ�ำกัดโควตำรับนักศึกษำบำงเชื้อชำติด้วยจ�ำนวนที่แน่นอนลงไป ศำลในคด ี
Regents of the University of California v. Bakke เห็นว่ำยังมีมำตรกำรอื่นนอกจำกมำตรกำรเช่นนี้ ซึ่งอำจน�ำมำ
ใช้เพื่อบรรลุถึงกำรส่งเสริมควำมหลำกหลำยทำงเชื้อชำติของนักศึกษำ แต่ในคดี Grutter v. Bollinger243 ศำลเห็นว่ำ
มำตรกำรท่ีน�ำเอำปัจจัยด้ำนเช้ือชำติมำประกอบกำรพิจำรณำรับนักศึกษำนั้นไม่ขัดต่อกฎหมำย เนื่องจำกไม่ใช่กรณีที่
ยังมีมำตรกำรอื่นที่จ�ำกัดสิทธิน้อยกว่ำ 

๔.๖.๓ วิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย
หำกพิจำรณำตำมกฎหมำยไทย ดังที่ได้กล่ำวมำแล้วจะเห็นได้ว่ำ ตำมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับปี ๒๕๔๐ และ 

๒๕๕๐ ได้วำงหลักเกี่ยวกับมำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวกไว้ในมำตรำ ๓๐ ท่ีว่ำ “มำตรกำรที่รัฐก�ำหนดข้ึนเพื่อขจัด
อปุสรรคหรอืส่งเสรมิให้บคุคลสำมำรถใช้สทิธิและเสรีภำพได้เช่นเดียวกับบคุคลอืน่ ย่อมไม่ถือเป็นกำรเลือกปฏิบตัโิดย
ไม่เป็นธรรมตำมวรรคสำม” ทั้งนี้ เนื่องจำกมำตรกำรดังกล่ำวแม้ว่ำส่งผลเป็นกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน แต่มุ่งหมำยเพื่อ
บรรลหุลกักำรส�ำคญั คอื ควำมเท่ำเทยีมกนั (Equality) จงึเป็นกำรปฏบิติัทีแ่ตกต่ำงซึง่ไม่ขดัต่อหลกักำรห้ำมเลอืกปฏบัิติ 

ส�ำหรับในมิติของกำรศึกษำนั้น พบว่ำมีกฎหมำยไทยหลำยฉบับซึ่งมีหลักกำรในลักษณะของมำตรกำร
ยนืยนัสิทธเิชงิบวก เช่น พระรำชบญัญตักิำรศกึษำภำคบงัคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ วำงหลกัให้กระทรวงศกึษำธกิำร คณะกรรมกำร
เขตพื้นที่กำรศึกษำ องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น และสถำนศึกษำ จัดกำรศึกษำเป็นพิเศษส�ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่อง
ทำงร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม กำรสื่อสำร และกำรเรียนรู้ หรือมีร่ำงกำยพิกำร หรือทุพพลภำพ หรือ
เด็กซึ่งไม่สำมำรถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกำส หรือเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษให้ได้รับกำรศึกษำภำค
บังคับด้วยรูปแบบและวิธีกำรที่เหมำะสม รวมทั้งกำรได้รับสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก244 จะเห็นได้ว่ำ พระรำชบัญญัติกำร
ศกึษำภำคบงัคบัก�ำหนดหลกักำรเพือ่ท�ำให้บคุคลได้มโีอกำสเข้ำรับกำรศกึษำ ให้สอดคล้องกบัพระรำชบญัญติักำรศึกษำ 
แห่งชำติซ่ึงก�ำหนดให้มีกำรศึกษำภำคบังคับไว้ ดังนั้นพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับจึงเป็นกฎหมำยท่ีมุ่งส่งเสริม
ให้เกิดควำมเท่ำเทียมกันและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

ส�ำหรับกำรที่พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ ก�ำหนดหลัก
กำรให้จัดกำรศึกษำส�ำหรับบุคคลบำงกลุ่มเป็นพิเศษ มีลักษณะเป็นกำรให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลบำงกลุ่ม245 ซึ่งโดยหลัก
แล้วเป็นกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดกำรศึกษำเป็นพิเศษนี้อำจเทียบได้กับมำตรกำรยืนยันสิทธิเชิง
บวก (Affirmative Action) เพือ่ให้บุคคลท่ีมลีกัษณะพเิศษดังกล่ำวได้มโีอกำสเข้ำถงึกำรศกึษำทีเ่ท่ำเทยีมกบับคุคลทัว่ไป 

นอกจำกกฎหมำยเกีย่วกบักำรศกึษำทัง้สองฉบบัดังกล่ำว ยงัมกีฎหมำยเฉพำะกรณกีำรศกึษำส�ำหรบัคน
พิกำร คือ พระรำชบัญญัติกำรจัดกำรศึกษำส�ำหรับคนพิกำร พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งวำงหลักรับรองสิทธิในกำรศึกษำของคน
พิกำร246 โดย ให้สถำนศึกษำในทุกสังกัดจัดท�ำแผนกำรศึกษำเฉพำะบุคคลให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรจ�ำเป็นพิเศษ

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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ของคนพกิำร247 รวมท้ังให้เงนิอดุหนนุและควำมช่วยเหลอืเป็นพเิศษจำกรฐัแก่สถำนศกึษำทัง้ของรฐัและเอกชนทีจ่ดักำร
ศกึษำส�ำหรับคนพิกำร248 จะเหน็ได้ว่ำ มำตรกำรตำมกฎหมำยฉบบันีป้ฏบิตัต่ิอคนพกิำรในมติขิองกำรศกึษำแตกต่ำงจำก
บุคคลอื่น แต่กำรปฏิบัติแตกต่ำงกันนี้เป็นไปเพื่อท�ำให้คนพิกำรได้มีโอกำสในกำรศึกษำเท่ำเทียมกับบุคคลท่ัวไป จึงจัด
เป็นมำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวก (Affirmative Action) ได้เช่นกัน

หำกเปรียบเทียบในมิติกำรศึกษำกับกฎหมำยสหรัฐอเมริกำที่น�ำมำวิเครำะห์ข้ำงต้นพบว่ำ มำตรกำรท่ี
ให้สิทธิพิเศษ (Privilege) ส�ำหรับบุคคลบำงกลุ่มอำจจัดเป็นมำตรกำรพิเศษซึ่งเป็นข้อยกเว้นจำกกำรห้ำมเลือกปฏิบัติได้ 
แต่ต้องอยู่ภำยใต้ขอบเขตที่ศำลก�ำหนดไว้ หำกเปรียบเทียบกับกรณีของไทย พบว่ำ หลักกำรตำมกฎหมำยเฉพำะที่เกี่ยว
กับกำรศึกษำข้ำงต้นก็อำจจัดเป็นมำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวกหรือมำตรกำรพิเศษได้เช่นกัน นอกจำกนี้ คณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติเคยพิจำรณำว่ำ “..กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรรับนักเรียนสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
ศึกษำขั้นพื้นฐำนท่ีก�ำหนดให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติและไม่กระทบ
ต่อสิทธิของเด็กท่ีเข้ำศึกษำ ซึ่งกำรก�ำหนดรับนักเรียนโดยอำศัยเกณฑ์ทะเบียนรำษฎรเป็นหลักนั้นเป็นกำรรับรอง
สิทธิ ไม่เป็นกำรจ�ำกัดสิทธิจึงไม่มีกำรเลือกปฏิบัติแต่อย่ำงใด ...” (รำยงำนผลกำรพิจำรณำ ที่ ๙๒๗-๙๒๘/๒๕๕๘) 
จะเห็นได้ว่ำ หำกพิจำรณำโดยทั่วไปแล้ว มำตรกำรดังกล่ำวเป็นกำรให้สิทธิพิเศษแก่นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ จึงอำจ 
มองว่ำเป็นกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันด้วยเหตุ “ถิ่นที่อยู่” อย่ำงไรก็ตำม มีประเด็นว่ำ เหตุเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ในควำมหมำย 
เชงิกำยภำพหรอืพืน้ทีเ่ช่นนี ้จะถอืเป็นเหตแุห่งกำรเลอืกปฏิบติัในลักษณะเดียวกบั “เชือ้ชำติ ถิน่ก�ำเนดิ หรือสังคมด้ังเดมิ” 
หรือไม่ นอกจำกนี้ อำจพิจำรณำได้ว่ำมำตรกำรดังกล่ำวเป็นไปเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในพื้นที่ได้มีโอกำสเรียนใกล้ที่อยู่
อำศยั และเป็นประโยชน์อย่ำงหนึง่ซึง่รฐัพงึคุม้ครองปกป้อง จงึเป็นมำตรกำรยนืยนัสทิธิเชงิบวกทีไ่ม่เป็นกำรเลอืกปฏบิตัิ 

ในกรณกีฎหมำยเฉพำะเกีย่วกบัเหตแุห่งกำรเลือกปฏิบติักรณ ี“ควำมพิกำร” นัน้พบว่ำ พระรำชบญัญตัส่ิง
เสรมิและพฒันำคณุภำพชวีติคนพกิำร พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นกฎหมำยท่ีรับรองสิทธใินกำรเข้ำถึงและใช้ส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวก
สำธำรณะ สวัสดิกำรจำกรัฐ จึงมีลักษณะเป็นกฎหมำยที่ก�ำหนดมำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวกให้กับคนพิกำร นอกจำกนี้ 
ระเบียบของคณะกรรมกำรที่ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติดังกล่ำวยังได้วำงหลักเกี่ยวกับ “กำรช่วยเหลือที่สมเหต ุ
สมผล”249 ไว้ว่ำหมำยถึง “กำรเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงท่ีจ�ำเป็นและเหมำะสมโดยไม่ก่อให้เกิดภำระอันเกินควรหรือ 
เกนิสดัส่วน เฉพำะในกรณทีีจ่�ำเป็นเพือ่ประกนัว่ำคนพกิำรได้อปุโภคและใช้สทิธมินษุยชนและเสรภีำพขัน้พืน้ฐำนทัง้ปวงที่
เท่ำเทียมกับบุคคลอื่น” จะเห็นได้ว่ำ กำรช่วยเหลือที่สมเหตุสมผลนี้ สอดคล้องกับ “Reasonalbe Accommodation” 
ที่กฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศก�ำหนดให้รัฐมีพันธกรณีต้องจัดให้มีกำรช่วยเหลือดังกล่ำว

ในกรณีผู้สูงอำยุน้ัน ประเทศไทยก็มีกฎหมำยเฉพำะ ได้แก่ พระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่ง
ก�ำหนดรับรองสิทธิในด้ำนต่ำง ๆ ของผู้สูงอำยุ จะเห็นได้ว่ำ กฎหมำยฉบับนี้อำจจัดเป็นมำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวกโดย
ปฏิบัติต่อผู้สูงอำยุเป็นพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดควำมเท่ำเทียมกับบุคคลอื่น ๆ  

   247  พระรำชบัญญัติกำรจัดกำรศึกษำส�ำหรับคนพิกำร พ.ศ. ๒๕๕๑  มำตรำ ๘
   248  พระรำชบัญญัติกำรจัดกำรศึกษำส�ำหรับคนพิกำร พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๗ 
   249  ข้อ ๔. ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข

ในกำรร้องขอ กำรรวบรวมพยำนหลักฐำนกำรไกล่เกลี่ย กำรวินิจฉัย และค่ำตอบแทนของคณะอนุกรรมกำรหรือผู้ไกล่เกลี่ยเกี่ยวกับกำร 

กระท�ำในลักษณะที่เป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิกำร พ.ศ. ๒๕๕๖

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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 ส�ำหรับกฎหมำยเฉพำะกรณีกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ก็มีหลักกำรเช่นกัน ดังจะเห็นได้จำก  
พระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ มำตรำ ๑๗ ซึ่งมีกำรก�ำหนดมำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวกใน
วรรคท้ำย250  

 ตัวอย่ำงของมำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวกตำมกฎหมำยเฉพำะอื่น เช่น พระรำชบัญญัติกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งอำจพิจำรณำได้ว่ำเป็นกฎหมำยท่ีก�ำหนดมำตรกำรยืนยันสิทธิ
เชิงบวก ส�ำหรับ “วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์” (บุคคลอำยุเกินสิบปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์) โดยก�ำหนดให้มีมำตรกำร 
ส่งเสริมสนับสนุนต่ำง ๆ เช่น ฝึกอำชีพแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ ประสำนงำนจัดหำงำน จัดหำครอบครัวทดแทนกรณีที่วัยรุ่น
ไม่สำมำรถเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองได้ จัดสวัสดิกำรสังคมด้ำนอื่น ๆ251  

 ส�ำหรับในมิติของกำรจ้ำงแรงงำนนั้น มีคดีซึ่งมีประเด็นโต้แย้งว่ำ พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ มำตรำ ๑๒๐ มีหลักกำรที่เลือกปฏิบัติโดยให้สิทธิเฉพำะลูกจ้ำงฝ่ำยเดียวที่มีสิทธิยื่นค�ำขอให้คณะกรรมกำร
สวสัดิกำรแรงงำนพจิำรณำวนิิจฉยั และให้สทิธแิก่คณะกรรมกำรสวสัดกิำรแรงงำนเลอืกปฏบิติัโดยอำศัยควำมแตกต่ำงใน
สถำนะของนำยจ้ำงและลกูจ้ำงโดย ไม่ให้สทิธใิด ๆ  แก่ฝ่ำยนำยจ้ำงและไม่ได้รบัควำมเสมอกนัในบทบัญญตัขิองกฎหมำย
เท่ำกับฝ่ำยลูกจ้ำง แต่ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำแล้วเห็นว่ำกฎหมำยดังกล่ำวเป็นกฎหมำยที่มีเจตนำรมณ์เพื่อคุ้มครอง
ลูกจ้ำงผู้มีฐำนะที่ด้อยทำงเศรษฐกิจ...อีกทั้งยังเป็นกำรส่งเสริมให้ลูกจ้ำงสำมำรถใช้สิทธิและเสรีภำพเช่นเดียวกับ
นำยจ้ำง ย่อมไม่ถือเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๙ และ ๓๐ (ค�ำ
วินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญที่ ๓๓/๒๕๔๘) จะเห็นได้ว่ำ หลักกำรหลำยอย่ำงตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำนมีลักษณะปฏิบัติ
ต่อลูกจ้ำงในเชิงให้สิทธิพิเศษ (Privilege) ซ่ึงอำจมองได้ว่ำเป็นกำรปฏิบัติต่อลูกจ้ำงและนำยจ้ำงแตกต่ำงกัน ด้วยเหตุ
สถำนะของบุคคลอันเป็นเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ แต่ในอีกแง่หนึ่งจะเห็นได้ว่ำ หลักกำรต่ำง ๆ ตำมกฎหมำยคุ้มครอง
แรงงำนมีลักษณะเป็นมำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวกเพื่อคุ้มครองฝ่ำยลูกจ้ำงที่กฎหมำยเห็นว่ำอยู่ในสถำนะที่เสียเปรียบ
เมื่อเปรียบเทียบกับฝ่ำยนำยจ้ำง 

 ส�ำหรับกรณีประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง จะเห็นได้ว่ำ กำรที่กฎหมำยให้สิทธิคู่ควำมขอ
ด�ำเนินคดีอย่ำงคนอนำถำได้นั้น252 เป็นกฎหมำยที่ส่งผลให้เกิดกำรปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่ำงกันด้วยเหตุแห่ง “สถำนะ
ทำงเศรษฐกิจ” แต่ทั้งนี้ไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติเนื่องจำกอำจพิจำรณำได้ว่ำเป็นกฎหมำยที่มีลักษณะเป็นมำตรกำรยืนยัน
สทิธเิชงิบวกเพือ่ส่งเสรมิให้บคุคลทีเ่สยีเปรยีบด้วยเหตุฐำนะทำงเศรษฐกจิได้มโีอกำสเข้ำถงึกำรด�ำเนนิคดีอย่ำงเท่ำเทยีม
กันกับคู่ควำมอื่น ๆ 

   250  มำตรำ ๑๗ ก�ำหนดว่ำ 

                กำรก�ำหนดนโยบำย กฎ ระเบียบ ประกำศ มำตรกำร โครงกำร หรือวิธีปฏิบัติ ของหน่วยงำนของรัฐ องค์กรเอกชน 

หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ระหว่ำงเพศจะกระท�ำมิได้

        กำรด�ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสำมำรถใช้สิทธิและเสรีภำพ ได้เช่นเดียวกับ 

บุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย หรือกำรปฏิบัติตำมหลักกำร ทำงศำสนำ หรือเพื่อควำมมั่นคงของประเทศ 

ย่อมไม่ถือเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ
   251  พระรำชบัญญัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มำตรำ ๙
   252  ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ ๑๕๖ และ ๑๕๖/๑ 

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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จะเหน็ได้ว่ำ รฐัธรรมนญูและกฎหมำยล�ำดบัรองของไทยมกีำรวำงหลกัมำตรกำรยนืยนัสทิธเิชงิบวกหรอื
มำตรกำรพิเศษเพื่อให้บุคคลบำงกลุ่มท่ีเสียเปรียบได้มีควำมเสมอภำคกับบุคคลอื่น อย่ำงไรก็ตำม ข้อแตกต่ำงระหว่ำง
กฎหมำยไทยกับกฎหมำยต่ำงประเทศประกำรส�ำคัญอันหนึ่งก็คือ จำกกฎหมำยต่ำงประเทศนั้นพบว่ำ เมื่อมำตรกำรนั้น
ตกอยู่ในขอบเขตของ “Affirmative Action” แล้ว จะไม่ถือเป็นกำรเลือกปฏิบัติ (Discrimination) หรืออำจกล่ำวได้
ว่ำเป็นข้อยกเว้นของกำรเลือกปฏิบัติ แต่ถ้ำมำตรกำรนั้น ไม่เข้ำองค์ประกอบหรือไม่อยู่ในขอบเขตของ “Affirmative 
Action” แล้ว จะถอืเป็นกำรเลอืกปฏบัิต ิ(Discrimination) อย่ำงไรกต็ำม รฐัธรรมนญูของไทยนัน้ หำกมำตรกำรดังกล่ำว
ไม่เข้ำองค์ประกอบของวรรคสำมตำมรฐัธรรมนญู กจ็ะเรยีกมำตรกำรนัน้ว่ำ “กำรเลอืกปฏบิตัท่ีิไม่เป็นธรรม” (ส�ำหรบัใน
ประเด็นนี้ได้แยกวิเครำะห์ไว้โดยเฉพำะในหัวข้อ ๔.๓) 

๔.๗ หลักขอบเขตแห่งการใช้ดุลพินิจ (Margin of Appreciation)

หลกั “ขอบเขตแห่งกำรใช้ดลุพนิจิ” หรอื “Margin of Appreciation” เป็นหลกักำรทีพ่ฒันำขึน้จำกศำลสทิธมินษุยชน 
แห่งยุโรป ในกำรพจิำรณำว่ำ รฐัภำคีสนธสิญัญำ ECHR ละเมิดต่อหลกักำรตำมสนธสิญัญำหรือไม่ ทัง้นี ้เนือ่งจำกในแง่หนึง่ 
รฐัภำคมีพีนัธกรณีท่ีต้องปฏบิตัติำมหลกักำรคุม้ครองสทิธมินษุยชนตำมสนธสัิญญำ ECHR แต่ในอกีแง่หนึง่ กำรปฏบิติัตำม
พนัธกรณดีงักล่ำวอำจเกดิควำมขดัแย้งกับกฎหมำยภำยในซึง่มีวตัถปุระสงค์เพือ่ปกป้องสทิธหิรอืประโยชน์อืน่ของรฐันัน้

ตัวอย่ำงของคดีที่แสดงถึงควำมขัดแย้งระหว่ำงหลักกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตำม ECHR กับ กฎหมำยภำยใน 
เช่น ในปี ค.ศ. ๒๐๐๕ ศำลสิทธิมนุษยชนยุโรปตัดสินในคดี Hirst v United Kingdom ว่ำสิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิมนุษย
ชนขั้นพื้นฐำนไม่ใช่อภิสิทธิ์ (Privilege) และได้รับกำรคุ้มครองตำมสนธิสัญญำสิทธิมนุษยชนยุโรป (Article 3 (right to 
free elections) of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights)  ดังนั้น กฎหมำยภำยใน
ของอังกฤษ (Section 3 of the Representation of the People Act 1983) ที่วำงหลักตัดสิทธิเลือกตั้งของนักโทษ
เป็นกำรทั่วไปและในทันทีท่ีรับโทษ (Blanket ban) โดยไม่ค�ำนึงถึงควำมแตกต่ำงของควำมผิดหรือระยะเวลำจ�ำคุก
ของแต่ละคนน้ันเป็นกำรขัดต่อสิทธิมนุษยชนตำมสนธิสัญญำดังกล่ำวที่รัฐมีหน้ำที่จัดกำรเลือกตั้งโดยให้ประชำชนและ
นักโทษได้ใช้สิทธิ จะเห็นได้ว่ำกรณีนี้มีควำมขัดแย้งกันระหว่ำงหลักสิทธิมนุษยชนตำมสนธิสัญญำกับกฎหมำยภำยในซึ่ง
มีวัตถุประสงค์ป้องกันอำชญำกรรมโดยกำรควบคุมและจ�ำกัดพฤติกรรมของนักโทษ

 ด้วยเหตุนี้ศำลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปจึงพัฒนำหลัก Margin of Appreciation ขึ้นมำเพื่อประสำนควำมขัด
แย้งดังกล่ำวโดยกำรสร้ำงควำมสมดลุระหว่ำงหลกักำรคุม้ครองสทิธมินษุยชนกบักำรปฏบิติัของรฐัทีอ่ำจมีควำมแตกต่ำง
ไปจำกหลักเกณฑ์ดังกล่ำว แต่ยังคงอยู่ในขอบเขตที่ถือว่ำไม่ขัดกับพันธกรณีตำมสนธิสัญญำ ECHR หลักกำรนี้อำจเรียก
ได้ว่ำเป็นกำรที่รัฐสำมำรถงดเว้นจำกกำรปฏิบัติตำมพันธกรณีตำมสนธิสัญญำ (Derogation from the Obligations) 

 หลักกำร Margin of Appreciation ได้เร่ิมปรำกฏจำกกรณีควำมจ�ำเป็นหรือเหตุฉุกเฉินสำธำรณะ (Public 
Emergency) เช่น ศำลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปเห็นว่ำ253 กำรที่อังกฤษปฏิบัติแตกต่ำงจำกพันธกรณีตำมสนธิสัญญำ 
(มำตรำ ๑๕ ของ ECHR) ได้ในกรณีสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 

ศำลยังได้ขยำยขอบเขตหลักกำรนี้จำกเหตุฉุกเฉิน (Emergency) โดยก�ำหนดปัจจัยในกำรพิจำรณำ สองประกำร
ได้แก่ มำตรฐำนอันเป็นที่ยอมรับอย่ำงเป็นเอกฉันท์ระหว่ำงรัฐภำคี และหลักควำมได้สัดส่วนตำมสนธิสัญญำของยุโรป 
ซึ่งในกำรพิจำรณำควำมได้สัดส่วนนี้จะน�ำเอำปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะโดยธรรมชำติของสิทธินั้น และวัตถุประสงค์ของ

   253  From Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, 4th ed. (p 1055-1056) by  

P. van Dijk, et al., 2006, Antwerpen: Intersentia
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มำตรกำรที่พิพำท มำประกอบด้วย254 โดยศำลอธิบำยว่ำ กำรที่รัฐหลุดพ้นจำกควำมรับผิดชอบนั้นเป็นปัญหำที่ละเอียด
อ่อนทีจ่ะต้องพจิำรณำหลำยปัจจยัเพือ่กำรสร้ำงกำรสมดุลระหว่ำงประโยชน์สำธำรณะทีรั่ฐต้องกำรปกป้องกบัพนัธกรณี
ตำมสนธิสัญญำ255 นอกจำกนั้น ศำลอธิบำยว่ำในกำรพิจำรณำมำตรกำรที่พิพำทนั้นจะต้องค�ำนึงถึงลักษณะทั้งทำง
กฎหมำยและข้อเท็จจรงิซึง่เกีย่วข้องกบัชวิีตและสงัคมในรฐันัน้ แต่ทัง้นีศ้ำลซ่ึงเป็นกลไกระหว่ำงประเทศไม่อำจมบีทบำท
ในลักษณะเดียวกับองค์กรภำยในรัฐนั้น256  

ในคดี Handyside v. United Kingdom257 มีประเด็นเกี่ยวข้องกับกำรจัดพิมพ์หนังสือเรียนซึ่งมีเนื้อหำเกี่ยวกับ
พฤตกิรรมทำงเพศอย่ำงชัดเจน หนงัสอืดงักล่ำวสำมำรถเผยแพร่ในประเทศภำคสีนธิสญัญำ ECHR หลำยประเทศ อย่ำงไร
ก็ตำมในอังกฤษมปัีญหำว่ำผูพ้มิพ์หนงัสอืดงักล่ำวถกูตดัสนิว่ำมคีวำมผดิตำมกฎหมำยภำยในเกีย่วกบัสือ่ลำมก คดนีีจึ้งมำ
สูก่ำรพจิำรณำศำลยโุรปว่ำรฐับำลองักฤษฝ่ำฝืนหลกัเสรภีำพในกำรแสดงควำมคดิเหน็ (Freedom of expression) หรอื
ไม่ โดยรัฐบำลอังกฤษอ้ำงว่ำกฎหมำยดังกล่ำวเป็นไปเพื่อปกป้องศีลธรรมอันดีของประชำชน จะเห็นได้ว่ำกรณีนี้มีควำม 
ขดัแย้งกันระหว่ำงกำรปฏบัิตติำมหลักกำรคุม้ครองสทิธมินษุยชนตำมสนธสิญัญำกบักำรคุม้ครองประโยชน์ด้ำนศีลธรรม
อันดีที่รัฐมุ่งประสงค์ ในคดีนี้ศำลน�ำหลัก Margin of Appreciation มำใช้โดยตัดสินว่ำอังกฤษไม่ละเมิดต่อสนธิสัญญำ 
โดยศำลให้เหตุผลว่ำ “เป็นไปได้ยำกท่ีกฎหมำยภำยในของรัฐภำคีจะมีลักษณะเป็นเอกภำพกันในแนวคิดด้ำนศีลธรรม 
แนวคิดและมุมมองดังกล่ำวแตกต่ำงกันไปตำมกฎหมำยภำยใน ดังนั้น รัฐภำคีจึงอยู่ในฐำนะท่ีดีกว่ำศำลระดับระหว่ำง
ประเทศในกำรพิจำรณำประเด็นเชิงเนื้อหำ (Content) ที่พิพำท รวมทั้งประเด็นควำมจ�ำเป็น (Necessity) 

จะเห็นได้ว่ำ ภำยใต้หลัก Margin of Appreciation นั้น ศำลได้จ�ำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำงบทบำทของศำล
ในฐำนะกลไกตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศในกำรตรวจสอบกำรด�ำเนินกำรของรัฐให้สอดคล้องกับพันธกรณีตำมสนธิ
สัญญำ กับบทบำทขององค์กรตำมกฎหมำยภำยในของรัฐในกำรใช้ดุลพินิจ (Discretion) ดังนั้น ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับกำรใช้ดุลพินิจของรัฐ เช่น ระดับศีลธรรมอันดี ควำมจ�ำเป็น เหตุฉุกเฉินนั้นอยู่ในขอบอ�ำนำจ (Margin) ของรัฐภำค ี
ที่สำมำรถพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมและไม่ขัดต่อพันธกรณีระหว่ำงประเทศ 

ส�ำหรับคดีที่ศำลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปน�ำหลักกำร Margin of appreciation มำปรับใช้ ในบริบทของ 
กำรพิจำรณำคดีที่มีประเด็นเกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติ258 เช่น 
 คดี Sommerfeld v. Germany259 ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่ำ ผู้ร้องเป็นบิดำของบุตรซึ่งเป็นบุตรนอกสมรส 
     ผูร้้องอยูก่บัมำรดำของเดก็จนกระท่ังแยกทำงกนั มำรดำของเด็กซ่ึงสมรสกับชำยอีกคนหนึง่ ได้ห้ำมมใิห้ผูร้้อง
     พบกบับตุร ผูร้้องจงึไปฟ้องคดต่ีอศำลเยอรมนัเพ่ือขอให้รับรองสิทธิในกำรพบและติดต่อกบับตุร ศำลเยอรมนั
    พิจำรณำแล้วปฏิเสธโดยเหตุส�ำคัญแห่งกำรปฏิเสธ คือ กำรที่ศำลฟังพยำนหลักฐำนจำกค�ำให้กำรของเด็ก 

    ว่ำ ไม่ต้องกำรพบกับผู้ร้องอีก 

   254  From “Lawless v. Ireland” No. 332/57, ECHR 1961 A3 (N.B. verbatim record of the hearing on 8 April)
   255  Ibid
   256  Case Relating to Certain Aspects of the Laws on the Use of Languages in Education in Belgium (“Belgian 

Linguistic Case”) (No. 2), no. 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63, 2126/64, §10, ECHR 1968 A6
   257  From “Handyside v. United Kingdom” No. 5493/72, §48, ECHR 1976 A24
   258  Article 14, European Convention on Human Rights
   259  From “Sommerfeld v. Germany” (Application No. 31871/96, 2003)
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ผู้ร้องจึงน�ำคดีข้ึนศำลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปอ้ำงว่ำกำรที่ศำลเยอรมันตัดสินเช่นนั้นเป็นกำรล่วงละเมิดต่อสิทธ ิ
ที่ได้รับกำรรับรองตำมอนุสัญญำแห่งยุโรปว่ำด้วยกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำน กล่ำวคือ สิทธิ 
ในชิวิตครอบครัว (มำตรำ ๘) และ ยังเป็นกำรเลือกปฏิบัติที่ฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๔ 

ศำลสทิธมินษุยชนแห่งยโุรปพจิำรณำแล้วเหน็ว่ำ กรณนีีศ้ำลเยอรมนัไม่ได้ละเมดิสทิธใินชวีติครอบครวัตำมมำตรำ ๘ 
เน่ืองจำกองค์กรของรัฐมสีทิธทิีจ่ะสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงประโยชน์ของเด็กกบัผู้ปกครอง โดยในคดีนีเ้หน็ว่ำศำลเยอรมัน
ได้ใช้เหตุผลที่เหมำะสมในกำรปฏิเสธมิให้พบกับบุตร นั่นคือควำมประสงค์อย่ำงชัดแจ้งของบุตร รวมทั้งเหตุผลเกี่ยวกับ
ควำมเสี่ยงของผลกระทบต่ออำรมณ์และสภำพจิตใจของเด็กหำกมีกำรบังคับให้เด็กต้องกระท�ำกำรที่ฝืนใจ 

ส�ำหรบัประเดน็กำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๔ นัน้ ศำลสิทธมินษุยชนแห่งยโุรปเหน็ว่ำ กรณสิีทธขิองบดิำในกำรพบบตุร นัน้ 
กฎหมำยเยอรมันที่เกี่ยวข้องได้วำงหลักเกณฑ์ที่แตกต่ำงกัน ระหว่ำงบิดำที่สมรสกับมำรดำของเด็กและหย่ำร้ำง กับบิดำ
ท่ีไม่ได้สมรสกบัมำรดำของเดก็ กล่ำวคอื บดิำทีส่มรสและหย่ำร้ำงมสิีทธพิบและติดต่อเด็กซ่ึงอำจถกูจ�ำกดัในกรณจี�ำเป็น
เพื่อประโยชน์ของเด็ก แต่บิดำที่ไม่ได้สมรสกับมำรดำของเด็กนั้น จะมีสิทธิพบและติดต่อเด็กได้ต่อเมื่อแม่ของเด็กตกลง
ยนิยอมหรอืได้รบัอนญุำตจำกศำลว่ำกำรพบเดก็จะเป็นประโยชน์แก่เด็ก ดังนี ้ศำลให้น�ำ้หนกักับกำรตัดสินใจของแม่เดก็
และก�ำหนดภำระพิเศษส�ำหรับบิดำในกำรพบและติดต่อบุตรนอกสมรสมำกกว่ำบิดำท่ีสมรสและหย่ำร้ำงกับมำรดำของ
เด็ก กฎหมำยของเยอรมัน260 จึงเป็นกำรเลือกปฏิบัติระหว่ำงบิดำนอกสมรสกับบิดำที่สมรสกับมำรดำของเด็ก อย่ำงไร
กต็ำม ศำลได้อธิบำยว่ำ กำรเลอืกปฏบิตัขิองกฎหมำยดงักล่ำวอำจท�ำได้หำกมเีหตุผลทีม่นี�ำ้หนกัเพยีงพอ (Very weighty 
reasons) ซึ่งศำลไม่พบเหตุผลดังกล่ำวในคดีนี้ 

 
จะเห็นได้ว่ำ หลักกำร “Margin of Appreciation” ถูกน�ำมำใช้ในกำรตัดสินคดี กล่ำวคือ กำรที่ศำลเยอรมัน 

ปฏเิสธสทิธขิองบดิำในกำรพบเดก็ โดยหลกัแล้วเป็นกำรละเมดิสทิธใินครอบครวั แต่ศำลสทิธิมนษุยชนแห่งยุโรปพิจำรณำ
ถึงเหตุผลของกำรปฏิเสธดังกล่ำวแล้วเห็นว่ำมีเหตุอันสมควร ท�ำให้ไม่เป็นกำรละเมิดต่อมำตรำ ๘ นอกจำกนี้ ในกำร
พิจำรณำประเด็นมำตรำ ๑๔ จะเห็นได้ว่ำ กฎหมำยมีกำรวำงเกณฑ์ที่แตกต่ำงกันส�ำหรับบิดำที่ไม่สมรสกับที่สมรสกับ
มำรดำของเด็ก แต่กรณีนี้ศำลยังไม่เห็นถึงเหตุผลจ�ำเป็นของควำมแตกต่ำงกัน กล่ำวคือ หำกกฎหมำยดังกล่ำวมีเหตุผล
ที่แสดงให้เห็นว่ำเกณฑ์อันแตกต่ำงนั้นมีขึ้นเพื่อประโยชน์ของเด็กอย่ำงไรแล้ว ก็อำจเป็น “เหตุผลที่มีน�้ำหนักเพียงพอ” 
(Very weighty reasons) อันท�ำให้เข้ำข้อยกเว้นตำมหลัก “Margin of Appreciation” และไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติ

ปัจจัยส�ำคัญที่ศำลน�ำมำก�ำหนดขอบเขตแห่งกำรใช้ดุลพินิจก็คือ “เหตุผลที่มีน�้ำหนักเพียงพอ” (Very weighty 
reasons) ซึ่งหำกเป็นกรณีท่ีเกี่ยวกับมำตรกำรของรัฐอันมุ่งใช้กับกลยุทธ์ทำงเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ ศำลจะ
ให้ขอบเขตแห่งกำรใช้ดุลพินิจท่ีกว้ำง นั่นคือกฎเกณฑ์หรือมำตรกำรของรัฐท่ีพิพำทว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัตินั้นจะไม่ขัด
ต่อกฎหมำยสหภำพยุโรป 

   260  กฎหมำยแพ่งเยอรมัน (German Civil Code) มำตรำ 1634 § 1 เกี่ยวกับผู้ปกครองเด็กที่เกิดจำกกำรสมรส regarding 

(born in wedlock) และ มำตรำ 1711 § 2 เกี่ยวกับพ่อของเด็กที่เกิดนอกสมรส (born out of wedlock) 
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ในคดี Stec and Others v. UK261 ผู้ยื่นค�ำร้องได้ท�ำกำรร้องเรียนถึงผลของควำมแตกต่ำงของกำรเกษียณอำยุ
ระหว่ำงผู้ชำยและผู้หญิง โดยแต่ละส่วนมีข้อเสียเปรียบของผลประโยชน์ที่แตกต่ำงซึ่งถูกก�ำหนดตำมอำยุเกษียณ ECHR 
พบว่ำโดยหลกัของกำรเลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตแุห่งเพศอำจมเีหตผุลสมควรได้ในกรณทีีมี่“เหตผุลทีม่นี�ำ้หนกัเพยีงพอ” ท้ังนี้
ศำลจะพิจำรณำให้รัฐมีขอบเขตกำรใช้ดุลพินิจโดยกว้ำงส�ำหรับมำตรกำรที่ใช้ในทำงเศรษฐกิจหรือกลยุทธ์ทำงสังคม  
(a wide margin is usually allowed to the State under the [ECHR] when it comes to general measures 
of economic or social strategy)

อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำศำลจะยอมรับถึงกำรมีขอบเขตในกำรใช้ดุลพินิจของรัฐ แต่ส�ำหรับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ
บำงอย่ำงเช่น เชื้อชำติ แล้ว ศำลให้น�้ำหนักกับกำรคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติ ดังจะเห็นได้จำก ในคดี Andrejeva v. 
Latvia case262 ผูย้ืน่ค�ำร้องเคยเป็นเมอืงของสหภำพโซเวยีตเก่ำแต่ได้รบัสทิธใินกำรพ�ำนกัอยูอ่ย่ำงถำวรในประเทศลตัเวยี  
ตำมกฎหมำยภำยใน ได้จัดให้ผู้ยื่นค�ำร้องเป็นผู้ที่ท�ำงำนอยู่นอกประเทศลัตเวียในช่วงก่อนกำรประกำศอิสรภำพ (แม้ว่ำ
จะท�ำต�ำแหน่งเดิมซึ่งอยู่ภำยในอำณำเขตลัตเวียก่อนและหลังกำรเป็นอิสรภำพ) และในล�ำดับต่อมำกำรค�ำนวนเงินหลัง
เกษียณของผู้ร้องเป็นกำรค�ำนวนตำมพื้นฐำนของระยะเวลำที่ใช้ในกำรท�ำงำนต�ำแหน่งเดียวกันหลังกำรเป็นอิสรภำพ 
ทั้งนี้ ประชำชนชำวลัตเวียซึ่งท�ำงำนในต�ำแหน่งเดียวกันมีสิทธิในกำรได้รับเงินหลังเกษียณตำมระยะเวลำทั้งหมดของ
กำรให้บริกำรรวมถึงกำรท�ำงำนในช่วงเวลำก่อนกำรเป็นอิสรภำพซึ่งแตกต่ำงไปจำกกำรค�ำนวนให้กับผู้ร้อง ทั้งนี้ ECHR  
พบว่ำผู้ยื่นค�ำร้องอยู่ในสถำนกำรณ์ท่ีเทียบเท่ำกับกำรเป็นประชำชนชำวลัตเวียเนื่องจำกภำยใต้กฎหมำยแห่งชำตินั้น 
เธอได้รับอนุญำตให้พ�ำนักอยู่ในลัตเวียอย่ำงถำวรในฐำนะของพลเมืองต่ำงเชื้อชำติ นอกจำกนั้นเธอยังเป็นผู้ที่มีส่วนร่วม 
ในกำรจ่ำยภำษีซึ่งเธอต้องจ่ำยในอัตรำเดียวกับประชำชนชำวลัตเวีย ศำลอธิบำยว่ำ ควำมจ�ำเป็นที่จะต้องมีกำรปฏิบัติ
อย่ำงแตกต่ำงบนพืน้ฐำนของเชือ้ชำตนิัน้จ�ำเป็นทีจ่ะต้องมเีหตผุลอนัส�ำคญัอย่ำงยิง่ (very weighty reasons) แต่ในกรณี
นีไ้ม่สำมำรถให้กำรปฏิบัตท่ีิแตกต่ำงกันได้ แม้ว่ำจะยอมรบัว่ำรฐัม ี“ขอบเขตแห่งกำรใช้ดุลพนิจิ” ในส่วนของนโยบำยกำร
คลงัและสงัคม แต่ในสถำนกำรณ์ของผูย้ืน่ค�ำร้องนัน้ถอืได้ว่ำเธออยูใ่นสถำนภำพทีใ่กล้เคยีงอย่ำงยิง่ในควำมเป็นพลเมือง
ของลัตเวีย ดังนั้นจึงถือว่ำกำรกระท�ำดังกล่ำวเป็นกำรเลือกปฏิบัติ

 
๔.๗.๑ หลัก “Margin of Appreciation” ในกรณีการเลือกปฏิบัติกับผู้ติดเชื้อ HIV

  ตำมหลัก “Margin of appreciation” ดังกลำ่วมำแล้ว จะเห็นได้วำ่ กฎหมำยหรือนโยบำยของรัฐ
ซึ่งมีลักษณะเป็นกำรเลือกปฏิบัติ อำจใช้บังคับได้โดยไม่ขัดต่อหลักกำรตำมอนุสัญญำแห่งยุโรปว่ำด้วยกำรคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำน ทั้งนี้ หำกกรณีนั้น ขอบเขตกำรใช้ดุลพินิจของรัฐในกำรตรำกฎหมำยที่มีลักษณะเลือก
ปฏิบัติอยู่ภำยใต้ขอบเขตที่กว้ำง โดยขอบเขตที่กว้ำงนี้จะต้องพิจำรณำปัจจัยส�ำคัญ คือ ประโยชน์หรือสิ่งที่กฎหมำยนั้น
มุ่งคุ้มครองมีน�้ำหนักเพียงพอหรือไม่ โดยพิจำรณำประกอบกับลักษณะและสภำพของบุคคลที่ถูกเลือกปฏิบัติ ต่อไปนี ้
จะได้พิจำรณำคดีตัวอย่ำงที่ศำลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปพิจำรณำกฎหมำยภำยในของรัฐท่ีเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV 
ในบริบทของกำรปรับใช้หลักกำร “Margin of appreciation”

   261  From “ECHR, Stec and Others v. UK [GC]” (Nos. 65731/01 and 65900/01), 12 April 2006
   262  From “ECHR, Andrejeva v. Latvia [GC]” (No. 55707/00), 18 February 2009
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คดี Kiyutin v. Russia263 คดีนี้มีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่ำ Kiyutin เป็นคนสัญชำติ Uzbek และอยู่อำศัยใน
รัสเซีย ได้ยื่นค�ำขอมีถิ่นที่อยู่ในรัสเซียแต่ถูกปฏิเสธ เนื่องจำกเขำเป็นคนต่ำงชำติที่เป็นผู้ติดเชื้อ HIV ดังนั้น Kiyutin ฟ้อง
ต่อศำลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป โดยอ้ำงว่ำรัสเซียกระท�ำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนตำมสนธิสัญญำสิทธิมนุษยชนยุโรป  
ศำลพิจำรณำประเด็นตำมมำตรำที่ ๑๔ และ ๘ 

ค�ำตัดสิน: ศำลได้อ้ำงค�ำพิพำกษำในคดี Alajos Kiss v. Humgary ที่เกี่ยวข้องกับกำรจ�ำกัดสิทธิในกำร
ออกเสียงเลือกตั้งของประชำชนที่เป็นผู้มีจิตบกพร่อง ศำลตัดสินว่ำ “ในกรณีที่ข้อจ�ำกัดสิทธิพื้นฐำนถูกน�ำมำใช้กับกลุ่ม
บุคคลที่มีควำมเปรำะบำงในสังคม ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจำกกำรเลือกปฏิบัติที่ผ่ำนมำในอดีต ดังเช่นกลุ่มผู้มีจิตบกพร่อง 
(Mentally Disabled) ดงันี ้“Margin of Appreciation” ของรฐัจะมขีอบเขตทีแ่คบอย่ำงยิง่และจะต้องมนี�ำ้หนกัเหตผุล
ที่มำกเพียงพอในกำรจ�ำกัดสิทธิเช่นนั้น” ทั้งนี้ เนื่องจำกบุคคลในกลุ่มดังกล่ำวต้องเผชิญกับอคติซึ่งส่งผลกระทบตำมมำ 
อย่ำงยำวนำนในประวัติศำสตร์ จนกระทั่งส่งผลให้เกิดกำรกีดกันบุคคลดังกล่ำวจำกสังคม....”264 เมื่อเปรียบเทียบคดีนี้
กับคดีดังกล่ำวแล้ว ศำลจึงตัดสินว่ำ บุคคลที่ติดเชื้อ HIV จัดอยู่ในกลุ่มเปรำะบำง (Vulnerable Group) ด้วยเช่นกัน  
ดังนั้น รัฐมี “Margin of Appreciation” ในขอบเขตที่แคบ ศำลอธิบำยว่ำ “นับแต่กำรแพร่ระบำดในวงกว้ำงของ HIV 
ในช่วงปี ๑๙๘๐ ประชำชนผู้ติดเชื้อ HIV ต้องทุกข์ทรมำนกับกำรกีดกันและกำรตีตรำ ผู้อื่นในสังคมเกิดควำมตระหนก
และหวำดหวั่นต่อกำรติดเชื้อและเกรงกลัวผู้ติดเชื้อ นอกจำกนี้ กำรติดเชื้อดังกล่ำวยังถูกน�ำไปเชื่อมโยงกับพฤติกรรม 
เช่น กำรร่วมเพศของผู้รักร่วมเพศ ผู้ติดยำเสพติด โสเภณี ซึ่งพฤติกรรมเหล่ำนี้เป็นที่ดูหมิ่นเหยียดหยำมในหลำยสังคม 
กำรติดเช้ือยังส่งผลให้คนในสังคมสร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงผู้ติดเชื้อ กับกำรขำดควำมรับผิดชอบและพฤติกรรมท่ี 
ไม่เหมำะสมดังกล่ำว อันก่อให้เกิดรูปแบบของกำรเลือกปฏิบัติอื่น ๆ ตำมมำอีกด้วย เช่น กำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง 
สผีวิ เชือ้ชำต ิรสนยิมทำงเพศ เป็นต้น แม้ว่ำในปัจจบัุนมกีำรพฒันำวธิกีำรป้องกนัและกำรบ�ำบดัผูต้ดิเชือ้ แต่กำรตตีรำและ
เลอืกปฏบิติัต่อผูต้ดิเชือ้ยงัคงเกดิข้ึนอยูอ่ย่ำงแพร่หลำย ดงันัน้ บคุคลผูติ้ดเช้ือ HIV เป็นกลุม่ผูเ้ปรำะบำงซึง่มปีระวติัศำสตร์
แห่งกำรตตีรำและอคต ิรฐัจงึควรม ี“Margin of Appreciation” ในขอบเขตทีแ่คบในกำรเลือกมำตรกำรทีจ่ะใช้กบักลุม่
ดงักล่ำวส�ำหรบักำรปฏบัิตทิีแ่ตกต่ำงกนัด้วยเหตแุห่งสถำนะควำมเป็นผู้ติดเช้ือ HIV”265 ดงันัน้ ในกำรพจิำรณำมำตรกำร 
ที่รัฐน�ำมำใช้อันส่งผลต่อกำรเลือกปฏิบัติกับผู้อยู่ในกลุ่มเปรำะบำงนี้ (ซึ่งในคดีนี้ก็คือกำรที่รัฐไม่อนุญำตให้ผู้ติดเชื้อ HIV  
ขอมถ่ิีนทีอ่ยู)่ ศำลสทิธมินษุยชนแห่งยโุรปใช้เกณฑ์พจิำรณำทีต้่องชัง่น�ำ้หนกัเป็นอย่ำงยิง่ (Very Weighty Reasons-Test) 
และกำรพจิำรณำควำมชอบด้วยกฎหมำยของมำตรกำรดงักล่ำวนัน้ จะต้องพจิำรณำด้วยควำมเข้มงวดอย่ำงยิง่ (Rigorous 
Scrutiny) 

ดังนั้น ศำลเห็นว่ำมำตรกำรที่รัฐน�ำมำใช้นั้นอยู่บนสมมุติฐำนท่ีเชื่อมโยงกำรติดเชื้อ HIV กับพฤติกรรม
ที่ไม่เหมำะสม ซึ่งศำลเห็นว่ำไม่มีน�้ำหนักเพียงพอ “...กำรกีดกันผู้ติดเชื้อ HIV จำกกำรเข้ำประเทศหรือกำรขอมีถิ่นที่อยู่ 
เพ่ือปกป้องกำรแพร่กระจำยของเชื้อ HIV นั้น อยู่บนสมมุติฐำนท่ีว่ำ บุคคลเหล่ำน้ันมักเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมท่ีแสดง
ถึงควำมไม่ปลอดภัย และประชำชนในประเทศไม่สำมำรถป้องกันตนเองได้ ซ่ึงสมมุติฐำนดังกล่ำวเป็นกำรเหมำรวม  
(Generalization) ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและไม่ค�ำนึงถึงสถำนกำรณ์ของปัจเจกบุคคลซ่ึงมีควำมแตกต่ำงกันไป 

   263  From “Kiyutin v. Russia”, 10 March 2011, no. 2700/10 (First Section) 
   264  From “Alajos Kiss v. Humgary” Para 42
   265  From “Kiyutin v. Russia” para 64
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ในแต่ละสถำนกำรณ์266 ด้วยเหตนุี ้หลงัจำกพจิำรณำอย่ำง ลึกซ้ึงถึงเหตุผล (Justification) ของมำตรกำรของรัฐทีพ่พิำทแล้ว 
ศำลเห็นว่ำ มำตรกำรดังกล่ำวยังไม่มีน�้ำหนักและเหตุผลที่เพียงพอ และตัดสินว่ำผู้ร้องเป็นเหยื่อของกำรถูกเลือกปฏิบัติ

๔.๗.๒ การปรับใช้หลัก “Margin of Appreciation” กับการเลือกปฏิบัติมิติอื่น ๆ 
จำกคดีดังกล่ำวข้ำงต้น ศำลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปได้พิจำรณำกฎหมำยภำยในของรัฐซึ่งส่งผลเป็นกำร

เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งหำกกรณีนี้ศำลเห็นว่ำ รัฐมี “Margin of Appreciation” หรือขอบเขตกำรใช้ดุลพินิจ
ที่กว้ำงแล้ว กฎหมำยดังกล่ำวก็อำจใช้บังคับได้ แม้ว่ำมีลักษณะกำรเลือกปฏิบัติแต่มีน�้ำหนักและเหตุผลอย่ำงเพียงพอ 
อย่ำงไรก็ตำม คดนีีศ้ำลเหน็ว่ำ ผูต้ดิเชือ้ HIV เป็นบคุคลทีเ่ปรำะบำง ดงันัน้ ขอบเขตแห่งกำรใช้ดลุพนิจิในกำรเลอืกปฏบัิติ
จะต้องมขีอบเขตท่ีแคบ โดยกำรพิจำรณำประโยชน์อืน่ท่ีกฎหมำยมุง่คุม้ครองแล้ว จะต้องเป็นกรณทีีม่นี�ำ้หนกัเป็นอย่ำงยิง่ 
(Very Weighty Reasons-Test) อีกทั้งในกำรพิจำรณำควำมชอบด้วยกฎหมำยของกฎหมำยหรือมำตรกำรดังกล่ำวนั้น 
จะต้องพิจำรณำด้วยควำมเข้มงวดอย่ำงยิ่ง (Rigorous Scrutiny) จำกหลักกำรดังกล่ำวนี้ ศำลพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ 
ประโยชน์ที่กฎหมำยกรณีนี้มุ่งคุ้มครองยังมีน�้ำหนักน้อยเม่ือเทียบกับควำมเปรำะบำงของกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV ดังจะเห็น 
ได้จำกที่ศำลอธิบำยไว้ว่ำ มำตรกำรท่ีรัฐน�ำมำใช้นั้น “..อยู่บนสมมุติฐำนที่เชื่อมโยงกำรติดเชื้อ HIV กับพฤติกรรมที่ไม่ 
เหมำะสม” อกีท้ังมลีกัษณะ “เหมำรวม” ว่ำผูต้ดิเชือ้ HIV มกัเป็นผูท้ีม่พีฤติกรรมไม่เหมำะสมและไม่ปลอดภยั ดังนัน้ ศำลจึง
เหน็ว่ำ แม้กฎหมำยดังกล่ำวมุง่คุม้ครองประโยชน์ซ่ึงกค็อืควำมปลอดภยัจำกเชือ้ HIV ของประชำชน แต่เหตุผลของกฎหมำย
ดงักล่ำวยงัไม่มนี�ำ้หนกัเพยีงพอและวำงอยูบ่นสมมติุฐำนทีมี่น�ำ้หนกัน้อยดังกล่ำว ดังนัน้ กฎหมำยทีม่ลัีกษณะเลอืกปฏบัิต ิ
ดังกล่ำวจึงไม่มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมำยและขัดต่อหลักกำรเลือกปฏิบัติ

หำกใช้กรอบกำรวิเครำะห์นี้มำเปรียบเทียบกับปัญหำที่เกิดในสภำพแวดล้อมของไทย เช่น ในระดับของ
รัฐที่เกี่ยวข้องกับกำรตรำกฎหมำย หรือกฎ ระเบียบต่ำง ๆ หำกมีลักษณะปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีแตกต่ำงจำกบุคคล
อืน่ และกำรปฏบิตัแิตกต่ำงนัน้มเีหตุผลทีม่นี�ำ้หนกัเพียงพออย่ำงยิง่มำรองรับ กำรปฏบิติัทีแ่ตกต่ำงดังกล่ำวกส็ำมำรถจดั
อยู่ในขอบเขตแห่งดุลพินิจที่กว้ำงขึ้นได้ 

นอกจำกกรณีของผู้ติดเชื้อเอชไอวีแล้ว หลักกำรดังกล่ำวอำจน�ำไปวิเครำะห์กฎหมำยอื่นได้ เช่น กรณี
ของกฎหมำยไทยที่ก�ำหนดให้บุคคลผู้มี “ประวัติอำชญำกรรม” ไม่สำมำรถเข้ำรับรำชกำรได้โดยไม่มีข้อยกเว้น หรือโดย
ไม่ค�ำนึงถึงควำมแตกต่ำงของควำมผิดที่กระท�ำ กรณีเหล่ำนี้อำจพิจำรณำได้ว่ำเป็นกำรเหมำรวมและอำจถือไม่ได้ว่ำมี 
“น�้ำหนักเป็นอย่ำงยิ่ง” (very weighty reasons-test) 

หำกเปรียบเทียบกับค�ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญที่ผ่ำนมำจะเห็นได้ว่ำ กรณีพระรำชบัญญัติสัญชำติ พ.ศ. 
๒๕๐๘ ไม่ได้ให้สิทธิแก่ชำยต่ำงด้ำวที่สมรสกับหญิงไทยในกำรที่จะได้สัญชำติโดยกำรแปลงชำติได้เช่นเดียวกับหญิง
ต่ำงด้ำวที่สมรสกับชำยสัญชำติไทยนั้น ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ไม่ถือเป็นบทบัญญัติที่ก่อให้เกิดควำมไม่
เสมอภำคกันในกฎหมำยระหว่ำงชำยและหญิง หรือเป็นกำรท�ำให้ชำยและหญิงไม่ได้มีสิทธิเท่ำเทียมกัน (ค�ำวินิจฉัยศำล
รฐัธรรมนญูที ่๓๗/๒๕๔๖) จะเหน็ได้ว่ำ โดยหลกัแล้วเป็นกำรปฏบิติัทีแ่ตกต่ำงกันในระดับหลกักำรของกฎหมำยและ
เกีย่วข้องกบัเหตแุห่งกำรเลอืกปฏบิตัคิอืเพศ แต่ศำลวนิจิฉยัว่ำไม่เป็นกำรเลอืกปฏบิตัเินือ่งจำกมเีหตผุลอืน่โดยเฉพำะท่ี
ศำลอธิบำยว่ำ “เป็นมาตรการรัฐทีก่�าหนดขึน้ให้เหมาะสมกบัสภาพสงัคมและความมัน่คงของประเทศ” ซึง่อำจพจิำรณำ

   266  From “Kiyutin v. Russia” para 68
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เปรียบเทียบได้กับหลัก “ขอบเขตแห่งดุลพินิจ” (Margin of Appreciation) ซึ่งรัฐสำมำรถก�ำหนดกฎหมำยภำยในที่ 
แตกต่ำงจำกพันธกรณีตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศได้ ภำยใต้เหตุผลควำมจ�ำเป็นบำงประกำรดังกล่ำวมำแล้ว

ในระดับของภำคเอกชนนั้น แม้หลักกำรขอบเขตแห่งดุลพินิจดังที่กล่ำวมำข้ำงต้นอยู่ในบริบทของ
กฎหมำยระหว่ำงประเทศและกำรกระท�ำของรัฐกต็ำม แต่อำจน�ำหลกักำรน้ีมำวเิครำะห์ว่ำกำรปฏบิติัของภำคเอกชนนัน้
เป็นกำรเลอืกปฏบิตัทิีม่เีหตผุลสมควรหรอืไม่ ซึง่หำกมเีหตุผลสมควรรองรบั กจ็ะท�ำให้กำรปฏบิติันัน้เป็นเพียงกำรปฏิบตัท่ีิ 
แตกต่ำงกนัโดยไม่เป็นกำรเลอืกปฏบิตัทิีข่ดัต่อกฎหมำยภำยใน เช่น กรณสีถำนทีบ่ำงแห่งปฏิเสธไม่ให้บริกำรแก่ผู้ติดเช้ือ
เอชไอว ีจะเหน็ได้ว่ำ หำกสถำนทีด่งักล่ำวมเีหตผุลควำมจ�ำเป็นเพ่ือป้องกนักำรติดเชือ้แก่ลูกค้ำรำยอืน่ กำรปฏบิติัดังกล่ำว
กอ็ำจไม่ใช่กำรเลอืกปฏบัิต ิแต่หำกสถำนทีด่งักล่ำวไม่สำมำรถแสดงเหตผุลถงึอนัตรำยต่อลกูค้ำรำยอืน่จำกกำรให้บรกิำร 
ผู้ติดเช้ือเอชไอวีแล้ว กำรกระท�ำดังกล่ำวก็อำจเป็นกำรเลือกปฏิบัติ หรือในกรณีของผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยที่สรุป 
เหมำรวมว่ำ หำกผู้ขอเอำประกันมีชื่อในทะเบียนบ้ำนของบำงจังหวัด เป็นผู้มีควำมเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวีจึงต้องให้ไป 
ตรวจเชื้อก่อนรับประกัน กำรปฏิบัติเช่นนี้มีประเด็นว่ำเป็นกำรเหมำรวมโดยมีน�้ำหนักที่จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งหรือไม่ 

อย่ำงไรก็ตำม หำกกฎหมำยจ�ำกดัสทิธิผูต้ดิเชือ้บำงกรณ ีซึง่มคีวำมรนุแรงและมหีลกัฐำนทำงวทิยำศำสตร์
ช้ีให้เห็นว่ำอำจแพร่เชื้อได้โดยง่ำยและไม่อำจป้องกันได้ กรณีเช่นนั้นกฎหมำยที่จ�ำกัดสิทธิของผู้ติดเชื้อดังกล่ำวอำจถือ 
ได้ว่ำมีน�้ำหนักเพียงพอ เมื่อชั่งน�้ำหนักกับประโยชน์ซึ่งก็คือควำมปลอดภัยของประชำชนอื่น ๆ และอำจใช้บังคับได้โดย
ไม่ถือว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติ เช่นเดียวกับกรณีกำรปฏิบัติของภำคเอกชนต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี หำกมีเหตุผลอันมีน�้ำหนัก
เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้อื่น กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงก็อำจไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติ

๔.๘ การเลือกปฏิบัติในกรณีบริการภาครัฐ 

๔.๘.๑ การระบุข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาในบัตรประชาชน 
มีประเด็นปัญหำว่ำ ประชำชนบำงรำยอำจไม่ต้องกำรระบุศำสนำในบัตรประชำชน หรือต้องกำรระบุ

ศำสนำอืน่ทีม่ใิช่ศำสนำกระแสหลกั กฎหมำยและแนวปฏบิติัของหน่วยงำนรัฐจะเป็นกำรเลือกปฏบิติัด้วยเหตุแห่งศำสนำ
หรือไม่ 

เมื่อพิจำรณำกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องแล้วพบว่ำ กฎหมำยฉบับหลักที่เกี่ยวข้อง คือ พระรำชบัญญัติบัตร
ประจ�ำตัวประชำชน พ.ศ. ๒๕๒๖ มำตรำ ๗ ก�ำหนดว่ำ “ขนำด สี และลักษณะของบัตร ตลอดจนรำยกำรในบัตร และ 
รำยละเอียดของรำยกำรในบัตร ให้เป็นไปตำมทีก่�ำหนดในกฎกระทรวง แต่ในบตัรอย่ำงน้อยต้องมรีำยกำร ดังต่อไปนี ้....
(๑) ชือ่ตวั ช่ือสกุล วนัเดอืนปีเกดิ ทีอ่ยูต่ำมทะเบียนบ้ำน รปูถ่ำยและเลขประจ�ำตัวของผู้ถอืบตัร และจะมรีำยกำรศำสนำ 
หรือนิกำยของศำสนำ หรือลัทธินิยมในทำงศำสนำซ่ึงผู้ถือบัตรนับถืออยู่ด้วยหรือไม่ก็ได้” ต่อมำ กระทรวงมหำดไทย 
ประกำศกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ (โดยออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติบัตรประจ�ำตัวประชำชน พ.ศ. 
๒๕๒๖) ว่ำด้วยเรื่องรูปแบบบัตรประจ�ำตัวประชำชนแบบใหม่ที่ถูกต้อง (ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ ๒๑ 
ก.พ. ๒๕๕๔) ก�ำหนดรำยละเอียดที่ต้องมีในบัตรไว้ในข้อ ๕ ว่ำ 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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ดงันี ้อำจพจิำรณำได้ว่ำควำมเชือ่ทำงศำสนำเป็นเร่ืองควำมเชือ่เฉพำะบคุคล และเป็นเสรภีำพขัน้พืน้ฐำน 
หำกระบุเรื่องนี้ไว้ในบัตรประจ�ำตัวประชำชน อำจท�ำให้เกิดปัญหำต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติกับผู้ถือบัตรประจ�ำตัวประชำชน 
โดยมีมูลเหตุจูงใจจำกประเด็นทำงศำสนำ ดังนั้น กฎหมำยจึงไม่บังคับ โดยประชำชนสำมำรถเลือกที่จะระบุหรือไม่ก็ได้ 
กฎเกณฑ์นีจึ้งไม่มีลกัษณะเป็นกำรเลอืกปฏบัิตด้ิวยเหตแุห่งศำสนำ ในทำงกลบักนัอำจพจิำรณำได้ว่ำเป็นกำรลดปัญหำที่
เกิดจำกกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุศำสนำ เนื่องจำกเมื่อบุคคลที่ติดต่อสัมพันธ์กันในมิติต่ำง ๆ  ไม่ทรำบถึงศำสนำที่ปรำกฏ
บนบัตรประชำชน ก็เป็นกำรลดเงื่อนไขหรือโอกำสของกำรเลือกปฏิบัติหรือกำรสื่อสำรควำมเกลียดชัง (Hate Speech) 
ลงได้ อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรสัมภำษณ์พบปัญหำ เช่น 

 ๑. เจ้ำหน้ำท่ีส�ำนักงำนเขตบำงแห่งไม่ถำมผู้มำขอท�ำบัตรประชำชน และไม่แจ้งสิทธิว่ำ สำมำรถระบุ
ศำสนำหรือไม่ก็ได้ ท�ำให้ประชำชนไม่ทรำบสิทธิของตน 

 “ในบัตรให้มีรำยกำรและรำยละเอียดของรำยกำรในบัตร 
   ดังต่อไปนี้
(๑) ค�ำว่ำ “บัตรประจ�ำตัวประชำชน”
(๒) รูปถ่ำยของผู้ถือบัตร
(๓) เลขประจ�ำตัวประชำชนของผู้ถือบัตร
(๔) ชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ถือบัตร
(๕) วันเดือนปีเกิดของผู้ถือบัตร
(๖) ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนของผู้ถือบัตรในขณะยื่นค�ำขอ
(๗) วันออกบัตร
(๘) วันบัตรหมดอำยุ
(๙) ลำยมือชื่อหรือตรำลำยมือชื่อ และตรำประจ�ำต�ำแหน่งของเจ้ำพนักงำนออกบัตร
(๑๐) รำยกำรศำสนำหรือนิกำยของศำสนำ หรือลัทธินิยมในทำงศำสนำของผู้ถือบัตร
       โดยจะมีหรือไม่ก็ได้

ส�ำหรบับตัรทีอ่อกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ ให้มรีำยกำรเลขหมำยค�ำขอมบีตัร 
รหัสก�ำกับบัตร และรหัสแท่งตรวจสอบบัตร (Bar Code) ด้วย

รปูถ่ำยของผูถื้อบัตรตำม (๒) ของวรรคหนึง่ ต้องเป็นรูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรอืแว่นตำ
สีเข้ม และไม่ใส่ผ้ำคลุมหน้ำหรือผ้ำโพกศีรษะเว้นแต่ผู้ซึ่งมีควำมจ�ำเป็นตำมศำสนำ นิกำยของศำสนำ 
หรือลัทธินิยมในทำงศำสนำของผู้ถือบัตร แต่ต้องเปิดให้เห็นใบหน้ำ หน้ำผำก คิ้ว ตำ จมูก ปำก และ
คำง โดยรูปถ่ำยจะปรำกฏเลขหมำยค�ำขอตำมข้อ ๗ วรรคสอง และเลขแสดงส่วนสูงของผู้ถือบัตรที่
มีหน่วยวัดเป็นเซนติเมตร เว้นแต่ผู้ถือบัตรซ่ึงมีส่วนสูงต�่ำกว่ำหนึ่งร้อยเซนติเมตร หรือมีส่วนสูง สูง
กว่ำหนึ่งร้อยเก้ำสิบเซนติเมตร จะไม่มีเลขแสดงส่วนสูงของผู้ถือบัตรก็ได้ ในกรณีดังกล่ำวให้พนักงำน 
เจ้ำหน้ำที่บันทึกหมำยเหตุไว้ในค�ำขอด้วย”

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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ส�ำหรับกรณีน้ีโดยท่ัวไปแล้วยังไม่ถือเป็นกำรเลือกปฏิบัติ นอกจำกนี้ เม่ือพิจำรณำกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
แล้วพบว่ำ กฎหมำยไม่ได้ระบุว่ำเจ้ำหน้ำที่ต้องแจ้งให้ทรำบถึงสิทธิดังกล่ำวแต่อย่ำงไร 

๒. กำรทีเ่จ้ำของบตัรประสงค์จะระบศุำสนำ หรอืลทัธบิำงอย่ำงลงไปบนบตัร ซึง่ไม่ใช่ศำสนำกระแสหลัก 
กรณีเหล่ำนี้เป็นดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งอำจเห็นชอบด้วยหรือไม่เห็นด้วย 

ในประเด็นนี้ จะเห็นได้ว่ำ หำกเจ้ำหน้ำที่ปฏิเสธไม่ให้ระบุศำสนำหรือลัทธิบำงอย่ำงในบัตรประชำชน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ศำสนำหรือลัทธิที่มิใช่กระแสหลัก อำจเข้ำข่ำยกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุศำสนำ ควำมเชื่อ เนื่องจำก
ปฏิบัติต่อบุคคลที่มีควำมเชื่อในศำสนำหรือลัทธินั้นอย่ำงแตกต่ำงกับศำสนำหรือลัทธิอื่น 

จำกกำรศึกษำเปรียบเทียบกฎหมำยต่ำงประเทศ พบว่ำมีกรณีที่เกี่ยวกับกำรเรียกร้องสิทธิในกำรระบุ
ศำสนำหรือลัทธิควำมเชื่อบำงประกำรท่ีไม่ใช่กระแสหลักลงไปในเอกสำรรำชกำร เช่น ใบขับขี่ โดยอำจระบุในรูป 
ของกำรสวมใส่อุปกรณ์หรือเครื่องแต่งกำยตำมควำมเชื่อนั้นในกำรถ่ำยรูปติดบัตรดังกล่ำว เช่น กรณีของควำมเชื่อ  
“พำสตำฟำเรียน”267 ซ่ึงมีคดีท่ีเกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกำ โดย Lindsay Miller ได้สวมเครื่องสวมศีรษะตำมควำมเชื่อนี้
ไปถ่ำยภำพท�ำใบขับขี่ แต่เจ้ำหน้ำที่ไม่อนุญำต (The Massachusetts Registry of Motor Vehicles) ต่อมำ สมำคม
ด้ำนสิทธิมนุษยชน (The American Humanist Association) อุทธรณ์ค�ำสั่งไม่อนุญำต โดยอ้ำงข้อยกเว้นทำงศำสนำ 
อย่ำงไรก็ตำม ก่อนกำรอุทธรณ์ เจ้ำหน้ำท่ีได้เปลี่ยนค�ำสั่งอนุญำตให้เธอสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่ำวบนศีรษะถ่ำยภำพได้  
ในแคนำดำ หญิงคนหนึ่งไปถ่ำยภำพท�ำใบขับขี่โดยสวมใส่อุปกรณ์บนศีรษะตำมควำมเชื่อเช่นเดียวกันนี้ แต่ถูกเจ้ำหน้ำที่
ปฏิเสธ (Société de l’assurance automobile du Québec) เธอจึงน�ำคดีขึ้นสู่ศำล อ้ำงว่ำกำรอนุญำตให้ใส่อุปกรณ์
สวมศีรษะถ่ำยภำพได้ตำมควำมเช่ือทำงศำสนำนั้นเป็นกำรเลือกปฏิบัติเพรำะจ�ำกัดเฉพำะศำสนำอิสลำม เธอโต้แย้งว่ำ 
ข้อยกเว้นนี้ควรครอบคลุมกรณีศำสนำอื่น ๆ (อย่ำงเช่นพำสตำฟำเรียนด้วย ผู้พิพำกษำเห็นว่ำกำรยื่นค�ำร้องของเธอ
เป็นกำรท�ำให้ทรัพยำกรของรัฐในกำรด�ำเนินกระบวนยุติธรรมสูญเปล่ำ หรือว่ำเป็นกำรใช้ทรัพยำกรของรัฐโดยมิชอบ 
(Abused) ที่ต้องให้ศำลมำพิจำรณำว่ำเธอควรสวมใส่อุปกรณ์นั้นถ่ำยภำพได้หรือไม่ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ ชำวออสเตรีย 
(Niko Alm) เป็นบคุคลแรกทีช่นะคดใีนกำรเรยีกร้องให้ภำครฐัยอมให้ตนถ่ำยภำพโดยกำรสวมใส่อปุกรณ์แสดงควำมเชือ่นี้ 
ในใบขบัขี ่ต่อมำ ในช่วงต้นปี ค.ศ. ๒๐๑๖ ชำวรสัเซีย (Andrei Filin) กส็ำมำรถเรียกร้องให้ภำครัฐยอมรับให้ตนถ่ำยภำพ
ท�ำใบขับขี่โดยสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่ำว268 

๔.๘.๒ การระบุข้อมูลบางประการในบัตรประจ�าตัวที่ภาครัฐออกให้กับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ
ศาสนา

 นอกจำกประเด็นปัญหำกำรระบุศำสนำหรือระบุภำพถ่ำยแสดงถึงควำมเชื่อทำงศำสนำในบัตรที ่
ภำครฐัออกให้แล้ว ยงัมปีระเดน็ปัญหำทีเ่ก่ียวข้องกนักค็อืกำรท่ีภำครัฐก�ำหนดให้ระบขุ้อมลูบำงอย่ำงในบตัรดังกล่ำว อำจ

   267 Bobby Henderson เป็นผู้ก่อตั้งส�ำนักควำมคิดนี้ขึ้น สืบเนื่องมำจำกกำรที่เขำคัดค้ำนนโยบำยของคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำในรัฐ Kansas ที่ให้บรรจุทฤษฎีอันหนึ่งในบทเรียนแทนทฤษฎีอีกอันหนึ่ง เขำโต้แย้งโดยน�ำเสนอแนวคิด “Flying Spaghetti 

Monster” ท่ีมีสมมุติฐำนว่ำ มีปีศำจ รูปร่ำงเหมือนสปำกเกตตี้ผสมลูกช้ินเน้ือ ชักใยมนุษย์ทุกคนอยู่ แทนที่คนจะยืนบนโลกเพรำะ

แรงดึงดูด เขำอ้ำงว่ำ ทฤษฎีนี้ก็มีเหตุผลเช่นเดียวกับทฤษฎีที่คณะกรรมกำรน�ำมำบรรจุไว้ในหลักสูตรโรงเรียน เขำโพสต์เรื่องรำวนี ้

บนเว็บไซต์ และได้รับควำมนิยมจนเกิดเป็นลัทธิอย่ำงเป็นทำงกำรชื่อ “Church of the Flying Spaghetti Monster”
   268  Pastafarian’ man wins right to wear colander on his head in driving licence photo, Retrieved from 

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/pastafarian-man-wins-right-to-wear-colander-on-his-head-in-

driving-licence-photo-a6811326.html

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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ขดัหรอืแย้งต่อควำมเชือ่ของคนบำงกลุม่ เช่น ควำมเชือ่ทำงศำสนำทีม่หีลกัห้ำมกำรถ่ำยภำพ ดังจะเหน็ได้จำกคดีในประเทศ
แคนำดำ (Alberta v. Hutterian Brethren of Wilson Colony269) ซึ่งมีข้อเท็จจริงว่ำ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๓ กฎระเบียบ
เก่ียวกับใบขบัขีข่อง Alberta มกีำรแก้ไขโดยก�ำหนดให้ต้องมกีำรระบแุสดงภำพถ่ำยของผูไ้ด้รบัใบอนญุำตด้วย ก่อนหน้ำ
นี้ สมำชิกของกลุ่มศำสนำ (Wilson Colony of the Hutterian Brethren) ได้รับใบอนุญำตขับขี่ที่ไม่ปรำกฏภำพถ่ำย  
ดังนั้น กลุ่มดังกล่ำวจึงอ้ำงว่ำ กฎระเบียบใหม่ที่ทุกคนต้องปรำกฏภำพถ่ำยนี้เป็นกำรละเมิดต่อเสรีภำพในศำสนำและ 
ควำมเช่ือ ทีไ่ด้รบัรองตำมกฎบัตรสทิธแิละเสรภีำพแคนำดำ (Canadian Charter of Rights and Freedoms) เนือ่งจำก
กลุ่มดังกล่ำวอ้ำงควำมเชื่อตำมศำสนำที่ตนนับถือว่ำห้ำมถ่ำยภำพ (Second commandment) ทำงรัฐบำล Alberta 
อ้ำงว่ำกฎระเบียบดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอำชญำกรรมขโมยตัวตนหรืออัตลักษณ์ (Identity theft) 

ประเด็นส�ำคัญมีอยู่ว่ำ กฎระเบียบที่ก�ำหนดให้ต้องแสดงรูปถ่ำยในใบขับขี่เป็นกำรขัดต่อเสรีภำพในกำร
นับถือศำสนำและควำมเชื่อหรือไม่ ศำลสูงสุดของแคนำดำ เห็นว่ำ กฎระเบียบดังกล่ำวมีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมำยและ
ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุผล ดังนี้ 

  เมื่อพิจำรณำกฎระเบียบนี้ตำมหลักสัดส่วน (Proportionality test) เห็นว่ำ กฎระเบียบนี้สอดคล้อง 
    กับวัตถุประสงค์ เนื่องจำกทำงฝ่ำยปกครองของ Alberta แสดงให้เห็นว่ำ กำรยกเว้นภำพถ่ำยมีส่วน 
    ท�ำให้ระบบใบขับขี่มีควำมเปรำะบำงต่อควำมเสี่ยงของอำชญำกรรมขโมยตัวตน 

 กฎระเบียบดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อเสรีภำพในศำสนำและควำมเชื่ออย่ำงเล็กน้อย (Minimally  
    impair) เน่ืองจำกกฎระเบียบนีม้ขีึน้เพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหำอำชญำกรรม นอกจำกนี ้ยงัไม่ปรำกฏ 
    ว่ำมีทำงเลือกอื่น (Alternative measure) ที่จะท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์กำรป้องกันอำชญำกรรมได ้
    เช่นเดียวกับกำรก�ำหนดให้แสดงภำพถ่ำย 

 ผลกระทบในทำงลบต่อเสรีภำพทำงศำสนำของผู้ร้องยังไม่มีน�้ำหนักพอเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ 
   ของภำครัฐในกำรป้องกันอำชญำกรรม ซึ่งมุ่งคุ้มครองควำมปลอดภัยของระบบใบอนุญำตทั้งหมด  
    กำรยกเว้นภำพถ่ำยส�ำหรบับคุคลบำงกลุม่จะส่งผลต่อกำรจดักำรระบบและกำรเปรยีบเทยีบภำพเพือ่ 
   ระบุตวัตนของผูร้บัใบอนุญำต ดงันัน้ เมือ่ชัง่น�ำ้หนกัระหว่ำงกำรจ�ำกดัเสรภีำพและประโยชน์เกีย่วกบั 
    ควำมมั่นคงปลอดภัยดังกล่ำวแล้วเห็นว่ำกฎระเบียบดังกล่ำวมีควำมได้สัดส่วน

หำกเปรยีบเทยีบกบักฎหมำยสหภำพยโุรปแล้ว พบว่ำในแง่หนึง่กฎเกณฑ์ของภำครัฐเช่นนีอ้ำจพจิำรณำ
ว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อม (Indirect Discrimination) เนื่องจำกโดยสภำพของกฎเกณฑ์ในทำงเน้ือหำแล้ว มิได ้
มุ่งหมำยเลือกปฏิบัติต่อศำสนำหรือควำมเชื่อใด เนื่องจำกก�ำหนดให้ทุกคนต้องถ่ำยภำพติดบัตร แต่ผลท่ีเกิดข้ึนทำง
ปฏิบัตินั้นกระทบต่อควำมเชื่อของบำงศำสนำ อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำเหตุผลตำมค�ำตัดสินของศำลแคนำดำแล้ว  
มีแนววินิจฉัยคล้ำยคลึงกับยุโรป จะเห็นได้ว่ำ กฎเกณฑ์ดังกล่ำว เมื่อชั่งน�้ำหนักและพิจำรณำตำมหลักสัดส่วน  
(Proportionality test) ประกอบกับวัตถุประสงค์ที่กฎเกณฑ์นี้มุ่งประสงค์แล้ว กฎเกณฑ์ดังกล่ำวไม่เป็นกำรส่งผลให้
บุคคลบำงกลุ่มเสียเปรียบอย่ำงไม่ได้สัดส่วน (Disproportionately prejudicial effect) 

   269  From “Alberta v. Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009]” 2 SCR 567, 2009 SCC 37
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๔.๙ การเลือกปฏิบัติและความเท่าเทียมกันเกี่ยวกับระบบบริการสาธารณสุข 

กำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของประเทศไทยอยู่ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของระบบบริกำรสำธำรณสุขอย่ำงน้อย ๓ 
ระบบ แต่ละระบบมีกรอบแนวคิดท่ีแตกต่ำงกนั  เป็นผลให้แต่ละระบบมีประเภทและวธิจีดับรกิำรสำธำรณสขุไม่เหมอืนกัน 
กล่ำวคือ

นอกจำกทั้งสำมระบบข้ำงต้นแล้ว ยังมีระบบบริกำรสำธำรณสุขของพนักงำนหรือลูกจ้ำงองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่นของรัฐอีกด้วย

จำกรำยงำนกำรศกึษำของคณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งชำตพิบว่ำ แม้กฎหมำยว่ำด้วยระบบบรกิำรสำธำรณสขุ 
๓ ระบบไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ และผู้มีสิทธิรับบริกำร
ของแต่ละระบบบริกำรแตกต่ำงกัน แต่ก็ยังพบว่ำมีผู้เข้ำไม่ถึงบริกำรสำธำรณสุข นอกจำกนี้ ระบบบริกำรสำธำรณสุขทั้ง 
๓ ระบบยังมีปัญหำของกำรเข้ำไม่ถึงบริกำร กำรขำดข้อมูลข่ำวสำร และควำมเหลื่อมล�้ำหลำยประกำร เช่น270  

๑. ระบบประกนัสขุภำพแห่งชำตมิขีอบเขตอ�ำนำจหน้ำทีค่รอบคลุมทัง้กำรก�ำหนดประเภท ขอบเขต และมำตรฐำน
กำรให้บรกิำรสำธำรณสขุ มำตรฐำนของโรงพยำบำล/หน่วยบรกิำร กำรเติมหรอืเพิม่สทิธริบับริกำรสำธำรณสขุของระบบ
บริกำรฯ อื่นให้สอดคล้องตำมระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติไม่อำจท�ำได้ทันที ต้องก�ำหนดพระรำชกฤษฎีกำ หรือ
ข้อตกลงกับคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ท�ำให้ผู้มีสิทธิในระบบบริกำรสำธำรณสุขอื่นอำจไม่ได้รับบริกำร
สำธำรณสุขบำงประกำร ภำยใต้ระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติซึ่งควรเป็นบริกำรฯ ขั้นพื้นฐำนส�ำหรับทุกคน

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ตำมพระรำชบัญญตัหิลกัประกนัสขุภำพแห่งชำต ิพ.ศ. ๒๕๔๕ อยูภ่ำยใต้หลกักำรตำมรฐัธรรมนญู
แห่งรำชอำณำจกัรไทย ซึง่รบัรองให้บุคคลมสีทิธเิสมอกนัในกำรรบับรกิำรสำธำรณสขุทีเ่หมำะสม
ได้มำตรฐำนอย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ

ระบบประกันสังคม 
ตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เน้นกำรให้สังคมดูแลซึ่งกันและกัน รัฐจะดูแล
ประชำชน โดยให้ประชำชนมีส่วนร่วม มีระบบกำรคลังที่ยั่งยืน

ระบบสวัสดิการข้าราชการ 
ตำมพระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นสวัสดิกำรที่
รัฐให้แก่ข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง

   270  อัจฉรำ ฉำยำกุล และคณะ, ประมวลรำยงำนผลกำรพิจำรณำเพื่อเสนอแนะนโยบำยและข้อเสนอในกำรปรับปรุงกฎหมำย 

และกฎของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ, เล่ม ๑ ระหว่ำงวันที่ ๑ มีนำคม ๒๕๕๔ - ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ / คณะอนุกรรมกำร

ด้ำนเสนอแนะนโยบำยและข้อเสนอในกำรปรับปรุงกฎหมำย และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (กรุงเทพฯ: ส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ, ๒๕๕๘)

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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๒. กำรจ่ำยเงินให้โรงพยำบำล/หน่วยบริกำร ซึ่งสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขตำมระบบหลักประกันสุขภำพ 
แห่งชำติ กรณีผู้ป่วยนอกมีวิธีเหมำจ่ำยรำยหัว ตำมจ�ำนวนประชำกรในพื้นที่ โดยกันเงินบำงส่วน งบประมำณเหมำจ่ำย
เป็นเงนิเดอืนเจ้ำหน้ำท่ีของโรงพยำบำล ประกอบกบัโรงพยำบำล/หน่วยบรกิำรดงักล่ำวได้รบัเงนิจำกกองทนุภำยใต้ระบบ
บริกำรอื่นลดลง กล่ำวคือ ระบบสวัสดิกำรข้ำรำชกำรมีระบบควบคุมกำรชดเชยค่ำใช้จ่ำย โดยใช้กำรเหมำจ่ำยปลำยปิด
ตำมกลุม่โรคกรณผีูป่้วยใน และระบบประกนัสงัคมมกีำรแข่งขันจำกโรงพยำบำลเอกชนและโรงพยำบำลสังกดัอืน่ เป็นผล
ให้โรงพยำบำลสงักดักระทรวงสำธำรณสขุจ�ำนวนไม่น้อยได้รบังบประมำณไม่เพยีงพอ หรอืต�ำ่กว่ำต้นทนุ มคีวำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันลดลง หรือบำงแห่งต้องออกจำกกำรเป็นหน่วยบริกำรประจ�ำ

๓. พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๕ วรรค ๒ ก�ำหนดว่ำคณะกรรมกำรหลัก
ประกันสุขภำพแห่งชำต ิอำจก�ำหนดให้บคุคลทีเ่ข้ำรบักำรบรกิำรสำธำรณสขุต้องร่วมจ่ำยค่ำบรกิำร...เว้นแต่ผูย้ำกไร้หรอื
บุคคลที่รัฐมนตรีก�ำหนดไม่ต้องจ่ำยค่ำบริกำร ทำงปฏิบัติได้ใช้กำรจ่ำยร่วมเป็นอัตรำคงที่ต่อครั้ง (๓๐ บำท หำกมียำ)  
โดยยกเว้นกำรจ่ำยร่วมให้บำงกลุ่ม รวมถึงผู้ไม่ประสงค์จ่ำยค่ำบริกำร ท�ำให้กำรจ่ำยร่วมเป็นไปตำมควำมสมัครใจ และ
ไม่อำจใช้กลไกช่วยเหลือผู้ยำกจน ผู้ด้อยโอกำสอื่นให้เข้ำถึงบริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกนัก

๔. บริกำรสำธำรณสุขภำยใต้ระบบประกันสังคมมีควำมเหล่ือมล�้ำจำกระบบบริกำรอ่ืน คือ ไม่ครอบคลุมกำร
ตรวจสุขภำพ นอกจำกนี้ มีเพียงผู้ประกันตนตำมระบบนี้เท่ำนั้นที่ต้องร่วมจ่ำยค่ำบริกำรเป็นภำคบังคับ โดยจ่ำยเป็น
เงินสมทบในกองทุนประกันสังคม ขณะที่ผู้รับบริกำรในระบบอื่น เช่น ระบบสวัสดิกำรข้ำรำชกำรไม่ต้องจ่ำย และระบบ 
หลักประกันสุขภำพ ฯ ใช้กำรร่วมจ่ำยตำมควำมสมัครใจ แต่ผู้ประกันตนกลับได้รับบริกำรที่เท่ำกันหรือด้อยกว่ำผู้รับ
บริกำรระบบบริกำรอื่น

๕. ระบบสวัสดิกำรข ้ำรำชกำรสำมำรถเข ้ำ รับกำรรักษำพยำบำลในโรงพยำบำลรัฐทุกแห ่ง หรือ 
โรงพยำบำลเอกชนบำงแห่งตำมที่กระทรวงกำรคลังก�ำหนด โดยไม่ต้องเลือกหน่วยบริกำรประจ�ำหรือโรงพยำบำล 
คู่สัญญำ แม้กระนั้นยังพบว่ำหลำยคนเข้ำไม่ถึงบริกำรในโรงพยำบำลรัฐ ต้องเข้ำรับกำรรักษำท่ีโรงพยำบำลเอกชนโดย
เสียค่ำใช้จ่ำยเอง นอกจำกนี้ พบว่ำกรมบัญชีกลำงเป็นเพียงหน่วยเบิกจ่ำย และคณะกรรมกำรบริหำรระบบสวัสดิกำร
ข้ำรำชกำรมีหน้ำที่ก�ำหนดมำตรกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำเป็นหลัก แต่ไม่มีอ�ำนำจบริหำรจัดกำร ก�ำกับจ�ำนวนกำร
เบกิจ่ำย รวมถงึควบคมุมำตรฐำนบรกิำร ท�ำให้กำรเบกิจ่ำยค่ำรกัษำพยำบำลและค่ำยำในกรณผีูป่้วยนอกเพ่ิมสงูขึน้อย่ำง
ต่อเนื่อง ขณะที่ไม่อำจควบคุมหรือต่อรองเกี่ยวกับประเภทหรือมำตรฐำนกำรบริกำร ส่วนกำรดูแลควำมปลอดภัย อำชีว
อนำมัย สภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนยังไม่ได้รับกำรดูแล

 ๖. ผู้ประกนัตนตำมระบบประกนัสงัคม ซึง่จงใจหรือยนิยอมก่อให้เกดิอนัตรำยหรอืเจบ็ปว่ย271 รวมถึงผู้ประกนั
ตนที่จ่ำยเงินสมทบไม่ครบระยะเวลำตำมที่กฎหมำยก�ำหนด เช่น กรณีประสบอันตรำย/เจ็บป่วย ทุพพลภำพ ต้องจ่ำย
แล้วไม่น้อยกว่ำ ๓ เดือน และกรณีคลอดบุตรต้องจ่ำยแล้วไม่น้อยกว่ำ ๗ เดือน272

 ๗. ผู้อยู่ในข่ำยรับบริกำรมำกกว่ำ ๑ ระบบ ซึ่งโดยใช้สิทธิหลักของตนก่อน แล้วจึงใช้สิทธิในฐำนะผู้อำศัยสิทธิ
เพิ่มเติมในส่วนท่ีเบิกจ่ำยไม่ได้ ทำงปฏิบัติพบว่ำ ทั้งผู้ป่วยและโรงพยำบำลไม่ทรำบข้อมูลดังกล่ำว ท�ำให้ผู้ป่วยต้องรับ 
ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยส่วนนี้เอง หรือออกจำกกำรรักษำพยำบำลกลำงคัน เช่นเดียวกัน ผู้ประกันตนตำมระบบประกันสังคม
ในฐำนะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พึงได้รับข้อมูลข่ำวสำรกำรบริหำรงำน ฐำนะกำรเงิน หรืออ่ืนใดของกองทุนประกันสังคม  
ทำงปฏิบัติพบว่ำ ผู้ประกันตน รวมถึงผู้ประกันตนที่เป็นแรงงำนข้ำมชำติกลับเข้ำไม่ถึงข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำว

   271  พระรำชบัญญัติประกันสังคมฯ มำตรำ ๖๑
   272  พระรำชบัญญัติประกันสังคมฯ มำตรำ ๖๒, ๖๕ และ ๖๙
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 ๘. กลุ่มผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม ได้แก่ ผู้ไม่มีสัญชำติไทย และไม่ได้รับกำรผ่อนผันภำยใต้มติคณะรัฐมนตร ี
ว่ำด้วยกำรให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐำนด้ำนสำธำรณสุขแก่บุคคลที่มีปัญหำสถำนะและสิทธิแรงงำนนอกระบบ/แรงงำน 
ข้ำมชำติที่ไม่สำมำรถพิสูจน์สัญชำติ (งำนภำคเกษตรกรรม ภำคประมง และงำนบ้ำน) และเด็กเร่ร่อนหรือผู้ไร้ที่พักพิง
ซึ่งมักรักษำตัวเอง เนื่องจำกช่องว่ำงทำงกฎหมำย อุปสรรคด้ำนภำษำ ไม่มีหรือเข้ำไม่ถึงเครื่องมือสื่อสำร อคติของผู้ใช้
บริกำรและบรรยำกำศไม่เป็นมิตรของสถำนพยำบำล เป็นต้น

๔.๑๐ การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ “ประวัติอาชญากรรม” 

ประวัติอำชญำกรรม (Criminal Record) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีควำม
เก่ียวข้องกับพฤติกรรมต่ำง ๆ ซึ่งกระทบสิทธิของเจ้ำของข้อมูลนั้น เช่น กำรน�ำไปใช้ 
เผยแพร่ในทำงที่ท�ำให้บุคคลนั้นเส่ือมเสียชื่อเสียง กำรน�ำไปใช้ประกอบกำร
ตัดสินใจเรื่องต่ำง ๆ อันเกี่ยวข้องกับควำมสัมพันธ์ของบุคคลนั้นกับบุคคล
หรือองค์กรอื่นในสังคม ส�ำหรับในหัวข้อนี้จะมีขอบเขตศึกษำปัญหำของ
กำรน�ำข้อมูลดังกล่ำวมำเป็นปัจจัยในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับผู ้มีประวัติ
อำชญำกรรมในบริบทกำรท�ำงำน ซึ่งอำจประกอบด้วยพฤติกรรมย่อย
หลำยประกำรทั้งในช่วงก่อนกำรเกิดควำมสัมพันธ์ตำมสัญญำจ้ำง
แรงงำน เช่น กำรก�ำหนดให้ประวัติอำชญำกรรมเป็นคุณสมบัติต้อง
ห้ำมส�ำหรับผู ้สมัครงำน กำรใช้ค�ำถำมเกี่ยวกับประวัติอำชญำกรรม
ในกระบวนกำรคัดเลือก เช่น กำรสัมภำษณ์หรือในใบสมัครงำน ส�ำหรับ
ช่วงหลังกำรเกิดควำมสัมพันธ์ตำมสัญญำจ้ำงแรงงำนแล้ว ก็มีกำรกำรน�ำ
เหตุประวัติอำชญำกรรมมำประกอบกำรพิจำรณำตัดสินใจในเงื่อนไขต่ำง ๆ 
เช่น กำรเลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง กำรเลิกจ้ำง เป็นต้น เมื่อพิจำรณำในกรอบ
กฎหมำยสิทธิมนุษยชนจะเห็นได้ว่ำ บุคคลที่มีประวัติอำชญำกรรมได้รับกำรปฏิบัติ
ที่แตกต่ำงจำกบุคคลอื่นเพียงเพรำะเหตุท่ีตนมีประวัติอำชญำกรรม จึงน�ำไปสู่ประเด็น
ค�ำถำมว่ำ บุคคลที่ได้รับกำรปฏิบัติแตกต่ำงจำกบุคคลอื่นด้วยเหตุนี้ จะได้รับกำรคุ้มครองตำมหลักกฎหมำยสิทธิ
มนุษยชนเก่ียวกับกำรห้ำมเลือกปฏิบัติหรือไม่ อย่ำงไร โดยทั่วไปแล้วอำจพิจำรณำได้ว่ำ กำรปฎิบัติต่อบุคคลหนึ่ง 
แตกต่ำงจำกอกีบคุคลอืน่ทีม่คีณุสมบัตเิหมอืนกนั เพยีงเพรำะเหตุทีบ่คุคลนัน้มปีระวติัอำชญำกรรม โดยหลักแล้วจึงเป็น 
“กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน” ซึ่งหำกเข้ำเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติแล้ว ก็อำจจัดเป็นกำร “เลือกปฏิบัติ” ได้ อย่ำงไรก็ตำม 
เนือ่งจำก “ประวัตอิำชญำกรรม” มปัีญหำว่ำจะจดัอยูใ่น “เหตแุห่งกำรเลอืกปฏบิตั”ิ ตำมกฎหมำยสทิธมินษุยชนหรอืไม่ 
ในส่วนนี้จะเริ่มจำกกำรศึกษำกฎหมำยและคดีที่เกิดขึ้นในต่ำงประเทศ ก่อนจะเปรียบเทียบกับประเทศไทยต่อไป

๔.๑๐.๑ การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ “ประวัติอาชญากรรม” ในต่างประเทศ 
ในส่วนนี้จะศึกษำกฎหมำยสหรัฐอเมริกำ แคนำดำ และออสเตรเลีย ที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกปฎิบัติ

ด้วยเหตุ “ประวัติอำชญำกรรม” (Criminal Record) ในมิติของกำรจ้ำงแรงงำน 
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(๑) กฎหมายสหรัฐอเมริกา 
กฎหมำยสิทธิพลเมืองสหรัฐอเมริกำ (The Civil Rights Act) ได้วำงหลักเกี่ยวกับกำรเลือก

ปฏิบัติด้วยเหตุต่ำง ๆ ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐำนของพลเมือง ส�ำหรับในมิติของกำรจ้ำงแรงงำนนั้น273 กฎหมำยนี้วำงหลักห้ำม
กำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจ้ำงงำนอันถือเป็นกำรมิชอบด้วยกฎหมำย (Unlawful Employment Practices) ซึ่งได้แก่274

 
 กำรปฏเิสธกำรจ้ำงหรอืกำรเลกิจ้ำงบคุคลใดหรอืเลอืกปฏบิตัต่ิอบคุคลใดในกรณขีองค่ำชดเชย  

    เงื่อนไขกำรท�ำงำน สภำพกำรจ้ำง สิทธิพิเศษในกำรจ้ำงงำน ด้วยเหตุเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา  
    เพศ หรือถิ่นก�าเนิด (race, color, religion, sex, or national origin) ของบุคคลดังกล่ำว

 
 กำรจ�ำกัด กำรแบ่งแยก กำรจ�ำแนก ลูกจ้ำงหรือผู้สมัคร (Employee or Applicant) ด้วย 

    วิธีใด ๆ อันเป็นกำรพรำกไปซึ่งโอกำสของบุคคลนั้นในกำรท�ำงำนหรือส่งผลกระทบอย่ำง 
    รุนแรงต่อสถำนะของบุคคลนั้นในฐำนะลูกจ้ำง ด้วยเหตุเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ หรือถิ่น 
    ก�าเนิดของบุคคลดังกล่ำว

นำยจ้ำงอำจปฎบิตัต่ิอลูกจ้ำงหรือผู้สมคัรด้วยเหตุดังกล่ำวได้หำกเหตุนัน้เข้ำลักษณะ “คณุสมบตัิ
อนัเกีย่วข้องกบังำนนัน้โดยสจุรติ” (Bona Fide Occupational Qualification) อย่ำงไรกต็ำม ศำลวำงหลักว่ำในกำรอ้ำง
เหตุนี้ นำยจ้ำงต้องพิสูจน์องค์ประกอบ ๓ ประกำร คือ (๑) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเหตุแห่งกำรเลือกปฎิบัติที่กฎหมำยมุ่ง
คุม้ครองกบัควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนน้ัน (๒) กำรก�ำหนดคณุสมบติัดงักล่ำวเกีย่วข้องกบัสำระส�ำคญัของกจิกำรนำยจ้ำง 
และ (๓) ไม่มีทำงเลือกอื่นใดที่จ�ำกัดสิทธิลูกจ้ำงหรือผู้สมัครน้อยกว่ำ (Less restrictive measure)275 เหตุดังกล่ำว 
มีลักษณะเป็นข้อยกเว้นของหลักท่ัวไปซ่ึงห้ำมกำรเลือกปฎิบัติต่อลูกจ้ำง ดังนั้น จึงมีกำรตีควำมอย่ำงแคบ เช่น กำรที่
นำยจ้ำงปฎิบัติเป็นพิเศษต่อบุคคลด้วยเหตุศำสนำนั้นยังไม่มีเพียงพอแสดงว่ำเหตุดังกล่ำวเป็นคุณสมบัติอันเกี่ยวข้อง 
กับงำนนั้นโดยสุจริต276  

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรควำมเท่ำเทียมกันในกำรจ้ำงงำน (Equal Employment Oppor-
tunity Commission หรือ EEOC) ซ่ึงเป็นองค์กรระดับรัฐบำลกลำงและมีอ�ำนำจบังคับใช้กฎหมำยสิทธิพลเมืองโดย
สำมำรถไต่สวนค�ำร้องที่อ้ำงว่ำถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุที่กฎหมำยก�ำหนด นอกจำกนี้ คณะกรรมกำร EEOC ได้ก�ำหนด
แนวทำงกำรบังคับใช้กฎหมำย (Enforcement Guidance) ส�ำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับประวัติอำชญำกรรม สรุปได้ว่ำ277 
ในกรณีที่นโยบำยกำรจ้ำงงำนที่ส่งผลให้เกิดกำรเลือกปฎิบัติด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฎิบัติตำมกฎหมำยสิทธิพลเมือง  
(เชือ้ชาต ิสผีวิ ศาสนา เพศ หรอืถิน่ก�าเนดิ) นำยจ้ำงจ�ำต้องแสดงให้เหน็ว่ำนโยบำยนัน้มคีวำมเชือ่มโยงระหว่ำงอำชญำกรรม 

   273  Title VII of the Civil Right Act of 1964, codified as Subchapter VI of Chapter 21 of title 42 of the United 

States Code
   274  SEC. 2000 e-2. [Section 703], the Civil Rights Act
   275  From “United Automobile Workers v. Johnson Controls, Inc.,” 499 U.S. 187 (1991)
   276  From “Equal Employment Opportunity Commission v. Kamehameha School — Bishop Estate”, 990 

F.2d 458 (9th Cir. 1993)
   277  From EEOC Enforcement Guidance, U.S. Equal Employment Opportunity Commission 25 April 2010
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อนัตรำยของอำชญำกรรมดงักล่ำว กบัควำมเสีย่งต่อกำรปฎิบติัหน้ำท่ีในต�ำแหน่งงำนนัน้ หลกักำรน้ีอำจเรยีกได้ว่ำเป็นกำร
พจิำรณำควำมเก่ียวข้องกบังำนและสอดคล้องกบัควำมจ�ำเป็นทำงธรุกจิ (Job related and consistent with business 
necessity) นอกจำกนี้ ยังได้วำงแนวทำงเกี่ยวกับกำรคัดเลือกบุคคลโดยเฉพำะเจำะจง (Target screen) ซึ่งมีที่มำจำก 
ค�ำพิพำกษำศำลในคดี Green v. Missouri Pacific Railroad278 โดยก�ำหนดองค์ประกอบหรือปัจจัยส�ำหรับกำร 
พิจำรณำในกำรใช้ประวัติอำชญำกรรมให้ไม่เป็นกำรเลือกปฎิบัติ องค์ประกอบดังกล่ำว คือ ลักษณะของควำมผิดนั้น 
เวลำที่ผ่ำนมำหลังจำกควำมผิดนั้นเกิดขึ้นหรือหลังจำกที่ได้รับโทษแล้ว และลักษณะสภำพของงำนนั้น ๆ ดังนั้น กำรที่
นำยจ้ำงจะใช้ประวัติอำชญำกรรมเป็นเหตุผลของกำรไม่รับบุคคลเข้ำท�ำงำนก็จะต้องแสดงให้เห็นถึงควำมจ�ำเป็นทำง
ธรุกิจ (Business necessity)279 นอกจำกน้ี EEOC ยงัก�ำหนดแนวทำงกำรบงัคบัใช้กฎหมำย ซึง่ก�ำหนดให้กิจกำรต่ำง ๆ 
จัดให้มีกระบวนกำรที่แสดงว่ำกิจกำรนั้นจะไม่ใช้ประวัติอำชญำกรรมเพื่อเลือกปฎิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุแห่งเชื้อชำติ  
สีผิว ถิ่นก�ำเนิด รวมทั้งก�ำหนดแนวปฎิบัติที่ดี (Best Practice) ให้นำยจ้ำงน�ำค�ำถำมเกี่ยวกับ “ประวัติอำชญำกรรม” 
ออกจำกใบสมัครงำนด้วย ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่ำ เหตุแห่งประวัติอำชญำกรรมมิได้เป็นเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติด้วยตัวเอง 
แต่ต้องมีควำมเกี่ยวพันกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติอื่นที่กฎหมำยนี้ระบุไว้

(๒) กฎหมายแคนาดา 
กฎหมำยแคนำดำที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกปฎิบัติด้วยเหตุประวัติอำชญำกรรม สำมำรถจ�ำแนก

พิจำรณำในระดับรัฐบำลกลำงและระดับมลรัฐ ดังนี้ 

กฎหมายระดับรัฐบาลกลาง

กฎหมำยสิทธิมนุษยชนสหพันธรัฐ (Federal Human Rights Act) วำงหลักว่ำ “เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติตำม
กฎหมำยประกอบด้วย เชื้อชำติ สัญชำติ .....และกำรตัดสินโทษทำงอำญำ (Conviction for an offence) ซึ่ง
ได้รับกำรพิจำรณำให้ระงับประวัติอำชญำกรรม (suspension)280 จะเห็นได้ว่ำ กฎหมำยก�ำหนดเหตุประวัติ
อำชญำกรรมไว้ในฐำนะเป็น “เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ” (Prohibited ground of discrimination) ประกำร
หนึ่งโดยเฉพำะอย่ำงชัดเจน เช่นเดียวกับเหตุอื่น ๆ เช่น เพศ เชื้อชำติ ศำสนำ ฯลฯ 

   278  From “Green v. Missouri Pacific Railroad” 549 F.2d 1158 (8th Cir. 1975)
   279  From “Work Reform: The Other Side of Welfare Reform (p 53, 56)” by Sharon Dietrich, Maurice  

Emsellem, Catherine Ruckelshaus 1998, Stanley L. & Policy Review 9 
   280  Human Rights Act, RSC 1985 Section 3 (1): ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่ำ กฎหมำยสิทธิมนุษยชนใช้ค�ำว่ำ “pardon or  

suspension” แต่ทั้งนี้ต้องพิจำรณำเชื่อมโยงกับกฎหมำยเฉพำะอีกฉบับหนึ่งคือ กฎหมำยประวัติอำชญำกรรม (The Criminal Records 

Act) โดยกฎหมำยนีว้ำงหลกัว่ำผูม้ปีระวัตอิำชญำกรรมทีผ่่ำนกำรพจิำรณำให้ระงับประวตัอิำชญำกรรม (Criminal record suspension) 

จะได้รับกำรน�ำประวัติแยกออกมำจำกกำรสืบค้นและจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลใดเว้นแต่จะมีค�ำสั่งจำกรัฐมนตรี ดังนั้น “suspension” 

ในกรณีนี้คือกำรระงับประวัติอำชญำกรรมมิใช่กำรระงับหรือกำรพัก “กำรลงโทษ” กฎหมำยลักษณะนี้เทียบได้กับกฎหมำยบำงมลรัฐใน

ออสเตรเลียที่ผู้มีประวัติได้รับโทษอำญำสำมำรถได้รับกำรพิจำรณำให้ประวัตินั้นไม่ปรำกฏในระบบหรือที่เรียกว่ำ “Spent conviction” 

เช่น กฎหมำยมลรัฐ Western Australia (Spent Convictions Act 1988)
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กฎหมายระดับมลรัฐ

กลุ่มแรก

กลุ่มที่สอง

กฎหมำยสทิธมินษุยชนระดบัมลรฐัในแคนำดำนัน้วำงหลกัเกีย่วกบัประวตัอิำชญำกรรมแตกต่ำงกนัไป ซึง่ผู้เขยีน
จ�ำแนกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 

ก�ำหนดให้ “ประวัติอำชญำกรรม” เป็นเหตุแห่งกำรเลือกปฎิบัติประกำรหนึ่งโดยเฉพำะ เช่น 
 กฎหมายสิทธิมนุษยชนของมลรัฐ British Columbia วำงหลักไว้ว่ำ281 บุคคลจะต้อง (ก) ไม่ถูกปฏิเสธ

กำรจ้ำงงำนหรือปฏิเสธในกำรท�ำงำนต่อไป หรือ (ข) เลือกปฎิบัติเกี่ยวกับกำรจ้ำงแรงงำนหรือเงื่อนไขของกำรจ้ำง
แรงงำนด้วยเหตุแห่งเชื้อชำติ สีผิว ....หรือ เพรำะบุคคลนั้นถูกตัดสินว่ำมีควำมผิดอำญำ ซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกับกำร 
จ้ำงแรงงำนหรือกำรจ้ำงแรงงำนที่มุ่งกระท�ำ (convicted of a criminal offence that is unrelated to the 
employment or to the Intended employment of that person) 
 กฎหมายสิทธิมนุษยชนของมลรัฐ Quebec282 วำงหลักว่ำ “บุคคลจะต้องไม่ถูกเลิกจ้ำง หรือปฏิเสธกำร

จ้ำงงำน หรือตัดสินลงโทษท่ีเกี่ยวกับกำรจ้ำงงำน ด้วยเหตุเพียงเพรำะบุคคลนั้นถูกตัดสินว่ำมีควำมผิดทำงอำญำ 
(Convicted of a penal or criminal offence) ทั้งนี้ หำกควำมผิดนั้นไม่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรจ้ำงแรงงำน...”
 กฎหมายสิทธิมนุษยชนของมลรัฐ Newfoundland and Labrador283 วำงหลักว่ำ “นำยจ้ำงหรือ

บุคคลที่ท�ำกำรในนำมนำยจ้ำงจะต้องไม่ปฏิเสธกำรจ้ำงหรือปฏิเสธกำรจ้ำงต่อไปหรือก�ำหนดเงื่อนไขข้อตกลงใน
กำรจ้ำงงำนที่เป็นกำรเลือกปฎิบัติ ด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฎิบัติที่กฎหมำยก�ำหนดไว้ หรือเพรำะด้วยเหตุที่บุคคล
นั้นถูกตัดสินว่ำมีควำมผิดทำงอำญำซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกำรจ้ำงแรงงำน อย่ำงไรก็ตำม ข้อห้ำมดังกล่ำวไม่ใช้กับกรณี
กำรก�ำหนดคุณสมบัติหรือกำรปฎิบัติที่แตกต่ำงบนพื้นฐำนของคุณสมบัติเก่ียวกับอำชีพโดยสุจริต (Good Faith  
Occupational Qualification) 

   281  Human Rights Code, RSBC 1996, Section 13 
   282  Charter of human rights and freedoms, RSQ, c C-12, Section 18.2 
   283  Human Rights Act, 2010, SNL 2010, c H-13, Section 14
   284  The Human Rights Code, CCSM c H175, Section 9 (2)

มิได้ก�ำหนดให้ “ประวัติอำชญำกรรม” เป็นเหตุแห่งกำรเลือกปฎิบัติโดยเฉพำะ แต่มีแนวทำงหรือกำร
ตีควำมของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนให้ได้รับกำรคุ้มครองเทียบเท่ำกับเหตุแห่งกำรเลือกปฎิบัติอื่นตำมที่ระบุ
ในกฎหมำย เช่น 
 กฎหมายมลรัฐ Manitoba มีกำรก�ำหนดเหตุแห่งกำรเลือกปฎิบัติ (Applicable characteristics) 

เช่น บรรพบุรุษ ศำสนำ ควำมเชื่อ เพศ ฯลฯ ไว้ในมำตรำ ๙ (๑) แต่มิได้ก�ำหนดกรณีประวัติอำชญำกรรมไว้
เป็นเหตุแห่งกำรเลือกปฎิบัติโดยเฉพำะ284 อย่ำงไรก็ตำม จำกค�ำร้องและแนวทำงกำรตีควำมของคณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนของมลรัฐ Manitoba มีหลักกำรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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 ค�ำร้องต่อคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน Manitoba285 กรณีผู้สมัครงำนต�ำแหน่งดูแลผู้สูงอำยุถูกบังคับให้
ตรวจสอบประวัตอิำชญำกรรม แม้ว่ำเหตเุกีย่วกบัประวัตอิำชญำกรรมมไิด้ระบไุว้ชัดเจนตำมกฎหมำยสทิธมินษุยชน
ของมลรฐั Manitoba แต่คณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนเห็นว่ำ มำตรำ ๙ (๑) ของกฎหมำยสทิธมินษุยชน มเีจตนำรมณ์
คุ้มครองบุคคลจำกกำรเลือกปฎิบัติด้วยเหตุประวัติอำชญำกรรมด้วย เนื่องจำกบุคคลที่มีประวัติอำชญำกรรมได้รับ
ผลกระทบ เช่น stigma stereotype และ disadvantage เช่นเดียวกับบุคคลท่ีจัดอยู่ในกลุ่มเหตุแห่งกำรเลือก
ปฎิบัติอื่น ๆ อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนยอมรับว่ำ กำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจะเป็นกำร
เลือกปฎิบัติเม่ือนำยจ้ำงไม่สำมำรถแสดงให้เห็นถึงเหตุผลจ�ำเป็นที่เกี่ยวกับงำนนั้น (Reasonable Justification) 
ส�ำหรับกรณีน้ีคณะกรรมกำรฯ เห็นว่ำมีควำมเหมำะสมที่จะตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมของลูกจ้ำงใหม่เพื่อลด
ควำมเสี่ยงอันจะกระทบควำมปลอดภัยของผู้สูงอำยุ 
 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน Manitoba มีนโนบำย (Policy) แนะน�ำให้นำยจ้ำงหลีกเลี่ยงกำรใช้ประวัติ

อำชญำกรรมในกำรเลือกปฎิบัติต่อบุคคล โดยมีหลักกำรว่ำ286 ค�ำร้องเกี่ยวกับกำรเลือกปฎิบัติในกำรจ้ำงแรงงำนใน
กรณีประวัติอำชญำกรรม อำจเข้ำข่ำยค�ำร้องตำมมำตรำ ๙ (๑) ของกฎหมำยสิทธิมนุษยชนได้ โดยจะต้องพิจำรณำ
ว่ำ ประวตัอิำชญำกรรม (กำรถูกตดัสนิโทษ (Conviction) นัน้มคีวำมสมัพนัธ์โดยสจุริตกบัอำชีพหรอืกำรจ้ำงแรงงำน
นั้นหรอืไม่ (Bona Fide Relationship to the occupation or employment) ซึ่งมปีจัจยัพิจำรณำหลำยประกำร 
เช่น (๑) หำกอุปนิสยัซึง่เกีย่วข้องกบักำรถกูตดัสนิโทษนัน้เกดิขึน้ซ�ำ้อกี อำจส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถของนำยจ้ำง
ในกำรประกอบกำรอย่ำงปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ (Employer’s ability to carry on its business safely 
and efficiently) (๒) สถำนกำรณ์แวดล้อมของควำมผิดนั้น เช่น อำยุขณะกระท�ำผิด (๓) ระยะเวลำของกำรตัดสิน
โทษกับกำรตัดสินใจที่เกี่ยวกับกำรจ้ำงแรงงำน 

นอกจำกนี้ ยังจ�ำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำง “กำรถูกตั้งข้อหำ” (Criminal charge) กับ กำรถูกตัดสินโทษ 
(Conviction) โดยคณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนยอมรับหลกัว่ำบคุคลมีสิทธพิืน้ฐำนทีจ่ะได้รบักำรสนันษิฐำนว่ำบริสทุธิ์
จนกว่ำจะถูกตัดสินโทษตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม กำรน�ำเหตุเกี่ยวกับกำรตั้งข้อหำควำมผิดอำญำมำใช้ตัดสินใจ
เกีย่วกับกำรจ้ำงแรงงำนอำจท�ำได้เมือ่พสิจูน์ถงึควำมเสีย่งต่อผูร่้วมงำนหรือกำรประกอบกำรของนำยจ้ำง โดยควำม
เสี่ยงนี้จะต้องมีควำมรุนแรง กล่ำวคือ นำยจ้ำงจะต้องมีระดับกำรพิสูจน์ควำมเสี่ยงที่สูงกว่ำกรณีกำรถูกตัดสินโทษ

   285  From Human Rights Adjudicator Rules on Criminal Record Complaint, December 2009, Manitoba Human 

Rights Commission. Retrieved from http://www.manitobahumanrights.ca/publications/news_releases/2009_12_17.

html
   286  From Manitoba Human Rights Commission, Board of Commissioner’s Policy: Criminal Record. Retrieved 

from http://www.manitobahumanrights.ca/publications/policy/policy_criminal-record.html
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(๓) กฎหมายออสเตรเลีย
ตำมกฎหมำยคณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนออสเตรเลยี288 ซึง่เป็นกฎหมำยระดบัรฐับำลกลำงของ

ออสเตรเลีย ให้อ�ำนำจคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนออสเตรเลีย พิจำรณำค�ำร้องเกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติในกรณีประวัติ
อำชญำกรรมที่เกี่ยวกับกำรจ้ำงแรงงำน289 ทั้งนี้ คณะกรรมกำรฯ มีอ�ำนำจสอบสวนกำรกระท�ำหรือกำรปฏิบัติใด ๆ  รวม
ทั้งกำรปฏิบัติเชิงระบบ (Systemic Practice) ซึ่งอำจก่อให้เกิดกำรเลือกปฏิบัติ รวมทั้งมีอ�ำนำจแก้ไขปัญหำตำมค�ำร้อง
เกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติโดยกำรไกล่เกลี่ยตำมควำมเหมำะสม290  

จำกค�ำนิยำมของกำรเลือกปฏิบัติของกฎหมำยนี้ พบว่ำ มีควำมหมำยครอบคลุม “กำรปฏิบัติที่
แตกต่ำง (Distinction) ใด ๆ  หรือกำรกีดกันสิทธิใด ๆ  บนพื้นฐำนของเชื้อชำติ สีผิว เพศ ศำสนำ ควำมเห็นทำงกำรเมือง 
สังคมดั้งเดิม ซึ่งส่งผลขัดขวำงต่อควำมเท่ำเทียมกันในโอกำส หรือกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจ้ำงแรงงำนหรืออำชีพ”291 

ตำมกฎหมำยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียนั้น ให้อ�ำนำจคณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนฯ พิจำรณำค�ำร้องเกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติในกรณีประวัติอำชญำกรรมที่เกี่ยวกับกำรจ้ำงแรงงำน292 ทั้งนี้ 
คณะกรรมกำรฯ มีอ�ำนำจสอบสวนกำรกระท�ำหรือกำรปฏิบัติใด ๆ รวมทั้งกำรปฏิบัติเชิงระบบ (Systemic Practice) 
ซึ่งอำจก่อให้เกิดกำรเลือกปฏิบัติ รวมทั้งมีอ�ำนำจแก้ไขปัญหำตำมค�ำร้องเกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติโดยกำรไกล่เกลี่ยตำม
ควำมเหมำะสม293  

จำกค�ำนิยำมของกำรเลือกปฏิบัติของกฎหมำยนี้ พบว่ำ มีควำมหมำยครอบคลุม “กำรปฏิบัติ
ที่แตกต่ำง (Distinction) ใด ๆ หรือกำรกีดกันสิทธิใด ๆ บนพื้นฐำนของเชื้อชำติ สีผิว เพศ ศำสนำ ควำมเห็นทำงกำร
เมอืง สงัคมดัง้เดมิ ซึง่ส่งผลขดัขวำงต่อควำมเท่ำเทียมกันในโอกำส หรือกำรปฏบิติัเกีย่วกบักำรจ้ำงแรงงำนหรืออำชพี”294 

   287  Human Rights Code, SS 1979 
   288  Australian Human Rights Commission Act 1986 
   289  Part II – Division 4 (sections 30, 31, 32) of the AHRC Act ประกอบกับ the Australian Human Rights  

Commission Regulations 1989
   290  Section 31 
   291  Section 3 (1) the AHRC Act
   292  Part II – Division 4 (sections 30, 31,32) of the AHRC Act ประกอบกับ the Australian Human Rights  

Commission Regulations 1989
   293  Section 31
   294  Section 3 (1) of the AHRC Act

กลุ่มที่สาม

บำงมลรฐัมไิด้ก�ำหนดให้ ประวติัอำชญำกรรมเป็นเหตแุห่งกำรเลอืกปฎิบตัโิดยเฉพำะ นอกจำกนี ้ตำมแนวทำง
กำรตีควำมและบังคับใช้กฎหมำยของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนก็ยังไม่มีควำมชัดเจนเกี่ยวกับเหตุดังกล่ำว เช่น 
กฎหมายสิทธิมนุษยชนมลรัฐ Saskatchewan287 มิได้ระบุเหตุ “ประวัติอำชญำกรรม” ไว้เป็นเหตุแห่งกำรเลือก
ปฎิบัติที่ต้องห้ำมตำมกฎหมำยโดยเฉพำะ แต่มีกำรก�ำหนดข้อยกเว้นไว้ว่ำ กำรปฎิบัติที่แตกต่ำงกันในกรณีกำรจ้ำง
แรงงำนอันเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฎิบัติต่ำง ๆ เช่น เพศ อำจท�ำได้โดยไม่ถือเป็นกำรเลือกปฎิบัติ หำกเป็น
กรณีเกี่ยวกับคุณสมบัติอันสมเหตุผลของอำชีพนั้น ๆ (Reasonable Occupational Qualification) 
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แม้นิยำมดังกล่ำวไม่ได้มีกำรระบุ “ประวัติอำชญำกรรม” ไว้ แต่กฎระเบียบของคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนออสเตรเลียที่ออกตำมควำมในกฎหมำยนี้ได้ก�ำหนดเพิ่มเติม “ประวัติอำชญำกรรม” (Criminal Record) 
ให้เป็นเหตุแห่งกำรเลือกปฎิบัติอย่ำงหนึ่งตำมกฎหมำย295 โดยก�ำหนดว่ำกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน กำรกีดกันหรือกำรให้
สิทธิพิเศษ ด้วยเหตุแห่งประวัติอำชญำกรรม จะถือว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติตำมควำมหมำยของกฎหมำยคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชน ในกรณีของประวัติอำชญำกรรมนั้น กฎหมำยนี้ครอบคลุมกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อมด้วย โดยกำรเลือก
ปฏิบัติโดยอ้อมนี้จะเกิดข้ึนเมื่อมีกำรก�ำหนดเงื่อนไข มำตรกำรหรือกำรปฏิบัติที่เป็นกลำง กล่ำวคือ ใช้กับบุคคลทุกคน
เหมือนกัน แต่ส่งผลกระทบให้บุคคลบำงคนเกิดควำมเสียเปรียบอย่ำงไม่ได้สัดส่วน ดังเช่นกรณีประวัติอำชญำกรรม296  

อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยมิได้ก�ำหนดนิยำมควำมหมำยของ “ประวัติอำชญำกรรม” (Criminal 
Record) ไว้โดยเฉพำะ แต่มีกำรตีควำมอย่ำงกว้ำงไม่เฉพำะประวัติที่อยู่ในควำมควบคุมของเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ แต่รวมถึง
สถำนกำรณ์แวดล้อมของกำรถกูตดัสนิโทษด้วย (Circumstance of the Conviction) ดังนัน้ จึงครอบคลุมกำรต้ังข้อหำ 
กำรสืบสวน กำรถูกตัดสินว่ำมีควำมผิดและได้รับโทษ กำรถูกตัดสินว่ำมีควำมผิดแต่ได้รับกำรยกเว้นโทษ แม้แต่กรณีที่
บคุคลน้ันมิได้มีประวัตอิำชญำกรรมจรงิ แต่ถกูนำยจ้ำงเลอืกปฏบิตัเิพรำะนำยจ้ำงเชือ่ว่ำบคุคลน้ันมปีระวตัอิำชญำกรรม 
(Imputed Criminal Record) ส�ำหรับระดับมลรัฐนั้น แต่ละมลรัฐยังอำจมีกฎหมำยก�ำหนดรำยละเอียดของประวัติ
อำชญำกรในควำมหมำยที่แตกต่ำงกันไป

กำรห้ำมเลือกปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอำชญำกรรมตำมกฎหมำยระดับรัฐบำลกลำงของ
ออสเตรเลียฉบับนี้มีขอบเขตใช้กับนำยจ้ำงและลูกจ้ำงในทุกมลรัฐ ท้ังภำครัฐและภำคเอกชน รวมทั้งนำยจ้ำงในองค์กร
ธุรกิจขนำดเล็ก ส�ำหรับลูกจ้ำงที่อยู่ในขอบเขตกำรคุ้มครองนั้น ครอบคลุมลูกจ้ำงประจ�ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว รวมทั้งบุคคล
ทีฝึ่กงำนด้วย อย่ำงไรกต็ำม มข้ีอสงัเกตว่ำกำรเลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตปุระวตัอิำชญำกรรมนี ้จ�ำกดัเฉพำะในมติขิองกำรจ้ำง
แรงงำนเท่ำนั้น นอกจำกนี้ กฎหมำยมิได้คุ้มครองบุคคลจำกกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอำชญำกรรมท่ีจัดเก็บโดย
องค์กรอื่น เช่น สมำคม ส�ำหรับขอบเขตของกำรจ้ำงแรงงำนและอำชีพ (Employment and Occupation) มีควำม
หมำยกว้ำง รวมถึง “กำรเข้ำถึงกำรฝึกงำน กำรท�ำงำน และกำรเข้ำสู่อำชีพใดอำชีพหนึ่ง และเงื่อนไขกำรจ้ำงงำน”  
ดังน้ัน คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนมีอ�ำนำจพิจำรณำค�ำร้องเกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติในกรณีประวัติอำชญำกรรม  
ในมิติต่ำง ๆ เช่น กำรสรรหำ (Recruitment) กำรฝึกงำน กำรเลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่ง เงื่อนไขกำรท�ำงำน กำรเลิกจ้ำง  
กำรลงทะเบียนใบอนุญำตต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรท�ำงำนหรือกำรประกอบอำชีพ

กฎหมำยนี้ก�ำหนดข้อยกเว้นทั่วไปส�ำหรับกำรเลือกปฏิบัติในกำรจ้ำงแรงงำน เรียกว่ำ ข้อยกเว้น
เกี่ยวกับกำรก�ำหนด “คุณสมบัติอันเป็นสำระส�ำคัญส�ำหรับงำนนั้น” (Inherent Requirement Exception) ในกรณี
ของประวัติอำชญำกรรมนั้น หำกผู้สมัครหรือลูกจ้ำงมีประวัติอำชญำกรรมแล้วจะส่งผลให้ไม่สำมำรถปฏิบัติให้เป็นไป
ตำมเง่ือนไขอันเป็นสำระส�ำคัญและจ�ำเป็นของงำนนั้น ๆ  ดังนี้นำยจ้ำงสำมำรถน�ำปัจจัยเกี่ยวกับประวัติอำชญำกรรม 
มำปฏิบัติต่อลูกจ้ำงให้แตกต่ำงไปได้โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติ ข้อยกเว้นนี้ปรำกฏในกฎหมำยระดับมลรัฐด้วย  
โดยอำจใช้ค�ำแตกต่ำงกันไป เช่น กฎหมำยของ Tasmania และ Northern Territory ใช้ค�ำว่ำ “ประวัติอำชญำกรรมที่
ไม่เกี่ยวข้อง (Irrelevant Criminal Record) 

   295  The Australian Human Rights Commission Regulations 1989 4 (a) (iii) 
   296  International Labour Conference, Equality in Employment and Occupation: General Survey by the 

Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations ILO, Geneva, 1988
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ต่อไปจะได้ศึกษำวิเครำะห์ค�ำวนิิจฉัยของคณะกรรมกำรสิทธิมนษุยชนออสเตรเลียเกี่ยวกับกำรเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอำชญำกรรมซึ่งเป็นกำรพิจำรณำตำมหลักกฎหมำยระดับรัฐบำลกลำง โดยจะวิเครำะห์ค�ำร้องที่
ส�ำคัญ ๔ กรณี 

๑. Mr Mark Hall v. NSW Thoroughbred Racing Board297: กรณีนี้ H ยื่นค�ำร้องว่ำมีกำร
เลอืกปฏิบตัใินกำรท�ำงำนเกีย่วกบัประวตัอิำชญำกรรม เนือ่งจำกกรรมกำรรบัเข้ำท�ำงำนมมีตไิม่รบัเข้ำท�ำงำนในต�ำแหน่ง
ผู้ดูแลม้ำที่สนำมแข่งม้ำแห่งหนึ่ง โดย H เห็นว่ำเหตุผลของกำรปฏิเสธไม่ให้เขำท�ำงำนเป็นเพรำะประวัติอำชญำกรรม 
ของเขำ กรรมกำรรบัเข้ำท�ำงำนอ้ำงว่ำ กำรตดัสนิใจไม่รบั H เข้ำท�ำงำนมไิด้เกีย่วข้องหรอืมเีหตมุำจำกประวตัอิำชญำกรรม 
แต่เพรำะเหตุผลอ่ืน เช่น H ปฏิเสธท่ีจะเปิดเผยประวัติอำชญำกรรม นอกจำกนี้ กรรมกำรอ้ำงข้อยกเว้น “คุณสมบัติ 
อันเป็นสำระส�ำคัญส�ำหรับงำนนั้น”

คณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนมหีนงัสอืแจ้ง (Notice) ตำมมำตรำ ๓๕ (๓) เหน็ว่ำ H ถกูเลอืกปฏิบตัด้ิวย
เหตุประวัติอำชญำกรรม ส�ำหรับประเด็นข้อยกเว้นนั้น คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนเห็นว่ำไม่เข้ำข้อยกเว้น “คุณสมบัติ
อันจ�ำเป็นและเป็นสำระส�ำคัญของงำนนั้น” โดยมีข้อแนะน�ำ (Recommendation) ดังนี้ 

 กรรมกำรรับเข้ำท�ำงำนควรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน ๓๓,๓๐๓.๐๕ เหรียญให้กับ H 
 กรรมกำรควรท�ำกำรทบทวนกระบวนกำรขององค์กร เกีย่วกบักำรใช้ประวตัอิำชญำกรรม โดยน�ำ

ปัจจัยต่ำง ๆ ต่อไปนี้ประกอบกำรพิจำรณำทบทวน (๑) ควำมหมำยของกำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยออสเตรเลีย (๒) 
กำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในบริบทที่กว้ำงขึ้น เช่น ข้อ ๑๗ ของ ICCPR (๓) กำรจัดให้มีแนวปฏิบัติอันเป็นลำยลักษณ์
อักษรเกี่ยวกับประวัติอำชญำกรที่ค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนดังกล่ำว

๒. Ms Renai Christensen v. Adelaide Casino Pty Ltd298: กรณีนี้ C ผู้ร้องอ้ำงว่ำถูกเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งประวัติอำชญำกรรมของตน เนื่องจำก C ไปสมัครงำนที่คำสิโนแห่งหนึ่งในต�ำแหน่งผู้ช่วยในบำร์ 
โดยในกำรสมัครงำนนั้น C แจ้งต่อผู้ถูกร้องว่ำตนมีประวัติอำชญำกรรมเพรำะถูกจับในข้อหำลักทรัพย์ เมื่อครั้งยังเป็น 
ผู้เยำว์ C อ้ำงว่ำถูกปฏิเสธงำนด้วยเหตุดังกล่ำว กำรจ้ำงงำนกรณีนี้ ประกอบด้วยกำรคัดเลือก ๕ ขั้นตอน ซึ่ง C ผ่ำน 
ขั้นตอนกำรคัดเลือกขั้นแรก กำรสัมภำษณ์ กำรตรวจสอบผู้อ้ำงอิง อย่ำงไรก็ตำม ไม่ผ่ำนขั้นตอนที่สี่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 
กำรประเมินควำมปลอดภยัขององค์กรทีม่เีกณฑ์ว่ำจะต้องเป็นบคุคลที ่“เหมำะสม” (Fit and Proper Person) ผู้ถกูร้อง
ปฏิเสธว่ำกำรตัดสินใจไม่จ้ำง C มิได้เกี่ยวข้องกับประวัติอำชญำกรรม แต่เป็นไปด้วยเหตุผลอื่น กล่ำวคือ “โดยลักษณะ
และสถำนกำรณ์ของควำมผิดของ C ซึ่งกระท�ำผิดเมื่ออำยุ ๑๖ ปีโดยตัดสินใจด้วยตัวเองปรำศจำกกำรกดดันใด ๆ และ 
C ลักทรัพย์ขวดแอลกอฮอล์สองใบจำกร้ำนขำยขวด C อยู่อำศัยกับเพื่อนที่มีพฤติกรรมลักทรัพย์ด้วย จนท�ำให้ต�ำรวจ
ซึ่งไปค้นบ้ำนเพื่อนของ C สำมำรถจับ C ด้วย พฤติกรรมดังกล่ำวไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขคุณสมบัติของกำรท�ำงำนของ 
ผูร้้องทีต้่องกำรควำมเชือ่ใจและคณุลกัษณะทีด่”ี ดังนัน้ ผู้ถกูร้องจึงอ้ำงข้อยกเว้น “คณุสมบติัอนัเป็นสำระส�ำคญัส�ำหรบั
งำนนั้น” (Inherent Requirement Exception) 

   297  Reports of inquiries into complaints of discrimination in employment on the basis of criminal record 

“Mr Mark Hall v. NSW Thoroughbred Racing Board”, HREOC Report No. 19
   298  From “Ms Renai Christensen v. Adelaide Casino Pty Ltd”, HREOC Report No. 20
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ในประเด็นกำรตีควำมประวัติอำชญำกรรมนั้น คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนเห็นว่ำค�ำดังกล่ำวมิได้มี
กำรนิยำมไว้ในกฎหมำย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และไม่มีกำรจ�ำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำง โทษที่ได้รับจริงหรือไม่
ได้รับจริง ผู้ถูกร้องอ้ำงว่ำ “ประวัติอำชญำกรรม” ควรจ�ำกัดเฉพำะประวัติเกี่ยวกับกำรตัดสินโทษจริงเท่ำนั้น (Actual 
Record of Conviction) ไม่รวมถงึสถำนกำรณ์ทีเ่กีย่วข้อง ทัง้นี ้เพรำะผูถ้กูร้องอ้ำงว่ำกรณนีีม้ใิช่กำรตดัสนิใจด้วยสำเหตุ
แห่งประวัตอิำชญำกรรม แต่เกีย่วข้องกับสถำนกำรณ์แวดล้อมเกีย่วกับควำมผดิที ่C กระท�ำขึน้ กล่ำวคอื กำรไม่รบั C เข้ำ
ท�ำงำนนั้นเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์แวดล้อม มิใช่เพรำะกำรมีประวัติอำชญำกรรมนั้นเอง

คณะกรรมกำรฯ ไม่เห็นด้วยกับผู้ถูกร้อง โดยน�ำแนวทำงกำรตีควำมอย่ำงกว้ำง (Liberal Construc-
tion) มำประกอบกำรตีควำม โดยเห็นว่ำประวัติอำชญำกรรมไม่จ�ำกัดเฉพำะประวัติเก่ียวกับกำรตัดสินโทษจริงเท่ำนั้น 
(Actual Record of Conviction) แต่รวมถึงสถำนกำรณ์เกี่ยวกับกำรตัดสินโทษ (Circumstance of the Conviction) 
และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง (Underlying Conduct) คณะกรรมกำรฯ ให้เหตุผลว่ำหำกตีควำมโดยจ�ำกัดเช่นนั้นจะท�ำให้
เกิดกำรสร้ำงภำพเหมำรวม (Stereotype) ในทำงลบอันเกี่ยวกับกำรประเมินคุณสมบัติของผู้ร้องและส่งผลกระทบ
ต่อหลักควำมเสมอภำคและไม่เลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยน้ี299 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนเห็นว่ำ หำกจ�ำแนกควำม 
แตกต่ำงระหว่ำงประวัติอำชญำกรรม และสถำนกำรณ์แวดล้อมที่ควำมผิดนั้นได้กระท�ำข้ึน จะท�ำให้ผู้ถูกร้องสำมำรถ
เลี่ยงกำรปฏิบัติตำมหลักห้ำมเลือกปฏิบัติแห่งกฎหมำยนี้ โดยเพียงแต่อ้ำงว่ำกำรเลือกปฏิบัตินั้นท�ำขึ้นบนพ้ืนฐำนของ
สภำพกำรณ์แวดล้อมของกำรกระท�ำผิด มิใช่เพรำะประวัติอำชญำกรรมนั้นเอง คณะกรรมกำรฯ จึงเห็นว่ำกำรปฏิบัติ 
แตกต่ำงกันด้วยเหตแุห่งสถำนกำรณ์แวดล้อมเกีย่วกบัควำมผดิทีบ่คุคลนัน้กระท�ำขึน้ เป็นกำรปฏบิตัแิตกต่ำงกนัด้วยเหตุ
แห่งประวตัอิำชญำกรรมตำมควำมหมำยของกฎหมำยคณะกรรมกำรสิทธมินษุยชน กรณนีี ้C จึงถูกเลือกปฏบิติัด้วยเหตุ
แห่งประวัติอำชญำกรรม 

๓. Report of an Inquiry into a complaint by Ms. Tracy Gordon of discrimination 
in employment on the basis of criminal record300: กรณีนี้ G เข้ำรับกำรทดสอบประเมินกำรท�ำงำนเนื่องจำก
สมัครงำนในต�ำแหน่งพนักงำนสื่อสำร (Communication Officer) ของศูนย์บริกำรโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Emergency 
Service Telecommunications หรือ ESTA) G อ้ำงว่ำผ่ำนกำรทดสอบเบื้องต้นและได้กรอกใบสมัครซึ่งให้ระบุข้อมูล
อันรวมถึงประวัติอำชญำกรรมของตน โดยควำมผิดกรณีนี้เกิดขึ้นในปี ๒๐๐๑ (ขณะสมัครงำนปี ๒๐๐๓) ซึ่ง G ถูกตรวจ
พบระดับแอลกอฮอล์ ๐.๑๒๓% ขณะขับรถ และถูกปรับเป็นเงิน ๕๐๐ เหรียญ รวมทั้งถูกพักใช้ใบอนุญำตขับขี่เป็นเวลำ 
๑๒ เดือน ส�ำหรับกรณีนี้ G ให้ข้อมูลว่ำ พนักงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรรับสมัครแจ้งว่ำ G ไม่มีคุณสมบัติเนื่องจำกมีประวัติ
ถูกลงโทษฐำนดื่มแอลกอฮอล์และขับรถ และแนะน�ำให้ G ยุติกำรสมัครงำน ผู้ถูกร้องอ้ำงนโยบำยของต�ำรวจวิคตอเรีย
ที่จะไม่รับบุคคลผู้มีประวัติอำชญำกรรมเข้ำท�ำงำน (Vitoria Police’s Exclusion Policy) 

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนเห็นว่ำ ประวัติอำชญำกรรมของ G เป็นปัจจัยเดียวที่ ESTA น�ำมำใช้ใน
กำรตัดสินใจไม่ให้ G เข้ำสู่กระบวนกำรสมัครงำนต่อไป โดยควำมผิดของ G จัดอยู่ในควำมหมำย “ควำมผิดเกี่ยวกับกำร
จรำจรกรณีร้ำยแรง” ดงัทีน่ยิำมไว้ในนโยบำยของส�ำนกังำนต�ำรวจ จึงเหน็ว่ำกำรน�ำเอำปัจจัยเกีย่วกับประวติัอำชญำกรรม
ของบุคคลในควำมผิดกำรจรำจรมำประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลเข้ำท�ำงำนนั้นเป็นกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันด้วย
เหตุแห่งประวัติอำชญำกรรม 

   299  อ้ำงเหตุผลจำกค�ำพิพำกษำคดี Commonwealth v. Bradley per Black CJ (Bradley’s case)
   300  From Report of an Inquiry into a complaint by Ms Tracy Gordon of discrimination in employment on 

the basis of criminal record, HREOC Report No. 33, 2006

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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   301  Australian Human Rights Commission, Mr CG v. State of New South Wales (Rail Corporation New 

South Wales): report into discrimination in employment on the basis of criminal record / Australian Human Rights  

Commission, 2012

 ส�ำหรบัประเดน็ท่ีว่ำ กำรปฏบิตัต่ิอบคุคลแตกต่ำงดงักล่ำวนัน้ เข้ำข้อยกเว้นเนือ่งจำกเป็น “คณุสมบตัิ
อันเป็นสำระส�ำคัญส�ำหรับงำนนั้น” (Inherent Requirement Exception) หรือไม่ ซึ่งเห็นว่ำต้องพิจำรณำไม่เพียง
เฉพำะควำมสำมำรถทำงกำยภำพหรือทำงจิตใจของบุคคลเท่ำนั้น แต่ต้องพิจำรณำจำกปัจจัยแวดล้อมเกี่ยวกับต�ำแหน่ง
นั้น ๆ ด้วย คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนเห็นว่ำ เงื่อนไขของกำรเป็นคุณสมบัติส�ำคัญอันจ�ำเป็นนั้นจะต้องได้สัดส่วนกับ
วัตถุประสงค์และจ�ำเป็นเมื่อพิจำรณำสภำพและลักษณะของงำนนั้น กรณีนี้ทำงส�ำนักงำนต�ำรวจอ้ำงว่ำ บุคคลจะต้อง
ได้ “มำตรฐำนสูงสุดของบูรณภำพ (Highest Standard of Integrity) และมีคุณลักษณะตลอดจนชื่อเสียงที่ดี” ซึ่งเป็น
คุณสมบัติเช่นเดียวกับกำรเป็นพนักงำนต�ำรวจ แต่คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนเห็นว่ำ กำรก�ำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติดัง
กล่ำวมไิด้เป็นคุณสมบัตทิีส่�ำคญัอนัจ�ำเป็นส�ำหรบัต�ำแหน่งงำนกรณนีีค้อืพนักงำนสือ่สำร ซึง่มลีกัษณะแตกต่ำงกันและไม่
ควรอยู่ภำยใต้มำตรฐำนเดียวกับพนักงำนต�ำรวจ ดังนั้น เมื่อพิจำรณำลักษณะงำนของต�ำแหน่งกำรสื่อสำรเปรียบเทียบ
กับลักษณะงำนของต�ำรวจแล้ว คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนเห็นว่ำ กำรก�ำหนดคุณสมบัติพนักงำนสื่อสำรในระดับเช่น
เดียวกับพนักงำนต�ำรวจเป็นกำรก�ำหนดคุณสมบัติของงำนที่ไม่เหมำะสมและไม่ได้สัดส่วน ดังนั้น กำรก�ำหนดคุณสมบัติ
เกี่ยวกับประวัติอำชญำกรรมส�ำหรับต�ำแหน่งกำรส่ือสำรกรณีนี้จึงไม่เข้ำข้อยกเว้น เนื่องจำกไม่ใช่คุณสมบัติอันจ�ำเป็น
และเป็นสำระส�ำคัญของงำน 

๔. Mr CG v. State of New South Wales (Rail Corporation New South Wales)301: 
กรณีนี้ผู้ร้องเคยมีประวัติอำชญำกรรมข้อหำขับรถขณะมึนเมำ ได้มำสมัครงำนในต�ำแหน่งนักวิเครำะห์ตลำด (Market 
Analyst) เขำได้รบักำรแจ้งว่ำจำกบรษิทัว่ำ ไม่ได้รบักำรเสนอต�ำแหน่งงำนดงักล่ำว ทัง้ทีผู่ร้้องมคีณุสมบตัอิืน่ ๆ  ท่ีก�ำหนด
ไว้ส�ำหรับงำนนั้น คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่ำ บริษัทยอมรับว่ำเหตุที่ไม่รับ
ผู้ร้องเข้ำท�ำงำนนั้นสืบเนื่องจำกประวัติอำชญำกรรม แต่โต้แย้งว่ำ ประวัติอำชญำกรรมท�ำให้ผู้สมัครรำยนี้ไม่สำมำรถ
ปฎิบัติงำนได้อย่ำงสอดคล้องกับควำมจ�ำเป็นของงำน (Inherent Requirement of Job) โดยอ้ำงนโยบำยของกิจกำร
เก่ียวกับยำเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งก�ำหนดไว้เพ่ือมุ่งเน้นควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน และกำรปฎิบัติงำน
อย่ำงสุจริต ขยัน ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ และใช้ทักษะอย่ำงเหมำะสม อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรสิทธิมนุษยชน เห็นว่ำ กำร
ไม่รับเข้ำท�ำงำนดังกล่ำวไม่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติอันจ�ำเป็นส�ำหรับงำนนั้น เนื่องจำกเขำท�ำงำนมำแล้ว ๘ ปีในต�ำแหน่ง 
ต่ำง ๆ รวมทั้งเคยปฎิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับต�ำแหน่งดังกล่ำวมำแล้วระยะหนึ่ง ซึ่งไม่ปรำกฏว่ำกำรปฎิบัติงำนของเขำ 
ขดัแย้งกับคุณสมบตัขิองกำรท�ำงำนในต�ำแหน่งนกัวเิครำะห์ตลำด ดงันัน้ ประวตัคิวำมผดิอำญำของเขำไม่มคีวำมสัมพนัธ์
ใด ๆ กับกำรจ้ำงงำนต�ำแหน่งดังกล่ำว อีกทั้งมิได้เกิดขึ้นในระหว่ำงเวลำท�ำงำน กำรขับรถไม่เกี่ยวข้องกับต�ำแหน่งงำนที ่
เขำสมคัร คณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนอธบิำยว่ำ “แม้กำรปรำศจำกประวตัอิำชญำกรรมจะเป็นคณุสมบตัจิ�ำเป็นส�ำหรบั 
งำนบำงอย่ำง แต่ส�ำหรับต�ำแหน่งนักวิเครำะห์ตลำดกรณีนี้ ไม่มีควำมจ�ำเป็นในกำรก�ำหนดคุณสมบัติผู้สมัครว่ำต้อง 
ปรำศจำกประวัติอำชญกรรม” จำกผลของกรณีนี้ บริษัทยอมรับที่จะทบทวนนโยบำยกำรจ้ำงงำนใหม่

นอกจำกกฎหมำยออสเตรเลยีแล้ว หำกพจิำรณำกฎหมำยระดบัรฐับำลกลำงของสหรัฐอเมรกิำ จะพบ
หลักกำรที่คล้ำยคลึงกัน กล่ำวคือ กฎหมำยสิทธิพลเมือง (Civil Right Act) ก�ำหนดห้ำมกำรเลือกปฏิบัติบุคคลด้วยเหตุ
เกี่ยวกับประวัติอำชญำกรรม คณะกรรมกำรโอกำสที่เท่ำเทียมในกำรจ้ำงแรงงำน (EEOC) ก�ำหนดแนวปฏิบัติที่อธิบำย

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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ถึงกำรที่นำยจ้ำงสำมำรถใช้ประวัติอำชญำกรรมโดยไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติ เช่น ในปี ๑๙๙๘ คณะกรรมกำรฯ ตีควำม
กฎหมำยสทิธพิลเมอืงว่ำนำยจ้ำงต้องแสดงให้เหน็ถงึควำมจ�ำเป็นทำงธรุกจิหำกจะมีกำรน�ำปัจจยัด้ำนประวตัอิำชญำกรรม
มำพจิำรณำคณุสมบตับิคุคลในกำรเข้ำท�ำงำน302 ทัง้นี ้คณะกรรมกำร EEOC เผยแพร่แนวปฏิบติั (Guidance)303  ก�ำหนด
ให้องค์กรธุรกิจจัดท�ำมำตรกำรแสดงว่ำจะไม่น�ำเอำประวัติอำชญำกรรมมำใช้ในลักษณะท่ีเป็นกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ
แห่งเชื้อชำติหรือถิ่นก�ำเนิดของบุคคล นอกจำกนี้ ยังก�ำหนดให้นำยจ้ำงจัดท�ำประมวลแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ซึ่งมีเนื้อหำว่ำจะไม่มีค�ำถำมในใบสมัครงำนเกี่ยวกับประวัติอำชญำกรรม 

๔.๑๐.๒ กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติในมิติการจ้างแรงงาน 
ส�ำหรับกฎหมำยไทยที่เกี่ยวข้องจะจ�ำแนกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กฎหมำยเฉพำะที่เกี่ยวกับกำรห้ำมเลือก

ปฏิบัติในมิติกำรจ้ำงแรงงำน และกฎหมำยเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับประวัติอำชญำกรรมของบุคคล

กฎหมายเฉพาะของไทยเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติในมิติของการจ้างแรงงาน 
ส�ำหรบักฎหมำยไทยนัน้พบว่ำ มกีฎหมำยเฉพำะหลำยฉบบัทีม่หีลักกำรเกีย่วข้องและอำจน�ำมำ

ปรับใช้กับกำรเลือกปฏิบัติในมิติกำรจ้ำงแรงงำน เช่น 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีหลักกำรที่เกี่ยวข้องกับควำมเท่ำเทียม

กันและห้ำมกำรเลือกปฏิบัติหลำยมำตรำ เช่น มำตรำ ๑๑/๑304 วำงหลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติระหว่ำงลูกจ้ำงรับเหมำ
ค่ำแรงกับลูกจ้ำงตำมสัญญำจ้ำงโดยตรง ในกรณีสิทธิประโยชน์และสวัสดิกำร มำตรำ ๑๕305 วำงหลักกำรห้ำมเลือก
ปฏิบัติระหว่ำงลูกจ้ำงชำยและหญิง มำตรำ ๘๙306 ห้ำมเลือกปฏิบัติในกรณีที่เกี่ยวกับประกำศก�ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�่ำ 
อย่ำงไรก็ตำม แม้พระรำชบญัญตัคิุม้ครองแรงงำนวำงหลกักำรห้ำมเลอืกปฏิบตัใินหลำยกรณ ีแต่กมี็ขอบเขตจ�ำกดัเฉพำะ
กำรเลอืกปฏิบตัทิีเ่ก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงนำยจ้ำงและลกูจ้ำงตำมสญัญำจ้ำงแรงงำน เม่ือเปรียบเทยีบกบักฎหมำย
ต่ำงประเทศจะเห็นได้ว่ำ กำรเลือกปฏิบัติในมิติของกำรจ้ำงแรงงำนมีขอบเขตกว้ำงกว่ำ โดยครอบคลุมกำรปฏิบัติใน 
ขัน้ตอนก่อนกำรเกดิสญัญำจ้ำงแรงงำนหรอืก่อนกำรมีควำมสัมพันธ์ในฐำนะนำยจ้ำงและลูกจ้ำง เช่น กำรสรรหำ กำรคัด
เลอืกบคุคลเข้ำท�ำงำน เป็นต้น ดงันัน้ หลกักฎหมำยนีจึ้งไม่ครอบคลุมกำรเลือกปฏบิติัโดยอำศยัเหตุประวติัอำชญำกรรม
ในขั้นตอนก่อนกำรมีสถำนะเป็นนำยจ้ำงและลูกจ้ำงตำมสัญญำจ้ำงแรงงำน เช่น กำรก�ำหนดให้ผู้สมัครงำนต้องกรอกใบ
สมัครออนไลน์โดยระบปุระวตัอิำชญำกรรม กำรก�ำหนดให้ผู้สมคัรต้องไปท�ำกำรตรวจสอบประวติัอำชญำกรรมก่อนกำร
เข้ำสู่กระบวนกำรคัดเลือกต่อไป กำรน�ำเหตุประวัติอำชญำกรรมมำตัดสินใจไม่รับบุคคลเข้ำท�ำงำน เป็นต้น 

   302  From “Work Reform: The Other Side of Welfare Reform by Sharon Dietrich, Maurice Emsellem  

Ruckelshaus”,1998 Stanley L. & Policy Review 9: 53, 56.
   303   From “Consideration of Arrest and Conviction Records in Employment Decisions under Title VII of  

the Civil Rights Act of 1964”. EEOC Enforcement Guidance U.S. Equal Employment Opportunity Commission  

(25 April 2010) 
   304 “ให้ผู้ประกอบกิจกำรด�ำเนินกำรให้ลูกจ้ำงรับเหมำค่ำแรงที่ท�ำงำนในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้ำงตำมสัญญำจ้ำงโดยตรง  

ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิกำรทีเ่ป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัต”ิ
   305  “ให้นำยจ้ำงปฏบิตัต่ิอลกูจ้ำงชำยและหญงิโดยเท่ำเทยีมกนัในกำรจ้ำงงำน เว้นแต่ลกัษณะหรอืสภำพของงำนไม่อำจปฏบิตั ิ

เช่นนั้นได้”
   306   มำตรำ ๘๙ ประกำศก�ำหนดอตัรำค่ำจ้ำงขัน้ต�ำ่หรอือตัรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมอืตำมมำตรำ ๘๘ ให้ใช้บงัคบัแก่นำยจ้ำง

และลูกจ้ำงทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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   307  กฎหมำยฉบบันีน้ยิำมควำมหมำยของ “คนพกิำร” ไว้ว่ำ “บคุคลซึง่มข้ีอจ�ำกดัในกำรปฏิบตักิจิกรรมในชวีติประจ�ำวนัหรอื 

เข้ำไปมส่ีวนร่วมทำงสงัคม เนือ่งจำกมคีวำมบกพร่องทำงกำรเหน็ กำรได้ยนิ กำรเคลือ่นไหว กำรสือ่สำร จติใจ อำรมณ์ พฤตกิรรม สตปัิญญำ 

กำรเรียนรู้ หรือควำมบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้ำนต่ำง ๆ และมีควำมจ�ำเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับควำมช่วยเหลือ

ด้ำนหนึง่ด้ำนใด เพือ่ให้สำมำรถปฏบิตักิจิกรรมในชวีติประจ�ำวนัหรอืเข้ำไปมส่ีวนร่วมทำงสงัคมได้อย่ำงบคุคลทัว่ไป ทัง้นี ้ ตำมประเภท 

และหลกัเกณฑ์ทีร่ฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์ประกำศก�ำหนด”

 พระราชบัญญตัคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ นยิำมควำมหมำยของ “กำรเลอืก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ” ไว้ในมำตรำ ๓ ว่ำ หมำยถึง“กำรกระท�ำหรือไม่กระท�ำกำรใดอันเป็นกำรแบ่งแยก 
กดีกนั หรอืจ�ำกดัสทิธปิระโยชน์ใด ๆ  ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม โดยปรำศจำกควำมชอบธรรม เพรำะเหตุทีบุ่คคลน้ันเป็น
เพศชำยหรอืเพศหญงิ หรอืมกีำรแสดงออกท่ีแตกต่ำงจำกเพศโดยก�ำเนดิ” ส�ำหรบัหลกักำรห้ำมเลอืกปฏบัิติน้ันปรำกฏใน
มำตรำ ๑๗ ซึง่วำงหลกัว่ำ“กำรก�ำหนดนโยบำย กฎ ระเบยีบ ประกำศ มำตรกำร โครงกำร หรอืวธิปีฏบิตัขิองหน่วยงำนของ
รฐั ขององค์กรเอกชน ในลักษณะทีเ่ป็นกำรเลอืกปฏบิติัโดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศจะกระท�ำมไิด้” กฎหมำยนีอ้ำจปรบั
ใช้ในกรณีกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ในมิติของกำรจ้ำงแรงงำนโดยเฉพำะในขั้นตอนก่อนกำรเป็น “ลูกจ้ำง” เช่น 
กำรประกำศรับสมัครงำน กำรคัดเลือกที่มีลักษณะกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยนี้มีขอบเขต
จ�ำกัดเฉพำะกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ไม่ครอบคลุมกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุอื่น เช่น เหตุประวัติอำชญำกรรม

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ วำงหลักกฎหมำย
ที่ส�ำคัญเกี่ยวกับกำรห้ำมเลือกปฏิบัติในมำตรำ ๑๕ ว่ำ “กำรก�ำหนดนโยบำย กฎ ระเบียบ มำตรกำร โครงกำร หรือวิธี
ปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิกำร
จะกระท�ำมิได้307 จะเห็นได้ว่ำ กฎหมำยนี้อำจปรับใช้ในกรณีกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งควำมพิกำร ในมิติของกำร
จ้ำงแรงงำนและอำจรวมถึงขั้นตอนก่อนกำรเป็น “ลูกจ้ำง” เช่น กำรก�ำหนดนโยบำยกำรรับสมัครงำนของภำคเอกชนที่
มีลักษณะกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งควำมพิกำร อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยนี้มีขอบเขตจ�ำกัดเฉพำะกำรเลือกปฏิบัติด้วย
เหตุแห่งควำมพิกำร ไม่ครอบคลุมกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุอื่น เช่น เหตุประวัติอำชญำกรรม

ดงันัน้ จะเห็นได้ว่ำปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มกีฎหมำยเฉพำะทีว่ำงหลักครอบคลมุกรณกีำรน�ำ
เหตเุก่ียวกับประวตัอิำชญำกรรมมำปฏบิตัต่ิอบคุคลให้เกิดควำมแตกต่ำงระหว่ำงบคุคลทีม่ปีระวตัอิำชญำกรรมกับบุคคล
ที่ไม่มีประวัติอำชญำกรรมในมิติกำรจ้ำงแรงงำน

กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม 
นอกจำกกฎหมำยที่มีหลักกำรห้ำมเลือกปฎิบัติในมิติของกำรจ้ำงแรงงำนแล้ว ยังมีกฎหมำย

เฉพำะที่เกี่ยวข้องกับประวัติอำชญำกรรม เช่น 
 ระเบียบส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการต�ารวจไม่เกี่ยวกับคดี 

ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีหลักกำรว่ำ พนักงำนสอบสวนต้องจัดให้มีกำรพิมพ์ลำยนิ้วมือ  
“ผู้ต้องหำคดีอำญำทุกประเภท เว้นแต่คดีลหุโทษ..หรือควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยจรำจรทำงบก รวมท้ังควำมผิด 
ตำมกฎหมำยอืน่ ๆ  ซึง่ได้เปรยีบเทยีบปรับแล้ว” ดงันัน้ โดยหลกัแล้วเมือ่บคุคลตกเป็นผูต้้องหำคดอีำญำ กจ็ะต้องถกูเก็บ
ลำยพิมพ์นิว้มอืเป็นประวติัอำชญำกรรม ซึง่หน่วยงำนของรฐั หรอืหน่วยงำนเอกชนอำจขอให้มกีำรตรวจสอบประวติัลูกจ้ำง 

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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ของตนได้308 อย่ำงไรก็ตำม ข้อมูลนี้อำจถูกคัดแยกออกจำกสำรบบได้ในบำงเหตุที่ระเบียบฉบับนี้ก�ำหนด เช่น “ศำล
สั่งยกฟ้อง ศำลมีค�ำพิพำกษำถึงที่สุดให้ยกฟ้อง ผู้เสียหำยถอนค�ำร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมควำมกันโดยถูกต้องตำม
กฎหมำย”309 ด้วยเหตุนี้ กำรประกอบอำชีพในภำครัฐหรือภำคเอกชน ก็อำจมีกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมที่มี
กำรบันทึกไว้นี้ โดยหลังจำกตรวจสอบแล้ว หำกพบว่ำมีประวัติอำชญำกรรม ก็มิได้มีกฎหมำยใดคุ้มครองผู้ที่ไม่ได้รับ 
กำรจ้ำงหรือถูกเลิกจ้ำงด้วยเหตุมีประวัติอำชญำกรรมดังกล่ำว แม้ว่ำประวัติอำชญำกรรมน้ันจะไม่เกี่ยวข้องกับงำนที่
สมัครหรือที่ท�ำอยู่ก็ตำม 

 พระราชบญัญตัล้ิางมลทินในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎหมำยนี้เป็นกำรล้ำงโทษให้กับบุคคลที่ถูกลงโทษจริง310 เช่น บุคคลที่
ถูกจ�ำคุกตำมค�ำพิพำกษำของศำล ให้ถือว่ำไม่เคยได้รับโทษนั้น แต่มิได้เป็นกำรลบล้ำง “ควำมผิด” ไปด้วย นอกจำกนี้ 
กฎหมำยฉบบันีม้ไิด้ก�ำหนดให้ต้องลบประวติัอำชญำกรรมของบุคคลนัน้ออกจำกระบบ หำกตรวจสอบประวติัอำชญำกรรม
จำกกองทะเบียนประวัติอำชญำกรรม จะยังคงปรำกฏว่ำบุคคลนั้นเคยกระท�ำผิดเพียงแต่มีหมำยเหตุว่ำได้รับกำรล้ำง
มลทินแล้ว ยิ่งกว่ำนั้น กฎหมำยฉบับนี้ไม่ได้วำงหลักคุ้มครองต่อไปถึงผลภำยหลังจำกกำรล้ำงมลทินในมิติของกำรจ้ำง
แรงงำนทัง้ภำครัฐและเอกชน ดงันัน้ กำรพจิำรณำรบัหรอืไม่รบับคุคลทีไ่ด้รบักำรล้ำงมลทนิเข้ำท�ำงำนยงัคงต้องพจิำรณำ
กฎหมำยหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้น ๆ ซึ่งในขั้นตอนนี้ยังไม่มีกฎหมำยที่วำงหลักห้ำมเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ
ประวัติอำชญำกรรมดังกล่ำวมำแล้วข้ำงต้น 

จะเห็นได้ว่ำ กฎหมำยเหล่ำนี้ก�ำหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ โดยไม่มีขอบเขตครอบคลุมถึง
มติขิองกำรจ้ำงแรงงำนโดยเฉพำะในส่วนของกำรพจิำรณำรบัหรอืไม่รบับคุคลทีม่ปีระวตัอิำชญำกรรมเข้ำท�ำงำน อนัเป็น 
ผลสืบเน่ืองจำกกำรได้รับโทษจ�ำคุก ดังนั้น จึงจ�ำต้องมีมำตรกำรทำงกฎหมำยอ่ืนมำรองรับหรือคุ้มครองบุคคลกลุ่มนี้  
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กฎหมำยเกี่ยวกับกำรห้ำมเลือกปฏิบัติในมิติของแรงงำนที่ครอบคลุมเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติต่ำง ๆ 
รวมทั้ง “ประวัติอำชญำกรรม” ซึ่งในปัจจุบันไทยยังไม่มีกฎหมำยลักษณะนี้ 

๔.๑๐.๓ การเลอืกปฏบิตัด้ิวยเหต ุ“ประวติัอาชญากรรม” ในกรอบกฎหมายสิทธมินุษยชนของไทย 
ปัจจุบันกฎหมำยไทยไม่มีกฎหมำยสิทธิมนุษยชนท่ีวำงหลักห้ำมเลือกปฏิบัติในลักษณะของกฎหมำย

กลำงที่มีขอบเขตครอบคลุมมิติต่ำง ๆ และเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติต่ำง ๆ ดังเช่นกฎหมำยออสเตรเลีย อย่ำงไรก็ตำม 
ประเด็นกำรน�ำข้อมูลประวัติอำชญำกรรมของบุคคลมำปฏิบัติต่อบุคคลนั้นในลักษณะเป็นท่ีพึงพอใจน้อยกว่ำบุคคลอื่น
ในมิติของกำรจ้ำงแรงงำนนั้นปรำกฏอยู่อย่ำงต่อเนื่อง โดยอำจจ�ำแนกเป็นกรณีกำรจ้ำงงำนในภำครัฐและภำคเอกชน 

   308 ระเบียบส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ ว่ำด้วยประมวลระเบียบกำรต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๒ กำรพิมพ์ลำยนิ้วมือ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ บทที่ ๓ ข้อ ๔
   309   ระเบียบส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ ว่ำด้วยประมวลระเบียบกำรต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๒ กำรพิมพ์ลำยน้ิวมือ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ บทที่ ๔ ข้อ ๑
   310  มำตรำ ๔ ก�ำหนดว่ำ “ให้ล้ำงมลทนิให้แก่บรรดำผู้ต้องโทษในกรณคีวำมผดิต่ำง ๆ ซึง่ได้กระท�ำก่อนหรอืในวนัที ่๕ ธันวำคม 

พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรอืในวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบั โดยให้ถอืว่ำผูน้ัน้มไิด้เคยถกูลงโทษในกรณคีวำมผดินัน้ ๆ”

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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   311  คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ, “สิทธิและเสรีภำพในกำรประกอบอำชีพกรณีผู้ที่เคยรับโทษจ�ำคุกถูกจ�ำกัดสิทธ ิ

ในกำรเข้ำรับรำชกำร,” สทิธมินษุยชนด้ำนกฎหมำยและกำรปฏบิตัท่ีิไม่เป็นธรรม, ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรสิทธมินษุยชนแห่งชำต ิ(๒๕๕๘): 

๑๙-๒๓. 

๔.๑๐.๓.๑ กรณีประวัติอาชญากรรมกับการจ้างงานในภาครัฐ 
กฎหมำยไทยที่น�ำ “ประวัติอำชญำกรรม” เข้ำมำระบุเป็นคุณสมบัติกำรเข้ำรับรำชกำรนั้น

มีหลำยฉบับ ซึ่งมีรำยละเอียดแตกต่ำงกันไป จำกรำยงำนผลกำรพิจำรณำ ที่ ๔๓/๒๕๕๕ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน 
แห่งชำติได้จ�ำแนกกฎหมำย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็น ๓ กลุ่มคือ311  

กลุ่มแรก:  กฎหมำยหรือระเบียบที่ก�ำหนดให้กำรต้องค�ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ�ำคุกเป็น
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมในกำรเข้ำรับรำชกำร โดยไม่มีกำรก�ำหนดข้อยกเว้นให้มีกำรใช้ดุลพินิจยกเว้นลักษณะ
ต้องห้ำมได้ เช่น พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ พระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรกำรเมอืง พ.ศ. ๒๕๓๕ ระเบียบกระทรวงกลำโหมว่ำด้วยกำรบรรจ ุกำรโอน และกำรบรรจกุลบัเข้ำรบัรำชกำร 
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นต้น นอกจำกนี้ ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยผู้ตรวจกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่ำด้วยกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ กม็กีำรก�ำหนดคณุสมบตัแิละลกัษณะต้อง
ห้ำมในกำรต้องค�ำพพิำกษำถงึทีส่ดุให้จ�ำคกุ โดยไม่มกีำรก�ำหนดข้อยกเว้น กฎหมำยกลุม่นีก้�ำหนดคณุสมบตัแิละลกัษณะ
ต้องห้ำมกรณีที่เคยได้รับโทษโดยค�ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับควำมผิดท่ีได้กระท�ำโดยประมำท
หรือควำมผิดลหุโทษ แต่ไม่มีกำรระบุข้อยกเว้นให้มีกำรใช้ดุลพินิจยกเว้นลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำว จึงท�ำให้ไม่มีลักษณะ
ของกำรยืดหยุ่นในกำรบังคับใช้กฎหมำยซึ่งเป็นกำรปิดโอกำสผู้เคยได้รับโทษจ�ำคุกดังกล่ำว 

กลุ่มที่สอง:  กฎหมำยหรือระเบียบที่ก�ำหนดให้กำรต้องค�ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ�ำคุกเป็น
คณุสมบัตแิละลกัษณะต้องห้ำมในกำรเข้ำรบัรำชกำร แต่มีข้อยกเว้นให้หน่วยงำนสำมำรถก�ำหนดหลกัเกณฑ์เฉพำะหรือใช้
ดลุพนิจิในกำรรบัสมคัรบคุคลผูม้ลีกัษณะต้องห้ำมเข้ำรับรำชกำรได้ เช่น พระรำชบญัญติัระเบยีบข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. 
๒๕๕๔ พระรำชบญัญตัริะเบยีบข้ำรำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ พระรำชบญัญตัริะเบยีบข้ำรำชกำรกรงุเทพมหำนครและ
บคุลำกรกรงุเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๕๔ พระรำชบญัญตัติ�ำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๗ พระรำชบญัญตัริะเบยีบข้ำรำชกำร
ฝ่ำยอัยกำร พ.ศ. ๒๕๕๓ พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำร พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้น กฎหมำยกลุ่มนี้จะมีกำร
ระบุข้อยกเว้นเกี่ยวกับกรณีของผู้เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับควำมผิดที่
ได้กระท�ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ ซึ่งมีกำรพิจำรณำยกเว้นให้เป็นกำรเฉพำะรำยหรือมีกำรประกำศยกเว้นให้
เป็นกำรทั่วไป โดยเป็นไปตำมระเบียบปฏิบัติและมติของคณะกรรมกำร จึงเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้ที่เคยได้รับโทษจ�ำคุก
โดยค�ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ�ำคุกในกำรสมัครเข้ำรับรำชกำร 

กลุ ่มท่ีสาม:  กลุ ่มองค์กรตำมรัฐธรรมนูญ ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช ๒๕๕๐ และ กลุ่มองค์กรที่มีกำรก�ำหนดระยะเวลำในกำรพ้นโทษเป็นคุณสมบัติที่สำมำรถเข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง
ได้ เช่น กรรมกำรกำรเลอืกตัง้ กรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมทุจริตแห่งชำติ กรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งชำต ิสมำชกิ
สภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ รัฐมนตรี เป็นต้น ซึ่งมีกำรก�ำหนดข้อห้ำมบุคคลมิให้สมัครหรือได้รับกำรเสนอชื่อ ใน
กรณีที่บุคคลนั้นเคยต้องค�ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ�ำคุกและได้พ้นโทษมำยังไม่ถึงห้ำปี เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับควำมผิดที่ได้
กระท�ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ ซึ่งกลุ่มนี้มีกำรก�ำหนดระยะเวลำพ้นโทษที่ชัดเจน จึงเป็นกำรเปิดโอกำสให้กับ
ผู้ที่เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพำกษำถึงที่สุดในกำรเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่ำวได้ 

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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ส�ำหรบัค�ำร้องท่ีคณะกรรมกำรสิทธมินษุยชนแห่งชำติเคยพิจำรณำในประเด็นกำรน�ำประวตัิ
อำชญำกรรมำก�ำหนดคณุสมบัตเิข้ำรบัรำชกำร จะเห็นได้จำกรำยงำนผลกำรพจิำรณำ ที ่๔๓/๒๕๕๕ ข้อเทจ็จรงิสรปุได้ว่ำ
ผู้ร้องเคยถูกด�ำเนินคดีเกี่ยวกับยำเสพติดและศำลพิพำกษำให้จ�ำคุก ๓ ปี ๖ เดือน ปัจจุบันผู้ร้องพ้นโทษมำเป็นเวลำกว่ำ  
๕ ปี ประกอบอำชีพสุจริต ต้องกำรจะสอบเข้ำรับรำชกำร แต่ถูกจ�ำกัดสิทธิดังกล่ำว ผู้ร้องต้องกำรสอบเข้ำรับรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ แต่เม่ือโทรศัพท์ไปสอบถำมได้รับแจ้งว่ำ ผู้ร้องไม่มีสิทธิสอบและหำกสอบได้คะแนนเต็มก็ไม่มีทำงได้เข้ำ 
รับรำชกำร คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติมอบหมำยให้คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
ด้ำนกฎหมำยและกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมพิจำรณำต่อไป ประเด็นกำรตรวจสอบ คือ กำรก�ำหนดลักษณะต้องห้ำมของ
ผู้ที่จะเข้ำรับรำชกำรของรัฐสภำ ตำมมำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ กระทบ
ต่อสิทธิของผู้ร้องหรือไม่ อย่ำงไร 

คณะอนกุรรมกำร ฯ พจิำรณำแล้วเหน็ว่ำ แม้มำตรำ ๓๗ ข (๗) จะก�ำหนดคณุสมบติัว่ำต้อง
ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับควำมผิดที่กระท�ำโดยประมำทหรือ
ควำมผิดลหุโทษ แต่มำตรำ ๓๗ วรรคสอง วรรคสำม และวรรคสี่ ได้บัญญัติข้อยกเว้นเพื่อเปิดโอกำสให้ผู้มีลักษณะต้อง
ห้ำมตำมข้อ ข (๗) ได้รับกำรพจิำรณำยกเว้นคณุสมบัตดิงักล่ำวได้ ฉะนัน้ผูร้้องยงัอำจได้รบักำรพจิำรณำให้เข้ำรบัรำชกำร
ได้ หำกคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรรฐัสภำพจิำรณำยกเว้นโดยต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำส่ีในห้ำของจ�ำนวนกรรมกำร
ทีม่ำประชุม คณะอนกุรรมกำร ฯ จงึเหน็ว่ำผูร้้องยงัไม่ถกูกระทบสทิธิในเร่ืองกำรไม่สำมำรถเข้ำรบัรำชกำรรฐัสภำ เพรำะ
เคยต้องค�ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ�ำคุก ตำมมำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔

จะเห็นได้ว่ำ กรณีตำมค�ำร้องและรำยงำนผลกำรพิจำรณำดังกล่ำว แม้ว่ำเกี่ยวข้องกับ
กฎหมำยไทยที่ก�ำหนดคุณสมบัติในกำรรับรำชกำรซ่ึงผู้ร้องอ้ำงว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติและจ�ำกัดสิทธิในกำรประกอบ
อำชีพ แต่มีประเด็นจ�ำกัดเฉพำะตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ เท่ำนั้น ซึ่งจำกรำยงำนผล
กำรพิจำรณำดังกล่ำวคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยต่อหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
ว่ำ “..โดยกลุม่ทีก่�ำหนดให้กำรต้องค�ำพพิำกษำถงึทีส่ดุให้จ�ำคกุเป็นคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ำมในกำรเข้ำรบัรำชกำร 
โดยไม่มกีำรก�ำหนดข้อยกเว้นให้มกีำรใช้ดลุพนิจิยกเว้นลักษณะต้องห้ำมได้ ควรมกีำรพิจำรณำทบทวนปรับปรุงและแก้ไข
กฎหมำยให้สอดคล้องกับมิติด้ำนสิทธิเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่ำงประเทศรับรองไว้ โดยกำรก�ำหนด 
ข้อยกเว้นต้องมแีนวปฏิบัตท่ีิชดัเจนและเป็นธรรม รวมทัง้ควรมกีำรพจิำรณำถงึควำมเหมำะสมในกำรประกอบอำชพีด้วย 
ซึ่งในข้อยกเว้นนั้นอำจก�ำหนดกรอบระยะเวลำให้กับผู้ที่เคยได้รับโทษจ�ำคุก เพื่อเปิดโอกำสให้สำมำรถใช้สิทธิสมัครเข้ำ
รับรำชกำรและกลับตนเป็นคนดีต่อไป…” 

 ๔.๑๐.๓.๒ กรณีประวัติอาชญากรรมกับการจ้างงานในภาคเอกชน
 ส�ำหรบักรณนีีจ้ะศกึษำวเิครำะห์ค�ำร้องต่อคณะกรรมกำรสิทธมินษุยชนแห่งชำต ิกรณกีำร

จ้ำงงำนในภำคเอกชน (ค�ำร้องที่ ๔๘๖/๒๕๕๖ รำยงำนผลกำรพิจำรณำ ที่ ๔๙๕/๒๕๕๘)
ข้อเท็จจริงสรุปได้ว่ำ ผู้ร้องมีประเด็นเรื่องกำรปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมอันเก่ียวเนื่องกับสิทธิ

และเสรีภำพในกำรประกอบอำชีพ กรณีนำยจ้ำงน�ำข้อมูลประวัติอำชญำกรรมมำประกอบกำรพิจำรณำรับบรรจุเข้ำ
ท�ำงำนโดยไม่เป็นธรรม ผู้ร้องเคยถูกศำลพิพำกษำลงโทษจ�ำคุกในคดีลักทรัพย์ และรอลงอำญำไว้ ๒ ปี ต่อมำ ผู้ร้องได้
สมัครเข้ำเป็นพนักงำนขำยรถยนต์บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ผู้ร้องได้ปฏิบัติงำนผ่ำนกำรทดลองงำน ๓ เดือนและถูกตรวจ
ประวัติอำชญำกรรม ผลตรวจพบว่ำผู้ร้องมีประวัติถูกด�ำเนินคดีอำญำ บริษัทปฏิเสธกำรบรรจุผู้ร้องเข้ำเป็นพนักงำน  

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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ผู้ร้องเห็นว่ำนำยจ้ำงควรพิจำรณำจำกผลงำนกำรปฏิบัติงำนและควำมประพฤติของผู้ร้องเป็นหลัก ไม่ควรน�ำทะเบียน
ประวัตอิำชญำกรรมในอดตีมำประกอบกำรพจิำรณำ เท่ำกบัไม่ให้โอกำสผู้ทีเ่คยท�ำผิดได้กลับเป็นคนดีและประกอบอำชพี
ที่มั่นคง ผู้ร้องมีควำมประสงค์ให้คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติตรวจสอบกำรกระท�ำอันไม่เป็นธรรมโดยกำรน�ำ
ทะเบียนประวัติอำชญำกรรมมำประกอบกำรพิจำรณำบรรจุพนักงำน

คณะอนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำยและกำรปฏิบัติไม่เป็นธรรมพิจำรณำแล้ว มีประเด็นท่ีต้อง
วนิจิฉยั คอื กำรทีบ่รษิทัเอกชนน�ำข้อมลูประวตัอิำชญำกรรมมำประกอบกำรพิจำรณำรับบคุคลเข้ำท�ำงำนเป็นกำรกระท�ำ
หรอืละเลยกำรกระท�ำอนัเป็นกำรละเมดิสทิธมินษุยชนหรือไม่ คณะอนกุรรมกำรพิจำรณำแล้วเหน็ว่ำ ตำมค�ำร้องผูร้้องถกู
ปฏิเสธไม่รับเข้ำท�ำงำนเนื่องจำกเคยต้องโทษคดีอำญำที่ปรำกฏในทะเบียนอำชญำกรรม จำกกำรพิจำรณำตำมระเบียบ
ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ ว่ำด้วยประมวลระเบียบกำรต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๒ กำรพิมพ์ลำยนิ้วมือ (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นระเบียบใหม่ กรณีของผู้ร้องก็ไม่เข้ำข่ำยที่จะได้รับกำรคัดแยกประวัติออกจำกสำรบบ และ
เมื่อพิจำรณำมำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชม ี
พระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้วนั้น กรณีผู้ร้องแม้เป็นผู้ที่ได้รับกำรล้ำงมลทินตำมพระรำชบัญญัติ 
ล้ำงมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็มีผลแต่เพียงว่ำผู้ร้องไม่เคยถูกลงโทษในข้อหำนั้น ๆ มำก่อนเท่ำนั้น

 เนื่องจำกบริษัทเอกชนมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรพิจำรณำรับบุคคลเข้ำท�ำงำน
แตกต่ำงกันไป โดยคณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งชำตเิสนอแนะเชงินโยบำยไปยงัหน่วยงำนภำครฐัและรฐัวสิำหกิจให้
เปิดโอกำสให้บคุคลทีเ่คยรับโทษโดยค�ำพพิำกษำสำมำรถใช้สทิธใินกำรรบัสมคัรรบัรำชกำรและสำมำรถกลบัตวัเป็นคนด ี
ต่อไป ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งชำตเิหน็ว่ำ กรณตีำมค�ำร้องเป็นหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขของบรษิทั
เอกชนในกำรรบัสมคัรบุคคลเข้ำท�ำงำนทีแ่ตกต่ำงกนัโดยพจิำรณำเป็นรำยกรณ ีอย่ำงไรกต็ำม แม้แต่ในหน่วยงำนภำครฐั
และรฐัวสิำหกจิยงัมกีำรพจิำรณำหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขกำรรบัสมคัรบคุคลเข้ำท�ำงำนแตกต่ำงกนัไป โดยคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติเสนอแนะเชิงนโยบำยไปยังหน่วยงำนภำครัฐและรัฐวิสำหกิจให้เปิดโอกำสให้บุคคลท่ีเคยรับโทษ
โดยค�ำพิพำกษำสำมำรถใช้สทิธใินกำรรบัสมคัรรบัรำชกำรและสำมำรถกลับตัวเป็นคนดีเพือ่ท�ำประโยชน์ให้กบัสงัคมและ
ประเทศชำต ิและเพือ่ให้เกดิควำมเป็นธรรมและมำตรฐำนเดียวกนัต่อไป นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งชำต ิ
ยังมีกำรประชุมร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน สมำคมต่ำง ๆ  และภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดน�ำร่องรับสมัครบุคคล
ที่เคยต้องโทษคดีถึงที่สุดเข้ำท�ำงำน เพ่ือเป็นหลักประกันให้ผู้ประกอบกำร ในกำรรับบุคคลเคยต้องโทษเข้ำท�ำงำน  
รวมท้ังกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นรูปธรรม จำกกรณีบริษัทเอกชนไม่รับบรรจุบุคคลเข้ำท�ำงำนเพรำะเหตุมีทะเบียน 
ประวัติอำชญำกรรม ไม่พบว่ำเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเป็นกำรเลือกปฏิบัติแต่อย่ำงใด จึงมีมติให้ยุติเรื่อง

๔.๑๐.๔ ข้อวิเคราะห์ 
ส่วนนี้จะได้วิเครำะห์ประเด็นทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกปฎิบัติด้วยเหตุประวัติอำชญำกรรม

ในมิติของกำรจ้ำงแรงงำน โดยจ�ำแนกเป็นประเด็นต่ำง ๆ ดังนี้ 

“ประวตัอิาชญากรรม” ในฐานะ “เหตุแห่งการเลอืกปฏบิติั” และ “มิติของการเลอืกปฏบิตั”ิ 
ดงัท่ีกล่ำวมำแล้วว่ำ กำรปฏบิติัทีแ่ตกต่ำงกนั (Differential treatment) จะเป็นกำรเลอืกปฏบิตัิ 

(Discrimination) ตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนจะต้องมีควำมเกี่ยวพันกับ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” (Ground of 
Discrimination) ส�ำหรับกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศนั้นโดยทั่วไปมิได้ก�ำหนด “ประวัติอำชญำกรรม” 
เป็นเหตแุห่งกำรเลอืกปฏบิตัโิดยเฉพำะ ดงัเช่น กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธพิลเมืองและสิทธทิำงกำรเมอืง ข้อ ๒๖ 
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359



ก็มิได้ก�ำหนดเหตุนี้ไว้ กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งแม้รับรองสิทธิในกำร
ท�ำงำน312 แต่ก็มไิด้ระบุ “ประวตัอิำชญำกรรม” ไว้ในฐำนะเหตุแห่งกำรเลอืกปฏบิตัโิดยเฉพำะ แต่เมือ่พจิำรณำกฎหมำย
ต่ำงประเทศพบว่ำ “ประวัติอำชญำกรรม” เป็นเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติที่กฎหมำยหลำยประเทศบัญญัติรับรองไว้ใน
กฎหมำยสิทธิมนุษยชน เช่น สหรัฐอเมริกำ แคนำดำ ออสเตรเลีย เป็นต้น ส�ำหรับออสเตรเลียนั้น กำรห้ำมเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตปุระวตัอิำชญำกรรม ได้รบักำรก�ำหนดไว้ในกฎหมำยระดบัรฐับำลกลำง โดยมขีอบเขตใช้กบันำยจ้ำงและลูกจ้ำง 
ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน เม่ือเปรียบเทียบกับกฎหมำยไทยแล้วพบว่ำ ไม่มีกฎหมำยกลำงที่ก�ำหนดหลักกำรห้ำมเลือก
ปฎิบัติที่ครอบคลุมทั้งภำครัฐและเอกชน ส�ำหรับกฎหมำยเฉพำะที่มีหลักกำรห้ำมเลือกปฎิบัติในมิติกำรจ้ำงแรงงำนมิได้
ก�ำหนดเหตปุระวตัอิำชญำกรรมไว้เป็นเหตแุห่งกำรเลอืกปฎิบติัโดยเฉพำะ ท�ำให้หน่วยงำนภำครฐัและเอกชนก�ำหนดเหตุ
ประวัติอำชญำกรรมไว้ในเกณฑ์และเงื่อนไขกำรรับบุคคลเข้ำท�ำงำนแตกต่ำงกันไป 

ส�ำหรบั “มติขิองการเลอืกปฏบิติั” (Area of Discrimination) นัน้ กฎหมำยต่ำงประเทศเกีย่ว
กับกำรห้ำมเลือกปฎิบัติมีทั้งที่ครอบคลุมหลำยมิติและกฎหมำยที่เน้นเฉพำะมิติกำรจ้ำงแรงงำน กฎหมำยสิทธิมนุษยชน 
สหพันธรฐัของแคนำดำ ครอบคลมุกำรเลอืกปฎิบัตใินมิติอืน่นอกจำกกำรจ้ำงแรงงำนด้วย ส�ำหรับกำรห้ำมเลือกปฏบิตัด้ิวย
เหตุประวัติอำชญำกรรมตำมกฎหมำยระดับรัฐบำลกลำงของออสเตรเลีย จ�ำกัดเฉพำะในมิติของกำรจ้ำงแรงงำนเท่ำนั้น 
แต่ขอบเขตของ “กำรจ้ำงแรงงำนและอำชีพ” (Employment and Occupation) มีควำมหมำยกว้ำง รวมถึง “กำร
เข้ำถึงกำรฝึกงำน กำรท�ำงำน และกำรเข้ำสู่อำชีพใดอำชีพหนึ่ง และเงื่อนไขกำรจ้ำงงำน” ดังนั้น จึงมิได้จ�ำกัดเฉพำะกำร
ปฏิบัติในขั้นตอนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนำยจ้ำงลูกจ้ำง เช่น เงื่อนไขกำรท�ำงำน กำรเลื่อนขั้น กำรเลิกจ้ำง ฯลฯ เท่ำนั้น 
แต่ยังครอบคลุมถึงกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องก่อนกำรเข้ำสู่สัญญำจ้ำงแรงงำนด้วย เช่น กำรสรรหำ (Recruitment) กำร
ประกำศรับสมัครงำน กำรคัดเลือก (Selection) เป็นต้น ในกรณีของกฎหมำยไทยนั้น ไม่มีกฎหมำยห้ำมเลือกปฎิบัติที่
เป็นกฎหมำยกลำงอันครอบคลุมมิติต่ำง ๆ หลำยมิติ โดยมีกฎหมำยเฉพำะที่ครอบคลุมบำงมิติ เช่น กำรจ้ำงแรงงำนแต่
ไม่ระบุเหตุประวัติอำชญำกรรมไว้เฉพำะดังกล่ำวมำแล้ว นอกจำกนี้ ยังมีปัญหำส�ำคัญ คือ กำรขำดกฎหมำยคุ้มครองใน
ขัน้ตอนก่อนสญัญำจ้ำงแรงงำน เช่น กำรประกำศรบัสมคัร กำรคดัเลือก กำรสัมภำษณ์ เป็นต้น ส�ำหรับกำรขำดกฎหมำย
กลำงที่ครอบคลุมมิติอื่นก็เป็นปัญหำท่ีส�ำคัญ เช่น กรณีของประวัติอำชญำกรรมนั้นอำจมีกำรกำรเลือกปฏิบัติในมิติอื่น
นอกจำกกำรจ้ำงแรงงำนได้ เช่น สถำบันกำรศึกษำที่ไม่รับบุคคลเข้ำศึกษำด้วยเหตุประวัติอำชญำกรรม กำรให้บริกำร
ภำคเอกชนที่ปฏิเสธไม่ให้บริกำรด้วยเหตุประวัติอำชญำกรรม เป็นต้น

ขอบเขตความหมายของ “ประวัติอาชญากรรม” 
ในบริบทของกฎหมำยสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกำรห้ำมเลือกปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอำชญำกรรม

นั้น ผู้วิจัยเห็นว่ำประเด็นเกี่ยวกับขอบเขตควำมหมำยของประวัติอำชญำกรรม อำจจ�ำแนกพิจำรณำออกเป็นประเด็น
ย่อย ๒ ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นแรก: “ประวัติอาชญากรรม” หมายความเฉพาะการถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด หรือ  
มีนัยที่กว้างกว่านั้น เช่น รวมถึงการมีประวัติเนื่องจากตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาด้วย เป็นต้น 

   312  ภำค ๓ ข้อ ๖ มีหลักว่ำ “รัฐภำคีรับรองสิทธิในกำรท�ำงำน ซึ่งรวมทั้งสิทธิของทุกคนในโอกำสที่จะหำเลี้ยงชีพโดยงำน 

ซึ่งตนเลือกหรือรับอย่ำงเสรี และจะต้องด�ำเนินขั้นตอนที่เหมำะสมในกำรปกป้องสิทธินี้”. 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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ในประเดน็นีห้ำกพิจำรณำกฎหมำยแคนำดำจะพบว่ำ มีกำรจ�ำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำง “กำร
ถูกตั้งข้อหำ” (Criminal charge) กับกำรถูกตัดสินโทษ (Conviction) แต่มีขอบเขตแตกต่ำงกันไป ส�ำหรับในระดับ
สหพันธรัฐนั้น กฎหมำยสิทธิมนุษยชนระดับสหพันธรัฐ (Federal Human Rights Act) ชองแคนำดำจ�ำกัดขอบเขต
ควำมหมำยของประวัติอำชญำกรรมไว้แคบ เฉพำะกำรถูกศำลตัดสินให้ได้รับโทษทำงอำญำ อีกทั้งต้องเป็นกรณีที่ได้รับ
กำรระงับประวัติอำชญำกรรม ดังน้ัน หำกเป็นกรณีกำรถูกตั้งข้อหำ หรือกำรถูกตัดสินโทษแต่ไม่ได้รับอนุญำตให้ระงับ
ประวตัอิำชญำกรรม กไ็ม่ถอืเป็นเหตแุห่งกำรเลอืกปฏบิติัท่ีได้รับกำรคุม้ครองตำมกฎหมำย หรืออกีนยัหนึง่กค็อื อำจเลอืก
ปฏิบัติต่อบุคคลที่มีประวัติอำชญำกรรมอันไม่เข้ำเงื่อนไขดังกล่ำวนี้ได้ อย่ำงไรก็ตำม ส�ำหรับกฎหมำยระดับมลรัฐนั้นพบ
ว่ำมีหลักกำรแตกต่ำงกันไป บำงมลรัฐครอบคลุมเฉพำะกำรถูกตัดสินโทษอำญำ (Convicted of criminal offence) ใน
ขณะที่บำงมลรัฐครอบคลุมกำรถูกตั้งข้อหำด้วย 

หำกเปรียบเทียบกับกฎหมำยออสเตรเลีย ในระดับสหพันธรัฐ พบว่ำมิได้ก�ำหนดนิยำมควำม
หมำยของ “ประวัติอำชญำกรรม” (Criminal Record) ไว้โดยเฉพำะ แต่มีกำรตีควำมอย่ำงกว้ำงไม่เฉพำะประวัติที่อยู่
ในควำมควบคมุของเจ้ำหน้ำทีต่�ำรวจ แต่รวมถงึสถำนกำรณ์แวดล้อมของกำรถูกตดัสนิโทษด้วย (Circumstance of the 
Conviction) ดังนั้น จึงครอบคลุมกำรตั้งข้อหำ กำรสืบสวน กำรถูกตัดสินว่ำมีควำมผิดและได้รับโทษ กำรถูกตัดสินว่ำมี
ควำมผิดแต่ได้รับกำรยกเว้นโทษ แม้แต่กรณีที่บุคคลนั้นมิได้มีประวัติอำชญำกรรมจริง แต่ถูกนำยจ้ำงเลือกปฏิบัติเพรำะ
นำยจ้ำงเช่ือว่ำบคุคลนัน้มปีระวตัอิำชญำกรรม (Imputed Criminal Record) ส�ำหรบัระดบัมลรฐันัน้ แต่ละมลรฐัยงัอำจ
มีกฎหมำยก�ำหนดรำยละเอียดของประวัติอำชญำกรรม ในควำมหมำยที่แตกต่ำงกันไปได้ นอกจำกนี้ ยังมีข้อสังเกตว่ำ 
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนออสเตรเลีย พิจำรณำว่ำที่ผู้สมัครงำนไม่ได้รับกำรคัดเลือกด้วยเหตุที่เขำ “ปฏิเสธที่จะ 
เปิดเผยประวัติอำชญำกรรม” นั้นเป็นกำรเลือกปฎิบัติด้วยเหตุประวัติอำชญำกรรมด้วย313  

กฎหมำยสทิธพิลเมอืงสหรฐัอเมรกิำ (The Civil Rights Act) ก�ำหนดเหตแุห่งกำรเลอืกปฏบัิตไิว้
เฉพำะ “เชื้อชำติ สีผิว ศำสนำ เพศ หรือถิ่นก�ำเนิด (race, color, religion, sex, or national origin)” โดยมิได้ก�ำหนด 
“ประวัติอำชญำกรรม” เป็นเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติโดยตัวของมันเอง อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรควำมเท่ำเทียมกัน
ในกำรจ้ำงงำน (Equal Employment Opportunity Commission หรือ EEOC ก�ำหนดแนวทำงกำรบงัคบัใช้กฎหมำย 
(Enforcement Guidance) ส�ำหรบัในส่วนทีเ่กีย่วกบั “ประวตัอิำชญำกรรม” หรอืทีเ่รยีกว่ำ “ประวตักิำรถกูจับและกำร
ตัดสินโทษ” (Arrest and Conviction Record)314 ไว้ว่ำ ในกรณีที่นโยบำยกำรจ้ำงงำนที่ส่งผลให้เกิดกำรเลือกปฏิบัต ิ
ด้วยเหตุแห่งกำรเลอืกปฏบัิตติำมกฎหมำยสทิธพิลเมอืง (เชือ้ชำต ิสผีวิ ศำสนำ เพศ หรือถิน่ก�ำเนดิ) นำยจ้ำงจ�ำต้องแสดง
ให้เหน็ว่ำประวตัอิำชญำกรรมนัน้เกีย่วข้องกบังำนและสอดคล้องกบัควำมจ�ำเป็นทำงธรุกจิ (Job related and consistent 
with business necessity)315 ดังนั้น แม้โดยทั่วไปจะเห็นได้ว่ำ ประวัติอำชญำกรรมในแง่นี้มีควำมหมำยกว้ำงกว่ำกำร

   313   From “Reports of inquiries into complaints of discrimination in employment on the basis of criminal 

record, Mr. Mark Hall v. NSW” Thoroughbred Racing Board, HREOC Report No. 19
   314  Enforcement Guidance on the Consideration of Arrest and Conviction Records in Employment  

Decisions Under Title VII of the Civil Rights Act of 1964, as amended, 42 U.S.C. § 2000e et seq. Retrieved from 

https://www.eeoc.gov/laws/guidance/arrest_conviction.cfm#sdendnote108anc
   315   ตำมหลักกฎหมำยสหรัฐอเมริกำ หำกโจทก์พิสูจน์ได้ว่ำกำรปฏิบัติของนำยจ้ำงหรือในกรณีที่เกี่ยวกับกำรจ้ำงแรงงำนนั้น 

แม้จะมลีกัษณะเป็นกลำง (Neutral) คอื ใช้กับทกุคนเหมอืนกนั แต่ส่งผลกระทบอนัแตกต่ำงอย่ำงไม่ได้สดัส่วนต่อบคุคลในกลุม่ทีเ่กีย่วข้อง 

กับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ (Desperate Impact Discrimination) ก็อำจเป็นกำรเลือกปฏิบัติที่ฝ่ำฝืนกฎหมำยสิทธิพลเมืองได้ ทั้งนี ้

หำกนำยจ้ำงไม่สำมำรถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่ำกำรปฏิบัติดังกล่ำวมีเหตุผลจ�ำเป็นทำงธุรกิจ (Business Necessity) 

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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ถูกศำลตัดสินโทษ โดยอำจรวมถึงกรณีกำรถูกจับ (Arrest) ที่มีกำรบันทึกประวัติในชั้นพนักงำนสอบสวนด้วย แต่ผู้เขียน
เห็นว่ำประเด็นส�ำคัญมิได้อยู่ที่ขอบเขตควำมหมำยของประวัติอำชญำกรรม ว่ำครอบคลุมเฉพำะกำรที่ศำลตัดสินลงโทษ 
หรือรวมถึงกำรถูกจับ ถูกตั้งข้อหำ ด้วยหรือไม่ เนื่องจำกประเด็นส�ำคัญอยู่ที่ว่ำ กำรตัดสินใจหรือนโยบำยเกี่ยวกับกำร
จ้ำงงำนซึ่งมีกำรน�ำประวัติอำชญำกรรม ไม่ว่ำจะเป็นประวัติกำรถูกศำลลงโทษหรือกำรถูกจับและตั้งข้อหำ นั้นมีมูลเหตุ
เกี่ยวพันกับ “เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ” ตำมกฎหมำยสิทธิพลเมืองหรือไม่ เช่น กำรที่นำยจ้ำงตัดสินใจไม่รับผู้สมัครซึ่ง
เคยมปีระวัตถิกูต�ำรวจจับและตัง้ข้อหำ แต่ไม่ถกูศำลตดัสนิว่ำมคีวำมผดิ โดยกำรตดัสนิใจนีป้รำกฏว่ำมคีวำมเกีย่วข้องกับ
เหตุที่ผู้สมัครเป็นคนผิวสี316 กรณีเช่นนี้ก็ถือได้ว่ำนำยจ้ำงเลือกปฏิบัติอันฝ่ำฝืนกฎหมำยสิทธิพลเมืองแล้ว แต่ทั้งนี้ กำร
เลือกปฏิบัติดังกล่ำวเกิดขึ้นด้วยเหตุ “เชื้อชำติ สีผิว” มิใช่ด้วยเหตุ “ประวัติอำชญำกรรม” ดังนั้น อำจกล่ำวได้ว่ำประวัติ
อำชญำกรรม ตำมกฎหมำยสทิธพิลเมืองของสหรฐัอเมริกำ มคีวำมหมำยกว้ำงกว่ำกำรถกูศำลตัดสินโทษ แต่มไิด้เป็นเหตุ
แห่งกำรเลอืกปฏิบัตด้ิวยตวัเองเนือ่งจำกต้องพจิำรณำควำมสมัพนัธ์กบัเหตแุห่งกำรเลอืกปฏบิตัทิีก่ฎหมำยก�ำหนดไว้ด้วย 

ประเด็นที่สอง: การห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ “ประวัติอาชญากรรม” จ�ากัดเฉพาะการปฏิบัต ิ
ต่อบุคคลโดยอาศัยเหตุแห่งการมีอยู่ซึ่งประวัติอาชญากรรมนั้นเอง หรือครอบคลุมถึงการปฏิบัติต่อบุคคลโดยอาศัย 
“สภาพแวดล้อมหรือเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติอาชญากรรมด้วย” ทั้งนี้ เนื่องจำกฝ่ำยผู้รับสมัครงำนมักจะอ้ำงว่ำ กำร
ปฏิเสธกำรจ้ำงไม่ได้เกิดขึ้นจำก “ประวัติอำชญำกรรม” กล่ำวคือ กำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรจ้ำงแรงงำนนั้นไม่เกี่ยวข้อง
กับ “กำรมีอยู่ หรือ ไม่มีอยู่” ของประวัติอำชญำกรรม แต่ตัดสินใจโดยพิจำรณำคุณสมบัติบำงประกำรของผู้สมัคร ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นจำกสภำพแวดล้อมหรือสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ “ประวัติอำชญำกรรม” นั้น เช่น ผู้คัดเลือกคนเข้ำ
ท�ำงำนมิได้ปฏิเสธผู้สมัครเนื่องจำกมีประวัติควำมผิดฐำนลักทรัพย์ แต่ปฏิเสธเพรำะสภำพแวดล้อมของควำมผิดนั้น
สะท้อนให้เห็นคุณสมบัติ พฤติกรรม หรืออุปนิสัยของผู้สมัครที่มีแนวโน้มขำดควำมสุจริตและไม่น่ำไว้วำงใจ เป็นต้น ใน
ประเดน็นี ้คณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนออสเตรเลยีได้เคยวนิจิฉยัไว้ในกรณซีึง่ผูร้้องอ้ำงว่ำถกูปฏเิสธกำรรบัเข้ำท�ำงำนด้วย
เหตุ “ประวัติอำชญำกรรม” ของตนที่เคยถูกลงโทษฐำนลักทรัพย์317 อย่ำงไรก็ตำม ผู้ถูกร้องซึ่งเป็นกรรมกำรพิจำรณำ
คัดเลือกเข้ำท�ำงำนโต้แย้งว่ำมิได้ตัดสินใจด้วยเหตุ “ประวัติอำชญำกรรม” แต่กำรตัดสินใจไม่รับเข้ำท�ำงำนเป็นไปด้วย
เหตุผลอื่น กล่ำวคือ เมื่อพิจำรณำลักษณะและสถำนกำรณ์ของควำมผิดของผู้ร้องน้ัน ผู้ถูกร้องเห็นว่ำเป็นกำรแสดงถึง 
“พฤติกรรม” หรือคุณสมบัติที่เกี่ยวกับอุปนิสัยท่ีไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติของกำรท�ำงำนท่ีต้องกำรควำมเชื่อใจ จึงไม่
รับเข้ำท�ำงำนด้วยเหตุผลนี้ อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียน�ำแนวทำงกำรตีควำมอยำ่งกว้ำง 
(Liberal Construction) มำประกอบกำรตีควำม “ประวัติอำชญำกรรม” ว่ำ ไม่จ�ำกัดเฉพำะประวัติเกี่ยวกับกำรตัดสิน
โทษจริงเท่ำนั้น (Actual Record of Conviction) แต่รวมถึงสถำนกำรณ์เกี่ยวกับกำรตัดสินโทษ (Circumstance of 
the Conviction) และพฤตกิรรมทีเ่กีย่วข้อง (Underlying Conduct) โดยอธบิำยว่ำ หำกตีควำม “ประวติัอำชญำกรรม” 
โดยจ�ำกัด (กล่ำวคือ จ�ำกัดเฉพำะกำรตัดสินใจไม่จ้ำงงำนจำก “กำรมีอยู่ซึ่งประวัติอำชญำกรรม”) จะท�ำให้เกิดกำรสร้ำง

   316  เทียบเคียงกับตัวอย่ำงที่ EEOC อธิบำยไว้ในแนวทำงกำรบังคับใช้กฎหมำยสิทธิพลเมืองว่ำ กรณีบุคคลอเมริกันเชื้อชำติ      

แอฟริกัน ถูกเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจเรียกตรวจและถูกตั้งข้อหำขัดค�ำสั่งเจ้ำพนักงำน แต่ต่อมำพนักงำนอัยกำรสั่งไม่ฟ้อง อย่ำงไรก็ตำม ใน

ฐำนข้อมูลของต�ำรวจบันทึกประวัติกำรถูกตั้งข้อหำน้ีไว้ และนำยจ้ำงน�ำไปใช้ในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรจ้ำงงำนเช่นกำรเล่ือนต�ำแหน่ง 

โดยผู้ได้รับผลกระทบสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำเกิดผลกระทบจำกกำรเลือกปฏิบัติโดยมีควำมแตกต่ำงกับลูกจ้ำงผิวขำวที่อยู่ในสถำนะ 

เช่นเดียวกัน ประกอบกับนำยจ้ำงไม่อำจแสดงให้เห็นว่ำประวัติดังกล่ำวมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรเลื่อนต�ำแหน่งหรือมีควำมจ�ำเป็น 

ทำงธุรกิจอย่ำงไร กรณีนี้อำจเป็นกำรเลือกปฏิบัติอันฝ่ำฝืนกฎหมำยสิทธิพลเมืองด้วยเหตุแห่ง “เชื้อชำติ” (Race): Ibid. 
   317   From “Ms. Renai Christensen v. Adelaide Casino Pty Ltd.” HREOC Report No. 20

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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ภำพเหมำรวม (Stereotype) ในทำงลบอันเกี่ยวกับกำรประเมินคุณสมบัติของผู้ร้องและส่งผลกระทบต่อหลักควำม
เสมอภำคและไม่เลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชน318 คณะกรรมกำรฯ เห็นว่ำ หำกจ�ำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำง  
ตัวประวัติอำชญำกรรม และสถำนกำรณ์แวดล้อมที่ควำมผิดนั้นได้กระท�ำขึ้น จะท�ำให้ผู้ถูกร้องสำมำรถเล่ียงจำกหลัก 
ห้ำมเลอืกปฏบิติั โดยอ้ำงว่ำกำรปฏิบตันิัน้ท�ำขึน้บนพืน้ฐำนของสภำพกำรณ์แวดล้อมของกำรกระท�ำผิด มใิช่เพรำะประวตัิ
อำชญำกรรมนัน้เอง ดงัน้ัน จะเห็นได้ว่ำกำรตคีวำมตำมแนวทำงของออสเตรเลยีนัน้ แม้กำรทีผู่ร้บัสมคัรงำนหรอืนำยจ้ำง
ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรจ้ำงแรงงำนโดยพิจำรณำจำก “พฤติกรรม อุปนิสัย” แต่หำกพฤติกรรมหรืออุปนิสัยนั้น สืบเนื่องมำ
จำก “ประวัติอำชญำกรรม” ก็ถือได้ว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ “ประวัติอำชญำกรรม” ด้วย กำรตีควำมแนวทำงนี้
จึงให้น�้ำหนักกับกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกเลือกปฏิบัติจำกกรณีประวัติอำชญำกรรม

กฎหมายเฉพาะอื่นที่เก่ียวข้องกับประวัติอาชญากรรม เช่น ระเบียบส�านักงานต�ารวจ 
แห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการต�ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ซึ่งมีหลักกำรว่ำ พนักงำนสอบสวนต้องจัดให้มีกำรพิมพ์ลำยนิ้วมือ “ผู้ต้องหำคดีอำญำทุก
ประเภท เว้นแต่คดีลหุโทษ..หรือควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยจรำจรทำงบก รวมทั้งควำมผิดตำมกฎหมำยอื่น ๆ ซึ่งได้
เปรียบเทียบปรับแล้ว” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำ โดยหลักแล้วเมื่อบุคคลตกเป็นผู้ต้องหำคดีอำญำ ก็จะต้องถูกเก็บลำยพิมพ ์
นิว้มอืเป็นประวตัอิำชญำกรรม ซึง่หน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนเอกชนอำจขอให้มกีำรตรวจสอบประวตัลิกูจ้ำงของตน
ได้319 อย่ำงไรก็ตำม ข้อมูลนี้อำจถูกคัดแยกออกจำกสำรบบได้ในบำงเหตุที่ระเบียบฉบับนี้ก�ำหนด เช่น “ศำลสั่งยกฟ้อง 
ศำลมคี�ำพพิำกษำถงึทีส่ดุให้ยกฟ้อง ผูเ้สยีหำยถอนค�ำร้องทกุข์ ถอนฟ้อง หรือยอมควำมกนัโดยถกูต้องตำมกฎหมำย”320  
ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำกำรประกอบอำชีพในภำครัฐหรือภำคเอกชน ก็อำจมีกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมที่มีกำร
บันทึกไว้นี้ โดยหลังจำกตรวจสอบแล้ว หำกพบว่ำมีประวัติอำชญำกรรม ก็มิได้มีกฎหมำยใดคุ้มครองผู้ที่ไม่ได้รับกำรจ้ำง
หรือถูกเลิกจ้ำงด้วยเหตุมีประวัติอำชญำกรรมดังกล่ำว แม้ว่ำประวัติอำชญำกรรมนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับงำนที่สมัครหรือ 
ทีท่�ำอยูก็่ตำม ดงันัน้ จะเหน็ได้ว่ำไทยยงัขำดกฎหมำยในขัน้ตอนของกำรน�ำข้อมลูประวตัอิำชญำกรรมมำใช้ในกำรตดัสนิ
ใจที่เกี่ยวกับกำรจ้ำงงำน ซึ่งเป็นคนละขั้นตอนกับระเบียบของส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติดังกล่ำว

 นอกจำกนี ้ยงัมกีฎหมายเฉพาะอืน่ เช่น พระราชบญัญัติล้างมลทนิในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระ 
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชมพีระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่เป็นกำรล้ำงโทษให้กบับคุคลท่ีถกูลงโทษ
จริง321 เช่น บุคคลที่ถูกจ�ำคุกตำมค�ำพิพำกษำของศำล ให้ถือว่ำไม่เคยได้รับโทษนั้น แต่มิได้เป็นกำรลบล้ำง “ควำมผิด” 
ไปด้วย แต่กฎหมำยฉบับนีไ้ม่ได้วำงหลกัคุ้มครองต่อไปถงึผลภำยหลงัจำกกำรล้ำงมลทนิในมติิของกำรจ้ำงแรงงำนทัง้ภำค
รัฐและเอกชน ดังนั้น กำรพิจำรณำรับหรือไม่รับบุคคลที่ได้รับกำรล้ำงมลทินเข้ำท�ำงำนยังคงต้องพิจำรณำกฎหมำยหรือ
ระเบยีบทีเ่ก่ียวข้องกบัองค์กรนัน้ ซึง่ในขัน้ตอนนีย้งัไม่มกีฎหมำยทีว่ำงหลกัห้ำมเลอืกปฏบิติัด้วยเหตปุระวตัอิำชญำกรรม
ดังกล่ำวมำแล้วข้ำงต้น

   318   อ้ำงเหตุผลจำกค�ำพิพำกษำคดี Commonwealth v. Bradley per Black CJ (Bradley’s case)
   319   ระเบียบส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ ว่ำด้วยประมวลระเบียบกำรต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะท่ี ๓๒ กำรพิมพ์ลำยน้ิวมือ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ บทที่ ๓ ข้อ ๔
   320   ระเบียบส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ ว่ำด้วยประมวลระเบียบกำรต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะท่ี ๓๒ กำรพิมพ์ลำยน้ิวมือ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ บทที่ ๔ ข้อ ๑
   321  มำตรำ ๔ ก�ำหนดว่ำ “ให้ล้ำงมลทินให้แก่บรรดำผูต้้องโทษในกรณคีวำมผดิต่ำง ๆ ซึง่ได้กระท�ำก่อนหรอืในวนัที ่๕ ธันวำคม 

พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรอืในวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบั โดยให้ถอืว่ำผูน้ัน้มไิด้เคยถกูลงโทษในกรณคีวำมผดินัน้ ๆ”

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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วิเคราะห์การคุ้มครองสิทธิผู ้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอาชญากรรมในกรอบของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

กำรน�ำประวัติอำชญำกรรมมำก�ำหนดคุณสมบัติกำรท�ำงำนของบุคคลยังไม่มีกฎหมำยคุ้มครอง
โดยเฉพำะ เมื่อเกิดเหตุขึ้นจึงมีผู้ที่ได้รับผลกระทบยื่นค�ำร้องต่อคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ จำกกำรพิจำรณำ
ตรวจสอบของคณะกรรมกำรฯ ดงักล่ำวมำแล้วนัน้ ผูว้จัิยเหน็ว่ำ ในกรณกีำรสมคัรงำนภำครัฐตำม รำยงำนผลกำรพิจำรณำ
ที่ ๔๓/๒๕๕๕ นั้นประเด็นหลักของกำรตรวจสอบคือ “การก�าหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ท่ีจะเข้ารับราชการ ตาม  
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภาฯ กระทบสิทธิผู้ร้องหรือไม่ อย่างไร” ซึ่งคณะกรรมกำรฯ แบ่งกลุ่มกฎหมำย
เป็น ๓ กลุม่ และวำงแนวพจิำรณำว่ำกฎหมำยกลุม่ทีไ่ม่มข้ีอยกเว้นเป็นกำรจ�ำกดัสิทธหิรือกระทบสิทธผู้ิร้อง จะเหน็ได้ว่ำ
แนววินิจฉยัดงักล่ำวเป็นกำรมุ่งเน้นตรวจสอบกำรละเมดิ “สทิธใินกำรประกอบอำชพี” อนัเป็นสทิธมินุษยชนอกีประกำร
หน่ึง ผูว้จิยัเหน็ว่ำกรณนีีย้งัไม่ได้มกีำรมุง่เน้นพจิำรณำในประเด็นทีว่่ำ “กฎหมายเหล่านัน้เลือกปฏบิติัต่อผู้สมคัรงานด้วย
เหตุประวัติอาชญากรรมหรือไม่” ซึ่งหำกพิจำรณำในประเด็นนี้อำจมีปัญหำเนื่องจำกยังไม่มีกฎหมำยเฉพำะที่วำงหลัก
ห้ำมเลือกปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอำชญำกรรมในมิติกำรจ้ำงแรงงำน รวมทั้งควำมไม่ชัดเจนของ “ประวัติอำชญำกรรม” 
ว่ำจัดอยู่ในเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนชองไทยเช่นเดียวกับ เชื้อชำติ ศำสนำ เพศ ฯลฯ หรือไม่ 

ส�ำหรับกรณีกำรสมัครงำนภำคเอกชน ตำมรำยงำนผลกำรพิจำรณำ ที่ ๔๙๕/๒๕๕๘ นั้น คณะ 
กรรมกำรฯ เหน็ว่ำไม่เป็นกำรละเมดิสทิธมินษุยชนหรอืเลอืกปฏบิติั โดยเหตุผลหลกัก็คือ “บรษิทัเอกชนมหีลกัเกณฑ์และ
เงื่อนไขกำรพิจำรณำรับบุคคลเข้ำท�ำงำนแตกต่ำงกันไป” เหตุผลของกำรพิจำรณำเช่นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่ำเนื่องจำกในภำค
เอกชนไม่มีกฎหมำยก�ำหนดคุณสมบัติผู้สมัครดังเช่นภำครัฐ และไม่มีกฎหมำยควบคุมกำรที่ผู้ประกอบกำรภำคเอกชน
จะก�ำหนดคุณสมบัติผู้สมัครงำน จึงเป็นไปตำมเจตนำของผู้ประกอบกำรแต่ละรำย 

จำกกรณีทั้งสองดังกล่ำวนั้น หำกเปรียบเทียบกับกฎหมำยต่ำงประเทศจะพบว่ำ หลักกำรห้ำม
เลือกปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอำชญำกรรมในมิติกำรจ้ำงแรงงำนได้รับกำรก�ำหนดคุ้มครองไว้โดยเฉพำะในกฎหมำยสิทธิ
มนษุยชน โดยกฎหมำยบำงประเทศ เช่น ออสเตรเลยีนัน้วำงหลกัครอบคลมุทัง้ภำครฐัและเอกชน ส�ำหรบั“คณะกรรมกำร
สทิธมินุษยชน” ของออสเตรเลยีและแคนำดำนัน้มอี�ำนำจโดยตรงในกำรบงัคบัใช้กฎหมำยกบักรณกีำรเลอืกปฏบิตัใินมติิ
กำรจ้ำงงำน อย่ำงไรกต็ำม ผูว้จิยัเหน็ว่ำไทยยงัไม่มกีฎหมำยท่ีวำงหลกัเรือ่งน้ีไว้โดยเฉพำะ จงึท�ำให้กำรคุม้ครองผูถ้กูเลอืก
ปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอำชญำกรรมตำมกรอบกฎหมำยสิทธิมนุษยชนของไทยยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ แม้ว่ำอำจมีกำร
คุม้ครองสทิธขิองผูส้มคัรงำนจำกกำรถกูน�ำประวตัอิำชญำกรรมมำเป็นเง่ือนไขในกำรจ้ำงงำนโดยอำศยัหลักกฎหมำยสทิธิ
มนษุยชนอ่ืน เช่น “กำรจ�ำกดัสทิธใินกำรประกอบอำชพี” ดงัทีค่ณะกรรมกำรฯ ได้วำงแนววนิจิฉยัไว้ แต่กย็งัไม่ปรำกฏถงึ
กำรคุ้มครองสิทธิในกรอบของกฎหมำยห้ำมเลือกปฎิบัติด้วยเหตุ “ประวัติอำชญำกรรม” โดยตรงแต่อย่ำงใด เนื่องจำก
ยังมีปัญหำควำมครอบคลุมของกฎหมำยดังกล่ำวมำแล้ว 

หลักการพิจารณา “คุณสมบัติอันจ�าเป็นที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น” ในฐานะข้อยกเว้นของการ
ห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอาชญากรรม 

แม้ว่ำกฎหมำยสิทธิมนุษยชนของต่ำงประเทศ เช่น กฎหมำยสิทธิพลเมืองของสหรัฐอเมริกำ 
กฎหมำยสิทธิมนุษยชนของออสเตรเลียและแคนำดำ ต่ำงวำงหลักห้ำมกำรน�ำประวัติอำชญำกรรมมำใช้ในกำรตัดสินใจ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจ้ำงแรงงำนนั้น โดยจัดเป็นกำรเลือกปฏิบัติ (Discrimination) ประกำรหนึ่ง อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำย
ก็ได้พยำยำมสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรคุ้มครองสิทธิของผู้มีประวัติอำชญำกรรมกับกำรตัดสินใจของนำยจ้ำงและ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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ประสทิธภิำพในกำรท�ำงำน จึงก�ำหนดข้อยกเว้นทีอ่ำจน�ำ “ประวติัอำชญำกรรม” มำประกอบกำรตัดสนิใจทีเ่ก่ียวกบักำร
จ้ำงแรงงำนหรอืน�ำมำก�ำหนดเป็นคณุสมบตัสิ�ำหรบักำรรบับคุคลเข้ำท�ำงำนได้ ซึง่ข้อยกเว้นดงักล่ำวอำจเรยีกแตกต่ำงกัน
ไป เช่น “คุณสมบัติอันเกี่ยวข้องกับงานนั้นโดยสุจริต” (Bona Fide Occupational Qualification) หรือ “คุณสมบัติ
อนัจ�าเป็นอย่างแท้จรงิต่อการท�างานหรอือาชพีนัน้” (Genuine Occupational Requirement) หรือคณุสมบตัอินัเป็น
สาระส�าคัญของงาน” (Inherent Requirement Exception) โดยมีหลักกำรพิจำรณำว่ำ “ประวัติอำชญำกรรม” มี
ควำมเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ (Related or Unrelated) กับงำนนั้นหรือไม่ หำกไม่มีควำมเกี่ยวข้อง (Unrelated to the 
employment) กับงำนนั้น หรือเรียกว่ำ ประวัติอำชญำกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับงำน (Irrelevant criminal record) ก็ไม่
สำมำรถน�ำประวัติอำชญำกรรมดังกล่ำวมำประกอบกำรตัดสินใจหรือก�ำหนดคุณสมบัติที่เกี่ยวกับกำรท�ำงำนได้ 

ตำมกฎหมำยสหรัฐอเมริกา ศำลเรียกหลักกำรนี้ว่ำ “คุณสมบัติอันเกี่ยวข้องกับงานนั้นโดย
สุจริต” (Bona Fide Occupational Qualification) แนวทำงกำรบังคับใช้กฎหมำย (Enforcement Guidance) 
ของ EEOC วำงหลักกำรพิจำรณำควำมเกี่ยวข้องกับงำนและสอดคล้องกับควำมจ�ำเป็นทำงธุรกิจ (Job related and 
consistent with business necessity) เมือ่เปรยีบเทยีบกบัแคนาดา พบว่ำ กฎหมายสทิธมินษุยชนของมลรฐั British 
Columbia Quebec Newfoundland and Labrador ใช้ค�ำว่ำ “ควำมผดิทำงอำญำซ่ึงไม่เกีย่วข้องกบักำรจ้ำงแรงงำน”  
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน Manitoba วำงแนวทำงพิจำรณำว่ำ กำรถูกตัดสินโทษ (Conviction) นั้นมีควำมสัมพันธ์
โดยสจุรติกบัอำชพีหรอืกำรจ้ำงแรงงำนนัน้หรอืไม่ (Bona Fide Relationship to the occupation or employment) 
โดยก�ำหนดเกณฑ์หรือปัจจัยพิจำรณำ เช่น หำกอุปนิสัยซึ่งเก่ียวข้องกับกำรถูกตัดสินโทษนั้นเกิดขึ้นซ�้ำอีก อำจส่งผล 
กระทบต่อควำมสำมำรถของนำยจ้ำงในกำรประกอบกำรอย่ำงปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ (Employer’s ability to  
carry on its business safely and efficiently) สถำนกำรณ์แวดล้อมของควำมผิดนั้น เช่น อำยุขณะกระท�ำผิด 
ระยะเวลำของกำรตัดสินโทษกับกำรตัดสินใจท่ีเกี่ยวกับกำรจ้ำงแรงงำน ส�ำหรับกฎหมำยออสเตรเลียนั้นพบว่ำ โดย
หลักของกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระดับรัฐบำลกลำงแล้ว แม้มีข้อยกเว้นให้กิจกำรสำมำรถน�ำคุณสมบัติเกี่ยวกับ “ประวัติ
อำชญำกรรม” มำใช้ในบริบทกำรจ้ำงแรงงำนได้ แต่ก็ต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไข คุณสมบัติอันเป็นสาระส�าคัญของงาน” 
(Inherent Requirement Exception) ซึ่งจำกกำรตีควำมของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียนั้นพบว่ำมีกำร
ตีควำมข้อยกเว้นดังกล่ำวอย่ำงจ�ำกัด และพิจำรณำควำมสัมพันธร์ะหว่างความผิดอาญาตามประวัติของผู้สมัครงานหรือ
ลูกจ้างกับสภาพงานนั้น ๆ เป็นกรณีไป โดยหลีกเลี่ยงกำรสร้ำงภำพเหมำรวม (Stereotype) ว่ำควำมผิดอำญำทุกอย่ำง
เป็นคณุสมบตั ิ“ไม่เหมำะสมกับงำนทุกประเภท” ส�ำหรบักฎหมำยระดับมลรฐั เช่น Northern Territory (Anti-Discrim-
ination Act 1992) และ Tasmanian (Anti-Discrimination Act 1998) มีกำรวำงหลักห้ำมเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วย
เหตปุระวตัอิำชญำกรรมท่ี “ไม่เก่ียวข้อง” (Irrelevant criminal record) จะเห็นได้ว่ำกฎหมำยออสเตรเลยีมีกำรน�ำหลกั
กำรพิจำรณำควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงประวัติอำชญำกรรมนั้นกับงำนประเภทนั้น ๆ เป็นกรณีไป

หลัก “คุณสมบัติอันเป็นสาระส�าคัญของงาน” นั้น กฎหมำยของหลำยประเทศได้น�ำไปใช้ใน
กำรพิจำรณำคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับ “เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ” เช่น เชื้อชำติ ศำสนำ ฯลฯ ด้วย นอกจำกนี้ หำก
เปรียบเทียบกับกฎหมำยในระดับของสหภาพยุโรป ก็พบว่ำมีกำรน�ำหลักนี้มำใช้เช่นกัน กล่ำวคือ กำรก�ำหนดคุณสมบัติ
เก่ียวกับกำรจ้ำงงำนที่มีผลเป็นกำรจ�ำกัดสิทธิส�ำหรับคนบำงกลุ่มที่มีควำมเกี่ยวโยงกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เช่น  
เชือ้ชำต ิศำสนำ เพศ ควำมพกิำร โดยหลกัแล้วเป็นกำรเลอืกปฏบิตัอินัขดัต่อกฎหมำยสหภำพยโุรป (กฎหมำยเก่ียวกบักำร
วำงกรอบส�ำหรบักำรปฏบิตัอิย่ำงเท่ำเทยีมกนัในกำรจ้ำงแรงงำนและกำรประกอบอำชพี322) แต่กฎหมำยนีย้กเว้นส�ำหรบั

   322  Council Directive 2000/78/EC establishing a general framework for equal treatment in employment 

and occupation
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กรณีที่เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติดังกล่ำวเป็นคุณสมบัติอันจ�าเป็นอย่างแท้จริงต่อการท�างานหรืออาชีพนั้น (Genuine 
Occupational Requirement) ทัง้นี ้ภำยใต้วตัถปุระสงค์ทีช่อบด้วยกฎหมำยและได้สดัส่วน323 เช่น องค์กรศำสนำอำจ
ระบุคุณสมบัติจ้ำงพนักงำนที่นับถือศำสนำนั้น ศำลยุติธรรมยุโรป (European Court of Justice หรือ ECJ) เคยตัดสิน
ไว้ว่ำ กำรก�ำหนดอำยขุัน้สงูส�ำหรบัผูส้มคัรต�ำแหน่งพนกังำนดับเพลิง แม้เป็นกำรปฏบิติัแตกต่ำงกนัด้วยเหตุแห่งอำย ุแต่
กำรก�ำหนดคุณสมบัติดังกล่ำวมีลักษณะ “จ�ำเป็นอย่ำงแท้จริงต่อกำรท�ำงำนหรืออำชีพนั้น” (Genuine Occupational 
Requirement) เนื่องจำกกำรท�ำงำนต�ำแหน่งนั้นอำศัยควำมแข็งแรงทำงกำยภำพ รวมทั้งสุขภำพที่ดี324  

อย่ำงไรกต็ำม เม่ือเปรยีบเทยีบกบักรณขีองไทยแล้วพบว่ำ ประเทศไทยยงัไม่มกีฎหมำยทีว่ำงหลกั
ห้ำมเลือกปฏิบัติในลักษณะกฎหมำยกลำง นอกจำกนี้ ยังไม่มีกำรวำงหลักห้ำมเลือกปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอำชญำกรรม 
อีกทั้งไม่มีกำรก�ำหนดหลัก“คุณสมบัติที่จ�ำเป็นและเกี่ยวข้องกับงำน” ไว้ในกฎหมำยใดโดยเฉพำะ จำกกำรศึกษำค�ำร้อง
และกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ อำจจ�ำแนกได้สองกรณี คือ 

 กรณีแรก ในส่วนของการท�างานในส่วนราชการ ซึ่งเป็นกรณีที่มีกฎหมำยก�ำหนดคุณสมบัติ
เกี่ยวกับประวตัิอำชญำกรรมในกำรท�ำงำนภำครัฐ จำกตัวอยำ่งค�ำร้องและรำยงำนผลกำรพิจำรณำ ที่ ๔๓/๒๕๕๕ แมว่้ำ
เกีย่วข้องกับกฎหมำยไทยที่ก�ำหนดคุณสมบัติในกำรรบัรำชกำรซึง่ผู้ร้องอ้ำงว่ำเปน็กำรเลือกปฏบิัติและจ�ำกัดสิทธิในกำร
ประกอบอำชีพ แต่มีประเด็นจ�ำกัดเฉพำะตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ เท่ำนั้น นอกจำก
น้ี แม้คณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งชำตไิด้จ�ำแนกกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องกบักำรก�ำหนดคณุสมบติัเป็น ๓ กลุ่ม อนัท�ำให้
สำมำรถวำงแนวทำงพิจำรณำว่ำกฎหมำยกลุ่มใดมีลักษณะเป็นกำรจ�ำกัดสิทธิในกำรประกอบอำชีพเกินสมควร แต่หำก
เปรียบเทียบกับกฎหมำยต่ำงประเทศแล้วจะเห็นได้ว่ำ ทั้งกฎหมำยไทยฉบับต่ำง ๆ  ที่ก�ำหนดคุณสมบัติของบุคคลในกำร
ท�ำงำนภำครัฐ และกำรพิจำรณำค�ำร้องของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำตินั้น ยังมิได้มีกำรน�ำหลัก “คุณสมบัติ 
อันจ�ำเป็นที่เกี่ยวข้องกับงำน” มำประกอบกำรพิจำรณำ นอกจำกนี้ จะเห็นได้ว่ำกฎหมำยทั้ง ๓ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับงำน
ภำครัฐนั้น ส่วนมำกแล้วก�ำหนดคุณสมบัติต้องห้ำมในกรณี “ค�ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับควำม
ผิดที่ได้กระท�ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ” ซึ่งไม่มีกำรจ�ำแนกรำยละเอียดและพิจำรณำควำมสัมพันธ์ว่ำควำมผิด
อำญำทีบ่คุคลนัน้ได้รบัมคีวำมเกีย่วข้องอย่ำงไรกบัคณุสมบติัของต�ำแหน่งงำนทีป่ระสงค์จะสมคัร อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำย
เกีย่วกับกำด�ำรงต�ำแหน่งในภำครฐับำงหน่วยงำน มกีำรก�ำหนดข้อยกเว้นทีค่�ำนงึถงึปัจจยัด้ำนควำมแตกต่ำงของโทษอำญำ
และควำมเกีย่วข้องกบัลกัษณะกำรท�ำงำน เช่น ตำมพระรำชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนญูว่ำด้วยผู้ตรวจกำรแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๕๒ มำตรำ ๘ ก�ำหนดว่ำ “..ไม่เคยต้องค�ำพิพำกษำให้จ�ำคกุ แม้คดีนัน้จะยงัไม่ถงึทีสุ่ดหรือมกีำรรอกำรลงโทษ เว้นแต่
เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีกำรรอกำรลงโทษในควำมผิดอันได้กระท�ำโดยประมำท ควำมผิดลหุโทษ หรือควำมผิด
ฐำนหม่ินประมำท” จะเหน็ได้ว่ำสะท้อนถงึหลกักำรพจิำรณำควำมแตกต่ำงของควำมผดิบำงลกัษณะและควำมเก่ียวข้อง
ของควำมผดิดงักล่ำวกบักำรท�ำงำนนัน้ นอกจำกนี ้ จะเหน็ได้ว่ำรัฐธรรมนญูได้เคยก�ำหนดคณุสมบติัต�ำแหน่งทำงกำรเมอืง

   323  Council Directive 2000/78/EC Article 4 (Occupational requirements): “…Member States may provide 

that a difference of treatment which is based on a characteristic related to any of the grounds referred to in Article 

1 shall not constitute discrimination where, by reason of the nature of the particular occupational activities  

concerned or of the context in which they are carried out, such a characteristic constitutes a genuine and deter-

mining occupational requirement, provided that the objective is legitimate and the requirement is proportionate.
   324  From “Colin Wolf v. Stadt Frankfurt am Main. C-229/08 ” Judgment of the Court (Grand Chamber) of 

12 January 2010 
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ส�ำหรบับำงต�ำแหน่ง เช่น รฐัมนตร ีโดยเปิดโอกำสให้ผู้ได้รับโทษจ�ำคกุท่ีผ่ำนไประยะเวลำหนึง่สำมำรถด�ำรงต�ำแหน่งได้325  
 กรณีที่สอง ในส่วนของการจ้างงานภาคเอกชน จำกกรณีตัวอย่ำงค�ำร้องต่อคณะกรรมกำร

สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (ค�ำร้องที่ ๔๘๖/๒๕๕๖ รำยงำนผลกำรพิจำรณำ ที่ ๔๙๕/๒๕๕๘) ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ร้องถูกศำล
พิพำกษำลงโทษจ�ำคุกในคดีลักทรัพย์และรอลงอำญำไว้ ๒ ปี ต่อมำ ผู้ร้องได้สมัครเข้ำเป็นพนักงำนขำยรถยนต์บริษัท
เอกชนแห่งหนึ่ง แต่ถูกปฏิเสธกำรบรรจุ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเห็นว่ำไม่มีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เน่ืองจำก “บรษิทัเอกชนมหีลกัเกณฑ์และเงือ่นไขกำรพจิำรณำรบับคุคลเข้ำท�ำงำนแตกต่ำงกนัไป” ผูเ้ขยีนเหน็ว่ำเหตผุล
ของกำรพิจำรณำเช่นนีส้บืเนือ่งจำกปัจจบุนัประเทศไทยยงัไม่มกีฎหมำยทีว่ำงหลกัห้ำมเลอืกปฏบิตัสิ�ำหรบัภำคเอกชนใน
มิติของกำรจ้ำงแรงงำนดังเช่นกฎหมำยต่ำงประเทศ ดังนั้น กำรตัดสินใจจ้ำงแรงงำนในภำคเอกชนจึงอยู่ภำยใต้หลักกำร
แสดงเจตนำท�ำสญัญำตำมกฎหมำยแพ่ง แต่หำกพจิำรณำกรณนีีต้ำมหลกั “คณุสมบติัทีจ่�ำเป็นอนัเกีย่วข้องกับงำน” แล้ว
อำจเป็นประเด็นที่ถกเถียงได้ว่ำ กำรที่ผู้ร้องเคยถูกศำลพิพำกษำให้ลงโทษจ�ำคุกฐำนลักทรัพย์นั้นไม่มีควำมเกี่ยวข้องกับ
กำรสมัครงำนในต�ำแหน่งพนักงำนขำย 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำกำรก�ำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับ “ประวัติอำชญำกรรม” หรือประวัติควำม
ผิดอำญำ ในลักษณะครอบคลุมอย่ำงกว้ำง เช่น “เคยต้องค�ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่ควำมผิดที่กระท�ำโดย
ประมำทหรือลหโุทษ” ซึง่ปรำกฏในกฎหมำยหลำยฉบบัในส่วนของกำรจ้ำงงำนภำครฐั รวมทัง้กฎ ระเบยีบ หรอืนโยบำย 
ภำคเอกชนหลำยแห่ง สะท้อนถึงแนวคิดที่ว่ำ บุคคลที่มี “เจตนำ” ทำงอำญำในกำรกระท�ำควำมผิดและได้รับโทษจ�ำคุก
เป็นบุคคลที่ไม่เหมำะสมในกำรท�ำงำน ดังจะเห็นได้จำกกำรยกเว้นส�ำหรับกรณีควำมผิดที่กระท�ำโดยประมำทและควำม
ผิดลหุโทษซึ่งเป็นควำมผิดเล็กน้อยท่ีไม่มีองค์ประกอบด้ำน “เจตนำ” ทำงอำญำ326 จะเห็นได้ว่ำกำรก�ำหนดคุณสมบัติ
ดังกล่ำวเชื่อมโยง “เจตนำ” ทำงอำญำกับ “คุณสมบัติอันเป็นสำระส�ำคัญของงำน” โดยส่งผลให้บุคคลผู้มีเจตนำท�ำผิด
อำญำและศำลพิพำกษำให้ลงโทษจ�ำคุกนั้น เป็นบุคคลท่ีขำดคุณสมบัติอันจ�ำเป็นกับงำนนั้น หลักกำรเช่นนี้อำจมีส่วน
เกี่ยวข้องในระดับหนึ่ง เช่น บุคคลผู้เคยกระท�ำผิดฐำนข่มขืนกระท�ำช�ำเรำ ท�ำร้ำยร่ำงกำย หำกสมัครงำนในต�ำแหน่งที่มี
โอกำสเกี่ยวข้องกับกำรข่มขืนกระท�ำช�ำเรำหรืออยู่ในสภำพงำนที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดกรณีพิพำทกับบุคคลอื่น ในอีก
แง่หนึ่ง แนวคิดดังกล่ำวมีลักษณะสร้ำงภำพเหมำรวม (Stereotype) ว่ำบุคคลที่มีเจตนำท�ำผิดอำญำ จะต้องเป็นบุคคล
ที่ขำดคุณสมบัติอันเหมำะสมในกำรท�ำงำน โดยเฉพำะงำนรำชกำรจะเห็นว่ำมีกำรก�ำหนดคุณสมบัติดังกล่ำวไว้เกือบทุก
ลักษณะงำน โดยไม่ค�ำนึงควำมแตกต่ำงของลักษณะเฉพำะในแต่ละต�ำแหน่งงำน นอกจำกนี้ ยังมีประเด็นว่ำหลักกำร
พิจำรณำในเชิงเหมำรวมเช่นนี้อำจสะท้อนคุณลักษณะที่ไม่เหมำะสมของผู้สมัครงำนได้หำกพิจำรณำควำมผิดอำญำ
เฉพำะตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

อย่ำงไรก็ตำม ในปัจจุบันมีควำมผิดตำมกฎหมำยเฉพำะอื่นที่บัญญัติขึ้นใหม่จ�ำนวนมำกซึ่งมี
โทษอำญำอันมิใช่ควำมผิดที่กระท�ำโดยประมำทหรือลหุโทษ โดยผู้ที่ได้รับโทษตำมกฎหมำยเหล่ำนั้นอำจไม่สะท้อน
ถงึ“คุณสมบตัอินัเป็นสำระส�ำคญัของงำน” แต่อย่ำงใด ดงัเช่น จำกข้อมลูในกำรจดัประชมุกลุม่ย่อยและสมัภำษณ์ มีผูใ้ห้
ข้อมูลว่ำ “…สังคมยังคงมีแนวคิดว่ำคนมีประวัติอำชญำกรรมเป็นคนไม่ดี แต่ในปัจจุบันประวัติอำชญำกรรมอำจเกิดกับ

   325  รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๑๗๔ (๕) ก�ำหนดคุณสมบัติผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่ำ 

“….ไม่เคยต้องค�ำพิพำกษำให้จ�ำคุก โดยได้พ้นโทษมำไม่ถึง ๕ ปี ก่อนได้รับต�ำแหน่ง เว้นแต่ในควำมผิดอันได้กระท�ำโดยประมำท หรือ

ควำมผิดลหุโทษ”
   326   ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๐๔ ก�ำหนดว่ำ “กำรกระท�ำควำมผิดลหุโทษตำมประมวลกฎหมำยนี้ แม้กระท�าโดย

ไม่มีเจตนาก็เป็นควำมผิด เว้นแต่ตำมบทบัญญัติควำมผิดนั้นจะมีควำมบัญญัติให้เห็นเป็นอย่ำงอื่น”

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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คนทีไ่ม่ได้มีควำมช่ัวร้ำยเหมอืนอย่ำงพวกอำชญำกร เช่น ผูก้ระท�ำควำมผดิตำม พ.ร.บ คอมพวิเตอร์ ซึง่ท�ำแค่โพสต์ข้อมลู
ด่ำกันหรอืแชร์ข้อมูลทีห่มิน่ประมำทคนอืน่ กม็คีวำมผดิตดิคกุได้แล้ว เพียงแค่นีก้ก็ลำยเป็นคนมปีระวตัติดิตวัเสยีอนำคต
ไปหมด...” จำกข้อมูลนี้เมื่อพิจำรณำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องพบว่ำ ในปัจจุบันมีกฎหมำยบำงฉบับที่ก�ำหนดควำมผิดอำญำ 
อันมิใช่ควำมผดิทีก่ระท�ำโดยประมำทหรอืลหโุทษ แต่ก็มไิด้มีลักษณะเป็นควำมผิดร้ำยแรงอนัอำจเกีย่วข้องกบั “คุณสมบตัิ
อันเป็นสำระส�ำคัญของงำน” โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
๒๕๕๐ ซึง่มฐีำนควำมผดิเก่ียวกบักำรเผยแพร่เนือ้หำข้อมลู โดยมอีงค์ประกอบทีก่ว้ำง ซึง่เมือ่พจิำรณำพฤตกิรรมของบคุคล
ในยุคปัจจุบันที่ใช้อุปกรณ์สื่อสำรข้อมูลคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ�ำวันกันทั่วไปแล้ว มีโอกำสเป็นผู้กระท�ำควำมผิด327 ซึ่ง
มีโทษจ�ำคกุสงูสดุห้ำปี อนัไม่ใช่ควำมผดิทีก่ระท�ำโดยประมำทหรือลหโุทษ ท�ำให้บคุคลทัว่ไปอำจมปีระวติัควำมผิดอำญำ
ได้โดยง่ำย หำกพิจำรณำระเบียบส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติว่ำด้วยประมวลระเบียบกำรต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 
๓๒ กำรพมิพ์ลำยนิว้มอื พ.ศ. ๒๕๕๔ จะเหน็ได้ว่ำ ผูต้้องหำคดีเกีย่วกบัควำมผิดทำงคอมพิวเตอร์จะต้องถกูเกบ็ข้อมูลลำย
พมิพ์นิว้มือ ซึง่ข้อมูลนีจ้ะยงัคงอยูเ่พือ่กำรตรวจสอบประวตัอิำชญำกรรมต่อไปในกรณขีองกำรจ้ำงแรงงำนทัง้ภำครฐัและ
เอกชน แม้ว่ำจะถกูศำลพพิำกษำให้จ�ำคุกแต่รอลงอำญำไว้ ประวติัดังกล่ำวกย็งัคงปรำกฏอยู ่อย่ำงไรก็ตำม เมือ่พิจำรณำ
ควำมผิดของบุคคลเหล่ำนี้ อำจเป็นกรณีกำรเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลข่ำวสำรที่ “เป็นเท็จ” ทำงระบบคอมพิวเตอร์และ
เข้ำองค์ประกอบควำมผิดได้ จะเห็นได้ว่ำ โดยทั่วไปคล้ำยคลึงกับควำมผิดฐำนหมิ่นประมำท ซึ่งเมื่อพิจำรณำคุณสมบัติ
ของงำนทัว่ไปแล้ว กำรทีบ่คุคลเคยกระท�ำควำมผดิเช่นนีอ้ำจไม่ใช่ “คณุสมบตัอินัเป็นสำระส�ำคญัของงำน”328 ส�ำหรบังำน
ทุกต�ำแหน่ง ดังนั้น กฎหมำยหรือระเบียบที่ก�ำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับโทษจ�ำคุกจึงท�ำให้บุคคลที่ได้รับโทษตำมกฎหมำย
นี้ถูกตัดโอกำสกำรท�ำงำนไปด้วย 

หำกเปรียบเทียบกับกฎหมำยออสเตรเลีย จะเห็นได้ว่ำ กฎหมำยก�ำหนดไว้ชัดเจนถึงหลัก 
“คุณสมบัติอันจ�ำเป็นและเกี่ยวข้องกับงำน” นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียยังได้พิจำรณำในรำย
ละเอียดของควำมผิดอำญำที่มีประวัติและควำมเกี่ยวข้องกับงำนแต่ละงำนเป็นกรณีไป เช่น กรณีผู้ร้องสมัครงำนใน
ต�ำแหน่งผูช่้วยในบำร์ แต่ถูกปฏิเสธด้วยเหตปุระวติัอำชญำกรรมท่ีเคยลกัทรพัย์เมือ่คร้ังเป็นผูเ้ยำว์329  คณะกรรมกำรสทิธิ
มนุษยชนออสเตรเลียเห็นว่ำ ผู้ร้องถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุประวัติอำชญำกรรม ไม่เข้ำข้อยกเว้น “คุณสมบัติอันจ�ำเป็น
และเป็นสำระส�ำคัญของงำนนั้น” หรือกรณีผู้ร้องสมัครงำนในต�ำแหน่งพนักงำนสื่อสำร (Communication Offer) ของ
ศูนย์บริกำรโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Emergency Service Telecommunications หรือ ESTA) แต่ไม่ได้รับกำรคัดเลือกด้วย
เหตุที่เคยมีประวัติอำชญำกรรมควำมผิดฐำนดื่มแอลกอฮอล์และขับรถ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียเห็นว่ำ 

   327  มำตรำ ๑๔ พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐; รำยกำรมติทอล์ค ตอน (แค่) 

กดไลค์เข้ำข่ำยผิดกฎหมำย!?, สัมภำษณ์ คณำธิป ทองรวีวงศ์, คณะบดีคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยเซนต์จอห์น, ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๘
   328    ส�ำหรับร่ำงแก้ไขพระรำชบัญญัติกำรกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. .... ที่มีกำรน�ำเข้ำสู่กำรพิจำรณำของสภำ 

นติบิญัญตัแิหงชำตใินเดอืนเมษำยน ๒๕๕๙ นัน้กย็งัคงมีองค์ประกอบทีก่ว้ำงอนัอำจท�ำให้บคุคลทัว่ไปสำมำรถตกเป็นผูก้ระท�ำผดิโดยง่ำย 

อยูน่ัน่เอง ส�ำหรบังำนวจิยันีไ้ม่มขีอบเขตในกำรศกึษำและน�ำเสนอข้อเสนอแนะเกีย่วกบัพระรำชบญัญตันิี ้แต่ศกึษำ “ผลกระทบต่อเนือ่ง” 

ต่อสิทธิเสรีภำพของประชำชนผู้ต้องรับโทษจำกพระรำชบัญญัติดังกล่ำว โดยกลำยเป็นผู้มีประวัติควำมผิดอำญำและส่งผลต่อไปในกำร

ถูกเลือกปฏิบัติในมิติของกำรจ้ำงแรงงำน ; ประเด็นปัญหำของร่ำง พ.ร.บ นี้กับสิทธิเสรีภำพของประชำชน ดูเพิ่มเติมได้ใน: คณำธิป ทอง

รวีวงศ์ (สัมภำษณ์), ช�ำแหละ พ.ร.บ.คอมฯ ใหม่ ยังคงน่ำกลัวเหมือนเดิม”, มติชน ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๑๘๖๔ , ๖ พฤษภำคม ๒๕๕๙ น. ๑๓
   329   From “Ms. Renai Christensen v. Adelaide Casino Pty Ltd,” HREOC Report No. 20

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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“เป็นกำรก�ำหนดคณุสมบตัขิองงำนทีไ่ม่เหมำะสมและไม่ได้สัดส่วน จึงไม่เข้ำข้อยกเว้น เนือ่งจำกไม่ใช่คณุสมบตัอินัจ�ำเป็น
ทีเ่ก่ียวกับงำนทีส่มคัร”330 เช่นเดยีวกบักรณทีี ่ผูร้้องเคยมปีระวตัอิำชญำกรรมข้อหำขบัรถขณะมนึเมำ ได้มำสมคัรงำนใน
ต�ำแหน่งนักวิเครำะห์ตลำด (Market Analyst) แต่ไม่ได้รับกำรคัดเลือก บริษัทยอมรับว่ำเหตุที่ไม่รับผู้ร้องเข้ำท�ำงำนนั้น
สืบเนื่องจำกประวัติอำชญำกรรม แต่อ้ำงนโยบำยของกิจกำรเกี่ยวกับยำเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งก�ำหนดไว้
เพื่อมุ่งเน้นควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียเห็นว่ำ ประวัติควำมผิดอำญำของเขำ
ไม่มีควำมสัมพันธ์ใด ๆ กับกำรจ้ำงงำนต�ำแหน่งดังกล่ำว อีกท้ังมิได้เกิดข้ึนในระหว่ำงเวลำท�ำงำน รวมท้ังกำรขับรถไม่
เกี่ยวข้องกับต�ำแหน่งงำนที่เขำสมัคร331  

หำกเปรียบเทยีบกบักฎหมำยเกีย่วกบักำรรบัรำชกำร บำงหน่วยงำนเปิดโอกำสข้อยกเว้นท่ีค�ำนงึ
ถึงปัจจัยด้ำนควำมแตกต่ำงของโทษอำญำ ซึ่งแม้มีเจตนำทำงอำญำแต่ก็ไม่ได้มีลักษณะที่กระทบต่อลักษณะกำรท�ำงำน 
เช่น ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยผู้ตรวจกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มำตรำ ๘ ก�ำหนดว่ำ “ไม่เคยต้อง
ค�ำพิพำกษำให้จ�ำคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีกำรรอกำรลงโทษ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีคดียังไม่ถึงท่ีสุดหรือมีกำรรอ
กำรลงโทษในควำมผิดอันได้กระท�ำโดยประมำท ควำมผิดลหุโทษ หรือควำมผิดฐำนหม่ินประมำท” จะเห็นได้ว่ำมีกำร
เปิดโอกำสส�ำหรับผูไ้ด้รบัโทษจ�ำคกุจำกควำมผดิฐำนหมิน่ประมำทซึง่มกีำรรอกำรลงโทษ ถงึแม้ว่ำกฎหมำยนีจ้ะจัดอยูใ่น
กลุม่กำรก�ำหนดคณุสมบตัเิกีย่วกบัโทษจ�ำคกุให้เป็นคณุสมบติัต้องห้ำมโดยไม่มข้ีอยกเว้นในกำรใช้ดุลพินจิ แต่สะท้อนถงึ
กำรน�ำควำมแตกต่ำงของควำมผิดบำงลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติอันจ�ำเป็นตำมลักษณะงำน นอกจำกนี้ ยังอำจ
เทียบเคียงกับกรณีคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมือง โดยรัฐธรรมนูญก�ำหนดคุณสมบัติต�ำแหน่งทำงกำรเมือง
ส�ำหรบับำงต�ำแหน่ง เช่น รฐัมนตร ีซึง่เปิดโอกำสให้ผู้ได้รับโทษจ�ำคกุทีผ่่ำนไประยะเวลำหนึง่สำมำรถด�ำรงต�ำแหน่งได้332  

นอกจำกนี้ หำกเปรียบเทียบกับกฎหมำยที่ก�ำหนดคุณสมบัติของอำชีพเฉพำะบำงอำชีพ เช่น 
กำรก�ำหนดคุณสมบัติของ“พนักงำนรักษำควำมปลอดภัยรับอนุญำต” ตำมพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ นัน้พบว่ำ มำตรำ ๓๔ ก�ำหนดคณุสมบตัต้ิองห้ำมอนัเกีย่วกบั “ประวตัอิำชญำกรรม” ไว้ว่ำ “เป็นผูเ้คยได้รบั
โทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุกส�าหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือความ
ผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า
สามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตและมิใช่ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา” จะเห็นได้ว่ำ กฎหมำยฉบับนี ้
แม้มกีำรน�ำคณุสมบตัเิกีย่วกบั “ประวตัอิำชญำกรรม” มำใช้ในบริบทกำรประกอบวิชำชพีพนกังำนรักษำควำมปลอดภยั 
แต่ก็อยู่ภำยใต้เงื่อนไข คุณสมบัติอันเป็นสาระส�าคัญของงาน” (Inherent Requirement Exception) กล่ำวคือ 
ประวัติอำชญำกรรมที่ต้องห้ำมนั้นมีขอบเขตเฉพำะควำมผิดบำงประกำรที่ระบุไว้ อันเป็นควำมผิดที่อำจเกี่ยวข้องกับ

   330   From  Report of an Inquiry into a complaint by Ms Tracy Gordon of discrimination in employment on 

the basis of criminal record,  HREOC Report No. 33, 2006
   331   From Australian Human Rights Commission : Mr CG v. State of New South Wales (Rail Corporation New 

South Wales): report into discrimination in employment on the basis of criminal record, 2012
   332  รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๑๗๔ (๕) ก�ำหนดคุณสมบัติผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรี

ว่ำ “….ไม่เคยต้องค�ำพิพำกษำให้จ�ำคุก โดยได้พ้นโทษมำไม่ถึง ๕ ปี ก่อนได้รับต�ำแหน่ง เว้นแต่ในควำมผิดอันได้กระท�ำโดยประมำท หรือ

ควำมผิดลหุโทษ”

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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กำรปฏิบัติหน้ำที่ในอนำคตต่อไปหรือกระทบต่อควำมน่ำเชื่อถือของกำรประกอบอำชีพรักษำควำมปลอดภัย โดยมิได้
วำงหลักในลักษณะของ “ภำพเหมำรวม” (Stereotype) ว่ำควำมผิดอำญำทุกอย่ำงเป็นคุณสมบัติ “ไม่เหมำะสมกับ
งำนทุกประเภท” 

ดงันัน้ อำจสรุปได้ว่ำแม้หลกั “คณุสมบตัอินัจ�ำเป็นและเกีย่วข้องกบังำน” อำจมกีำรใช้ค�ำแตกต่ำง 
กันไปตำมกฎหมำยแต่ละประเทศ แต่สำระส�ำคัญก็คือ กำรน�ำประวัติอำชญำกรรมมำประกอบกำรตัดสินใจเกี่ยวกับ
กำรจ้ำงแรงงำนทั้งในระดับของกำรตัดสินใจจ้ำงหรือกำรตัดสินใจเกี่ยวกับเงื่อนไขในกำรท�ำงำน อำจท�ำได้โดยไม่ถือว่ำ
เป็นกำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชน หำกกำรกระท�ำเช่นนั้นมีเหตุผลสมควร เนื่องจำกมีควำมสัมพันธ์หรือ
ควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงประวัติอำชญำกรรม กับงำนที่บุคคลนั้นประสงค์จะสมัครหรือท�ำงำนอยู่ กล่ำวคือ คุณสมบัติ 
เกี่ยวกับกำรมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของประวัติอำชญำกรรมนั้นเป็นคุณสมบัติที่ส�ำคัญอันเกี่ยวกับงำนนั้นโดยสุจริต (Good 
faith or Bona Fide occupational qualification) หรอือกีนยัหนึง่กค็อื ไม่ได้อยูบ่นพืน้ฐำนของอคติหรอืกำรสร้ำงภำพ 
เหมำรวมซึง่ไม่เกีย่วข้องใด ๆ  กบักำรท�ำงำนนัน้ หลกักำรพิจำรณำเช่นนีท้�ำให้ไม่อำจสรุปเป็นกำรท่ัวไป (Generalization) 
ว่ำประวัติอำชญำกรรมทุกกรณีมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรจ้ำงแรงงำน เนื่องจำกต้องพิจำรณำลักษณะควำมผิดของประวัติ
อำชญำกรรมอันหนึ่งและควำมสัมพันธ์กับงำนหนึ่งเป็นกรณีไป จะเห็นได้ว่ำกำรพิจำรณำเช่นนี้เป็นแนวทำงแก้ปัญหำ 
การสร้างภาพเหมารวม (Stereotype) ว่าประวัติอาชญากรรมทุกกรณีเป็นคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมกับงานทุกประเภท 
อย่ำงไรก็ตำม หลักกำรดังกล่ำวยังไม่ปรำกฏอย่ำงชัดเจนตำมกฎหมำยไทย ท�ำให้ยังมีปัญหำอันสรุปได้สองประกำรหลัก
ดังนี้ 

 ประการแรก กำรก�ำหนด “ประวติัอำชญำกรรม” ในฐำนะเป็นคณุสมบติัทีจ่�ำเป็นส�ำหรบังำน 
ทั้งในภำครัฐและเอกชน โดยไม่ค�ำนึงถึงรำยละเอียดว่ำกำรกระท�ำผิดตำมประวัติดังกล่ำวเกี่ยวข้องกับงำนที่สมัครนั้น
อย่ำงไร หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ มิได้วำงหลักพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประวัติอำชญำกรรมกับงำนเป็นกรณีไป ท�ำให้
เกดิกำรสร้ำงภำพเหมำรวมในลกัษณะทีว่่ำ “ผูม้ปีระวตัอิำชญำกรรมไม่เหมำะกบังำนในทกุต�ำแหน่ง” แม้ว่ำตำมข้อก�ำหนด
คุณสมบัติในงำนโดยทั่วไปแล้วจะจ�ำกัดเฉพำะ “โทษทำงอำญำที่มิใช่ประมำทหรือลหุโทษ” แต่ก็มิได้วำงหลักพิจำรณำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโทษทำงอำญำนั้นกับงำนเฉพำะต�ำแหน่งซึ่งมีรำยละเอียดแตกต่ำงกันไป 

 ประการที่สอง ไม่มีกฎหมำยเฉพำะที่วำงหลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติเพื่อคุ้มครองกรณีที ่
ผู้ประกอบกำรภำคเอกชนน�ำประวัติอำชญำกรรมมำก�ำหนดคุณสมบัติหรือเป็นปัจจัยในกำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรจ้ำง
แรงงำน นอกจำกนี้ ผู้ประกอบกำรในภำคเอกชนอำจก�ำหนดขอบเขต “ประวัติอำชญำกรรม” ในควำมหมำยอย่ำงกว้ำง 
เช่น กำรน�ำเอำประวัติกำรถูกตั้งข้อหำทำงอำญำซึ่งศำลไม่ได้ตัดสินว่ำมีควำมผิด มำประกอบกำรพิจำรณำรับเข้ำท�ำงำน
หรอืก�ำหนดเงือ่นไขกำรท�ำงำนอ่ืน ๆ  รวมท้ังผูป้ระกอบกำรอำจพจิำรณำตัดสนิ “อปุนสิยัหรอืพฤตกิรรม” ของผูส้มคัรจำก 
“กำรมอียู”่ ซึง่ประวตัอิำชญำกรรมนัน้ ดงัเช่นกรณตีวัอย่ำงของออสเตรเลยี ซึง่คณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนออสเตรเลยี
เคยพจิำรณำไว้ว่ำเป็นกำรสรปุรวมทีก่ว้ำงและท�ำให้เกิดกำรสร้ำงภำพเหมำรวมประวตัอิำชญำกรรมโดยไม่ค�ำนงึถึงควำม
เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนนั้น 

ด้วยเหตนุี ้เพือ่เป็นกำรคุ้มครองผูท้ีไ่ด้รบักำรปฏบิตัแิตกต่ำงกนัด้วยเหต ุ“ประวตัอิำชญำกรรม” 
โดยเฉพำะในมิติของกำรจ้ำงแรงงำน จึงน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะกำรวิจัยในบทที่ ๕ ต่อไป

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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๔.๑๑ บทวิเคราะห์ กรณีการให้นมบุตรจากอกแม่ (Breastfeeding) 

ในส่วนนี้จะได้วิเครำะห์ถึงกรณีปัญหำกำรให้นมบุตรจำกอกแม่ในมิติของสิทธิมนุษยชนและกำรเลือกปฏิบัติ 

๔.๑๑.๑ ผลดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
องค์กำรอนำมยัโลก (World Health Organization) และ

ยูนิเซฟ (UNICEF) แนะน�ำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วงหกเดือนแรก รวมทั้ง 
ให้นมแม่ประกอบกับอำหำรเสริมอื่น ๆ ต่อไปอีกสองปี นโยบำยกำร 
ส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้รับกำรสนับสนุนจำกมติของที่ประชุม  
World Health Assembly (Resolution WHA 55.25) รวมท้ัง 
คณะกรรมกำรบรหิำรของยนูเิซฟ (The UNICEF Executive Board)333 

ผลกำรศึกษำชี้ให้เห็นว่ำกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีควำมส�ำคัญต่อ
พัฒนำกำรของทำรก ลดอัตรำกำรเสียชีวิตของทำรก ลดกำรติดเชื้อ
และอำกำรเจ็บป่วยต่ำง ๆ ของทำรก334 นอกจำกนี้ กำรให้นมบุตร 
ยังส่งผลดีต่อสุขภำพของแม่อีกด้วย ผลกำรศึกษำชี้ให้เห็นว่ำ แม่
ที่ไม่ได้ให้นมบุตรมีควำมเสี่ยงต่อโรคบำงอย่ำง335 และกำรให ้
นมบุตรจำกอกแม่ยังส่งผลดีในเชิงจิตวิทยำต่อควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงแม่และลูก336 

กำรเลีย้งลกูด้วยนมแม่ยงัส่งผลดใีนเชงิเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ กล่ำวคอื เนือ่งจำกกำรให้นมแม่
ส่งผลดีต่อสุขภำพของแม่และเด็ก ดังนั้น ในแง่ระบบประกันสุขภำพที่รัฐจัดให้ประชำชนนั้น (Public health system) 
กำรให้นมบุตรจำกอกแม่มีส่วนลดภำระค่ำใช้จ่ำยของรัฐในกำรบ�ำบัดรักษำควำมเจ็บป่วยได้337  

ในสหรัฐอเมริกำมีควำมพยำยำมที่จะส่งเสริมให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมีกำรจัดท�ำโครงกำร 
“Healthy people 2020” ซี่งมีเป้ำหมำยส�ำคัญประกำรหนึ่ง คือ เพิ่มอัตรำส่วนแม่ที่ให้นมบุตรให้ถึงร้อยละ ๘๐.๙ ใน
ปี ค.ศ. ๒๐๒๐338  

   333   From Global Strategy for Infant and Young Child Feeding (p 7-8) , World Health Organization/UNICEF, 

2003  World Health Organization/UNICEF Geneva 
   334   From “The Burden of Suboptimal Breastfeeding in the United States: A Pediatric Cost Analysis (p 1048-

1052)” by Melissa Bartick and Arnold Reinhold, 2010,  Pediatrics 125, 5.
   335   From “Duration of Lactation and Risk Factors for Maternal Cardiovascular Disease (p 974)” by Eleanor 

B Schwarz, et al, 2009, Obstet Gynecol, 113, 5 
  336   From “Effects of Breastfeeding on the Mother (p 143-154)” by Miriam H Labbok, 2001, Pediatric Clinics, 

48, 1 
   337   From “The Burden of Suboptimal Breastfeeding in the United States: A Pediatric Cost Analysis (p 1048-

52)” by Melissa Bartick and Arnold Reinhold, 2010, Pediatrics 125, 5 
   338  Retrieved from http://www.healthypeople.gov/2020/topics-objectives/topic/maternal-infant-and-child- 

health/objectives?topicId=26 
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จะเห็นได้ว่ำกำรเลื้ยงลูกด้วยนมแม่ ส่งผลดีในหลำยด้ำน ท้ังในเชิงสุขภำพกำย สุขภำพจิต รวมทั้ง
ผลดีในเชิงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย ดังนั้น รัฐบำลในหลำยประเทศจึงส่งเสริมให้มีกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

๔.๑๑.๒ การให้นมบุตรจากอกแม่ (Breastfeeding)
กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงกว้ำงขวำง อย่ำงไรก็ตำม พฤติกรรมหนึ่งซึ่งเกิดตำม

มำจำกกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่คือกำรเลี้ยงลูกโดยกำรให้นมจำกอกแม่ (Breastfeeding) กำรให้นมบุตรจำกอกของแม่
น้ันอำจเกิดข้ึนได้ทั้งในสถำนท่ีส่วนบุคคลและในที่สำธำรณะ ในปัจจุบันกำรให้นมบุตรจำกอกแม่ในท่ีสำธำรณะ เช่น 
ร้ำนอำหำร สถำนีรถโดยสำร ในรถโดยสำรสำธำรณะ เกิดขึ้นอย่ำงแพร่หลำย อย่ำงไรก็ตำม บุคคลจ�ำนวนหนึ่งอำจรู้สึก
ไม่พอใจหรอืมองว่ำพฤตกิรรมกำรให้นมบตุรในท่ีสำธำรณะนัน้ไม่เหมำะสม ท�ำให้แม่ผู้ให้นมบตุรจำกอกได้รับกำรปฏบิตัิ
อนัเป็นทีพ่งึพอใจน้อยกว่ำในทีส่ำธำรณะ เช่น ถกูปฏเิสธกำรให้บรกิำร หรือได้รบักำรปฏบิตัจิำกบคุคลในสงัคมด้วยวำจำ
หรือพฤติกรรมท่ีมีลักษณะเหยียดหยำมหรือส่งผลต่อเนื่องเชื่อมโยงไปกับกำรใช้วำจำที่ก่อให้เกิดควำมเกลียดชัง (Hate 
Speech) 

ในมุมมองสิทธิมนุษยชนนั้น ทั้งเด็กและแม่ของเด็กต่ำงมีสิทธิพ้ืนฐำนในส่วนที่เกี่ยวกับกำรให้นม  
กล่ำวคือ เด็กมีสิทธิที่จะได้รับกำรให้นม (Right to be breastfed) ในขณะที่มำรดำมีสิทธิที่จะให้นม (Right to breast-
feed)339  กำรทีบ่คุคลหรือผูใ้ห้บรกิำรต่ำง ๆ  ในสงัคมมพีฤติกรรมกำรปฏบัิตต่ิอมำรดำผูใ้ห้นมบตุรในทีส่ำธำรณะ จงึอำจ
จัดเป็นกำรเลือกปฏิบัติชนิดหนึ่งซึ่งก�ำลังเป็นที่วิพำกษ์วิจำรณ์กันอย่ำงกว้ำงขวำง 

มำรดำผู้ให้นมบุตรจำกอกอำจได้รับกำรปฏิบัติอันเป็นท่ีพึงพอใจน้อยกว่ำบุคคลอื่นในท่ีสำธำรณะ 
เช่น กำรใช้วำจำเหยียดหยำม ต่อว่ำ แม่ที่ให้นมบุตรจำกอกในที่สำธำรณะ ได้รับกำรปฏิบัติจำกบุคคลอื่นในลักษณะของ
พฤตกิรรมทีแ่สดงว่ำกำรให้นมบตุรนัน้ไม่เหมำะสม กำรปฏิบตัหิรอืพฤตกิรรมทีแ่ม่ผูใ้ห้นมบตุรได้รบัจำกสงัคมอำจเกดิขึน้
โดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น พฤติกรรมท่ำทำง กำรแสดงออก ค�ำพูด เป็นต้น340 ผู้ไม่เห็นด้วยดังกล่ำวอำจมีมุมมองในเชิง
สังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural) ที่แตกต่ำงกันกับพฤติกรรมกำรให้นมบุตร ส�ำหรับกำรปฏิบัติต่อแม่ที่ให้นมบุตร
อันเกี่ยวข้องกับกำรเลือกปฏิบัติ เช่น 

 กำรปฏิเสธไม่ให้แม่ผู้ให้นมบุตรจำกอกใช้บริกำรใดบริกำรหนึ่ง เช่น ห้ำมเข้ำสถำนที่บำงแห่ง 
 กำรจัดให้แม่ผู้ให้นมบุตรจำกอกต้องออกจำกบริเวณส�ำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อไปให้นมบุตรจำกอก 

ในบริเวณพื้นที่ซึ่งจัดไว้ให้เฉพำะ ซึ่งในบำงกรณี สถำนที่เฉพำะเช่นนั้นอำจไม่มีสุขอนำมัยที่เหมำะสม เช่น ห้องซักล้ำง 
เพียงเพรำะผู้ดูแลสถำนที่นั้นต้องกำรให้แม่ผู้ให้นมบุตรจำกอกไปอยู่ที่ห่ำงไกลจำกผู้คนทั่วไป 

 ในมิติของกำรจ้ำงแรงงำน กำรให้นมบุตรจำกอกแม่ ส่งผลกระทบในกำรเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้ำง
หญิงที่ประสงค์จะให้นมบุตรระหว่ำงท�ำงำน เน่ืองจำกโดยสภำพของกำรให้นมบุตรนั้นจะต้องใช้เวลำอย่ำงสม�่ำเสมอ
ระหว่ำงวัน รวมทั้งจ�ำเป็นที่จะต้องมีกำรจัดพื้นที่เหมำะสมในสถำนที่ท�ำงำน จึงมีประเด็นว่ำหำกนำยจ้ำงมีนโยบำยหรือ
กำรปฏิบัติที่ส่งผลเป็นกำรขัดขวำงกำรให้นมบุตรหรือมีกำรก�ำหนดนโยบำยจ�ำกัดสิทธิกำรให้นมบุตรจะเป็นกำรเลือก
ปฏิบัติต่อลูกจ้ำงนั้นหรือไม่ 

   339  From “Breastfeeding and Human Rights: Is There a Right to Breastfeed? Is There a Right to Be Breastfed? 

(p 357-361)” by Naomi B Bar-Yam, 2003, Journal of Human Lactation 19, 4 
   340  From The Guardian “In France, breast is definitely not best,” by Fiachra Gibbons (1 April 2011)  

Retrieved from www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/apr/01/france-breast-breastfed-baby-death
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๔.๑๑.๓ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวข้องกับการให้นมบุตรจากอกแม่
จำกกำรศึกษำพบว่ำ มำตรกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรให้นมบุตรจำกอกแม่ อำจจ�ำแนกได้ 

๒ ทิศทำง ได้แก่ 

 ทศิทางแรก      ก�ำหนด ยกเว้น กำรให้นมจำกอกแม่ ไม่เป็นกำรลำมกอนำจำร หรอืกำรกระท�ำ 
            ทำงเพศที่ไม่เหมำะสม เช่น กฎหมำยมลรัฐสหรัฐอเมริกำ 

 ทิศทางที่สอง ก�ำหนดคุ้มครองแม่ผู้ให้นมบุตรจำกกำรเลือกปฏิบัติ และกำรปฏิบัติที่ไม ่
          เหมำะสมจำกบุคคลอื่น ทั้งนี้เนื่องจำก แม้ว่ำกฎหมำยจะคุ้มครองแม่ผู้ให ้
          นมบุตร โดยกำรยกเว้นให้กำรกระท�ำดังกล่ำวไม่ผิดกฎหมำยอื่น โดยเฉพำะ 
          กฎหมำยอนำจำรในที่สำธำรณะ แต่ก็ยังไม่อำจคุ้มครองแม่ผู้ให้นมบุตรในที ่
             สำธำรณะจำกกำรถูกเลือกปฏิบัติหรือกำรปฏิบัติที่ไม่เหมำะสมจำกคนอื่น จึง 
            ควรมีกฎหมำยห้ำมเลือกปฏิบัติเข้ำมำในส่วนนี้ด้วย 

๔.๑๑.๓.๑ กฎหมายออสเตรเลีย 
เครอืรฐัออสเตรเลยีก�ำหนดหลักเกณฑ์เกีย่วกบักำรห้ำมเลอืกปฏบิตัใินกรณีของกำรให้นม

บุตรจำกอกแม่ (Breastfeeding) ไว้เป็นเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติเฉพำะ ดังจะเห็นได้จำกกฎหมำยทั้งสองระดับต่อไปนี้

๑) กฎหมายระดับสหพันธรัฐ
พระรำชบัญญัติกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ (Sex Discrimination Act 1984) นั้น 

กำรให้นมบุตรจำกอกแม่ถือเป็นสิทธิที่ส�ำคัญประกำรหนึ่ง และเป็นเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติท่ีได้รับกำรคุ้มครองตำม
กฎหมำย เน่ืองจำกกฎหมำยนีห้้ำมกำรเลอืกปฏบิตัทิัง้ทำงตรงและทำงอ้อมด้วยเหตแุห่งกำรให้นมบตุรจำกอกแม่ กำรเลอืก
ปฏิบัติทำงตรงเกิดขึ้นเมื่อมีบุคคลหนึ่งปฏิบัติต่ออีกคนหนึ่งในลักษณะที่ได้รับควำมพึงพอใจน้อยกว่ำ (Less favorably 
than another people) เช่น กำรที่ภัตตำคำรแห่งหนึ่งปฏิเสธไม่ให้บริกำรกับแม่ผู้ให้นมลูกจำกอก ส�ำหรับกำรเลือก 
ปฏบิตัทิำงอ้อมในกรณีน้ีจะเกดิข้ึนเมือ่เงือ่นไขทีเ่ป็นกลำง หรอืกำรปฏบิตัทิีเ่หมอืนกบัส่งผลให้แม่ผูใ้ห้นมลกูจำกอกได้รบักำร
ปฏิบัติที่เสียเปรียบหรือด้อยกว่ำบุคคลอื่น เช่น กฎระเบียบกำรท�ำงำนของสถำนที่ท�ำงำนซึ่งก�ำหนดให้ลูกจ้ำงทุกคนต้อง
ท�ำงำนโดยไม่หยดุพกัเป็นช่วงระหว่ำงวนั กฎระเบยีบเช่นนีแ้ม้ว่ำใช้บงัคบักบัลกูจ้ำงทกุคน แต่ส่งผลให้ลกูจ้ำงทีต้่องให้นม
บุตรได้รับกำรปฏิบัติที่เสียเปรียบเนื่องจำกไม่สำมำรถให้นมบุตรในช่วงพักได้ 

กรรมกำรห้ำมเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ (Sex Discrimination Commissioner) 
กล่ำวเกี่ยวกับประเด็นกำรเลือกปฏิบัติต่อแม่ผู้ให้นมลูกไว้ ดังนี้

 Pru Goward (ด�ำรงต�ำแหน่ง 2001-2006) กล่ำวว่ำ สิทธิของแม่ที่จะให้นมบุตรจำก
อกได้รบักำรคุ้มครองตำมกฎหมำยห้ำมเลอืกปฏบิติัระดบัสหพนัธรฐั ซึง่ห้ำมกำรเลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตแุห่งเพศ สถำนภำพ
กำรสมรส กำรตั้งครรภ์ กำรเลือกปฏิบัติต่อหญิงที่ให้นมบุตรจำกอกนั้นเป็นกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ เพรำะว่ำ 
กำรให้นมบุตรเป็นคุณลักษณะเฉพำะของสุภำพสตรี 

 Susan Halliday (1998-2001) กล่ำวว่ำ กำรให้อำหำรแก่เดก็ทำรกเป็นกำรกระท�ำตำม
สำมัญส�ำนึก แม่ย่อมมีสิทธิในกำเลือกวิธีกำรให้นมบุตรของตน ตำมกฎหมำยออสเตรเลียนั้นกำรเลือกปฏิบัติต่อสตรีผู้ให้
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นมบุตรจำกอกนั้นเป็นกำรฝำฝืนกฎหมำยโดยเฉพำะกำรเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวกับกำรให้บริกำรในสถำนที่ต่ำง ๆ เช่น ร้ำน
อำหำร คลับ โรงภำพยนตร์ กำรขนส่งสำธำรณะ กำรลงโทษแม่ผู้ให้นมบุตรในที่สำธำรณะจะเป็นเรื่องที่น่ำเศร้ำอย่ำงยิ่ง 

๒) กฎหมายมลรัฐ
นอกจำกกฎหมำยระดับสหพันธรัฐแล้ว ในระดับมลรัฐพบว่ำมีหลำยมลรัฐที่มีกฎหมำย

ก�ำหนดห้ำมเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งกำรให้นมบุตรจำกอกแม่ เช่น
 Australian Capital Territory ห้ำมเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งกำรให้นมบุตรจำกอกแม่ 

ในกรณทีีเ่กีย่วกบักำรซือ้สินค้ำหรอืบรกิำร กำรให้บรกิำรทีอ่ยูอ่ำศยั กำรบริกำรด้ำนกำรเงิน กำรจ้ำงงำน กฬีำ กำรศกึษำ 
กำรเข้ำเป็นสมำชิกองค์กรวิชำชีพ เป็นต้น 

 New South Wales กำรห้ำมเลือกปฏิบัติและกำรคุกคำม (Harassment) ด้วยเหตุ
แห่งเพศนั้นเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยห้ำมเลือกปฏิบัติในกรณีที่เกี่ยวกับสินค้ำและบริกำร ที่อยู่อำศัย กำรจ้ำงแรงงำน กำร
ศึกษำของรฐั ทัง้นี ้กำรให้นมบตุรจำกอกจดัว่ำเป็นคณุสมบติัประกำรหนึง่ของสตรี ดังนัน้ กำรเลือกปฏบิตัด้ิวยเหตุกำรณ์
ให้นมบุตรจึงเป็นกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ

 Northern Territory กำรให้นมบุตรนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่ได้รับกำรคุ้มครองจำกกำรเลือก
ปฏิบัติ ซึ่งกฎหมำยห้ำมกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุดังกล่ำวในกรณีกำรศึกษำ กำรท�ำงำน ที่อยู่อำศัย สินค้ำและบริกำร  
กำรประกันภัย 

 Queensland กำรให้นมบุตรเป็นเหตุหนึ่งที่ได้รับกำรคุ้มครองจำกกำรเลือกปฏิบัติ  
โดยเฉพำะในกรณีพื้นที่สำธำรณะ 

 South Australia กฎหมำยห้ำมเลอืกปฏบิติัต่อบคุคลด้วยเหตท่ีุเกีย่วข้องเชือ่มโยงบคุคล
น้ันกับเด็ก ดังนั้น กำรเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุท่ีบุคคลนั้นให้นมบุตรย่อมเป็นกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุท่ีเชื่อมโยง 
กับเด็ก ส�ำหรับสถำนกำรณ์ที่ห้ำมเลือกปฏิบัติครอบคลุมถึงบริกำรต่ำง ๆ ส�ำหรับผู้บริโภค กำรศึกษำ 

 Tasmania กำรให้นมบุตรนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่ได้รับกำรคุ้มครองจำกกำรเลือกปฏิบัติ 
ซ่ึงกฎหมำยห้ำมกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุดังกล่ำวในกรณีกำรศึกษำ กำรท�ำงำน ท่ีอยู่อำศัย สินค้ำและบริกำร ส�ำหรับ
พฤตกิรรมทีต้่องห้ำม ได้แก่ กำรกระท�ำใด ๆ  ทีเ่ป็นกำรก้ำวร้ำว ท�ำให้อบัอำย ท�ำให้เดอืดร้อนร�ำคำญ ล่วงละเมดิ ล้อเลยีน 
บุคคลอื่นด้วยเหตุที่ได้รับกำรคุ้มครองดังกล่ำว 

 Victoria กำรให้นมบุตรนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่ได้รับกำรคุ้มครองจำกกำรเลือกปฏิบัติ ซึ่ง
กฎหมำยห้ำมกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุดังกล่ำวในกรณีกำรศึกษำ กำรท�ำงำน ที่อยู่อำศัย สินค้ำและบริกำร กำรขำยและ
โอนอสังหำริมทรัพย์ กำรกีฬำ

 Western Australia กำรให้นมบุตรนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่ได้รับกำรคุ้มครองจำกกำรเลือก
ปฏิบัติ ซึ่งกฎหมำยห้ำมกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุดังกล่ำวในกรณีกำรจ้ำงแรงงำน กำรศึกษำ กำรเข้ำถึงสถำนที่และ 
ยำนพำหนะ สินค้ำและบริกำร ที่อยู่อำศัย เป็นต้น

ตัวอย่ำงข้อเท็จจริง: สุภำพสตรีซ่ึงจ�ำต้องรับลูกอำยุ ๖ เดือนกลับจำกสถำนดูแลเด็ก
เนื่องจำกป่วยเป็นไข้ แต่ตนเองก็มีภำรกิจที่จะต้องประชุมเรื่องงำนเป็นเวลำ ๒ ชั่วโมง จึงน�ำลูกเข้ำประชุมพร้อมให้นม
บุตรจำกอกไปด้วย341

   341  ข้อเท็จจริงจำกกรณีของ Frieda และ บุตรช่ือ Erika สืบค้นจำก https://www.breastfeeding.asn.au/bf-info/ 

breastfeeding-and-law/legalright
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   342  The Fair Labor Standards Act (FLSA) of 1938 (29 U.S. Code 207)
   343  Forty-nine states, the District of Columbia and the Virgin Islands have laws that specifically allow 

women to breastfeed in any public or private location. (Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, 

Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Mary-

land, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New 

Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, 

South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin and  

Wyoming.) 
   344  Twenty-nine states, the District of Columbia and the Virgin Islands exempt breastfeeding from public 

indecency laws. (Alaska, Arizona, Arkansas, Florida, Illinois, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Michigan,  

Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nevada, New Hampshire, New York, North Carolina, North Dakota,  

Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Virginia, Washington,  

Wisconsin and Wyoming.)
   345  Ala. Code § 22-1-13
   346  Ariz. Rev. Stat. Ann § 13-1402

๔.๑๑.๓.๒ กฎหมายสหรัฐอเมริกา
กฎหมำยสหรัฐอเมริกำเกี่ยวกับแม่ผู้ให้นมบุตรอำจจ�ำแนกได้ ๒ กลุ่ม
 กลุ่มแรก กฎหมำยเกี่ยวกับสุขภำพ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ ประธำนำธิบดี บำรัค โอบำมำ 

ลงนำมในกฎหมำย “Affordable Care Act (ACA)” ซึ่งเป็นกฎหมำยระดับสหรัฐ (Federal law) มำตรำ ๔๒๐๗ ของ
กฎหมำยนีไ้ด้แก้ไขกฎหมำยมำตรฐำนแรงงำนท่ีเป็นธรรม (Fair Labor Standards Act (FLSA)342 โดยก�ำหนดให้นำยจ้ำง
ต้องจัดเวลำพักส�ำหรับลูกจ้ำงที่ประสงค์จะให้นมบุตรในระยะเวลำหนึ่งปีนับจำกเด็กเกิด ทั้งนี้ โดยนำยจ้ำงต้องจัดให้
ลูกจ้ำงดังกล่ำวได้พักในทุกระยะเวลำที่ประสงค์จะให้นมบุตร นอกจำกนี้ นำยจ้ำงยังต้องจัดหำสถำนที่ส�ำหรับลูกจ้ำง
ใช้ในกำรให้นมบุตร โดยสถำนที่ดังกล่ำวต้องไม่ใช่ห้องน�้ำ อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยนี้ยกเว้นส�ำหรับนำยจ้ำงที่มีลูกจ้ำง 
น้อยกว่ำ ๕๐ คน นอกจำกน้ี ยังเปิดช่องให้มลรัฐต่ำง ๆ สำมำรถก�ำหนดกำรคุ้มครองลูกจ้ำงที่เป็นหญิงซึ่งต้องกำรให้ 
นมบุตรแตกต่ำงจำกกฎหมำยนี้ได้หำกกฎหมำยมลรัฐดังกล่ำวมีกำรคุ้มครองที่มำกกว่ำกฎหมำยนี้ 

 กลุ่มสอง กฎหมำยเกี่ยวกับกำรห้ำมพฤติกรรมไม่เหมำะสมในที่สำธำรณะ 
กฎหมำยกลุ่มนี้ก�ำหนดห้ำมพฤติกรรมไม่เหมำะสม เช่น พฤติกรรมลำมกอนำจำรในที่

สำธำรณะ โดยทัว่ไปแล้วกำรทีผู้่หญงิเปลอืยร่ำงกำยส่วนบนถอืได้ว่ำเป็นพฤตกิรรมทีขั่ดต่อกฎหมำยกลุม่นี ้อย่ำงไรก็ตำม 
เพื่อส่งเสริมกำรให้นมบุตร และด้วยแนวคิดที่ไม่ได้มองกำรให้นมบุตรเป็นเรื่องทำงเพศ กฎหมำยกลุ่มนี้จึงมีข้อยกเว้น
ส�ำหรับกำรให้นมบุตรว่ำไม่เป็นพฤติกรรมไม่เหมำะสมหรือลำมกอนำจำร ซึ่งอำจจ�ำแนกพิจำรณำได้ดังนี้ 

 ๔๙ มลรัฐ ตรำกฎหมำยอนุญำตให้ผู้หญิงให้นมบุตรจำกอกในที่สำธำรณะได้343  
      ๒๙ มลรฐั ยกเว้นกำรให้นมบตุรจำกอกจำกกำรเป็นพฤติกรรมทีไ่ม่เหมำะสม (Public indecency)344  
   ตัวอย่ำงหลักกำรของกฎหมำยดังกล่ำว เช่น 
 กฎหมำยมลรัฐ Alabama อนุญำตให้แม่ให้นมบุตรจำกอกในที่ส่วนบุคคลและที่สำธำรณะ345

 กฎหมำยมลรฐั Arizona ก�ำหนดยกเว้นกำรให้นมบตุรจำกอกแม่ ว่ำไม่เป็นกำรเปิดเผยร่ำงกำย
ที่ไม่เหมำะสมในที่สำธำรณะ346
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 กฎหมำยมลรัฐ California อนุญำตให้แม่ให้นมบุตรจำกอกในสถำนที่ใด ๆ ทั้งที่ส่วนบุคคลและ
สำธำรณะ ซึ่งมำรดำและบุตรมีสิทธิที่จะเข้ำไปได้ เว้นแต่สถำนที่ส่วนบุคคลของผู้อื่น347  

 กฎหมำยมลรฐั Connecticut ก�ำหนดหน้ำทีใ่ห้นำยจ้ำงต้องจัดเวลำทีเ่หมำะสมในแต่ละวนัส�ำหรับ
ลูกจ้ำงที่ประสงค์จะให้นมบุตร รวมทั้งจัดหำสถำนที่เป็นส่วนตัวให้กับลูกจ้ำงส�ำหรับกำรให้นมบุตร348

 กฎหมำยมลรัฐ Florida ก�ำหนดยกเว้นว่ำกำรให้นมบุตรไม่ถือเป็นกำรกระท�ำควำมผิดทำงเพศ 
รวมทั้งไม่เป็นควำมผิดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยร่ำงกำยที่ไม่เหมำะสม349 

 ส�ำหรบั District of Columbia นัน้ กฎหมำยเกีย่วกบักำรให้นมบตุรปรำกฏในกฎหมำยสทิธมินษุยชน 
(Human Right Act of 1977) ซึ่งกำรให้นมบุตร (Breastfeeding) อยู่ในควำมหมำยของนิยำมกำรเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตแุห่งเพศ (Discrimination on the basis of sex) โดยกฎหมำยนีใ้ห้กำรรบัรองสทิธขิองหญงิในกำรให้นม
บุตรในสถำนที่ใด ๆ  ทั้งที่สำธำรณะและสถำนที่ส่วนบุคคล หำกสถำนที่นั้นหญิงและบุตรมีสิทธิเข้ำไปได้ นอกจำก
นี้ กฎหมำยยังได้ยกเว้นกำรให้นมบุตรว่ำไม่ถือเป็นกำรเปิดเผยร่ำงกำยอันไม่เหมำะสม ส�ำหรับในบริบทของกำร
จ้ำงแรงงำนนัน้ กฎหมำยก�ำหนดให้นำยจ้ำงต้องจดัให้มเีวลำพักในแต่ละวนัเพ่ือให้ลูกจ้ำงให้นมบตุรหำกลูกจ้ำงนัน้
ร้องขอ โดยนำยจ้ำงต้องจัดให้มีสถำนที่เหมำะสมส�ำหรับกำรให้นมบุตรของลูกจ้ำงซึ่งไม่ใช่ห้องน�้ำ เพื่อให้ลูกจ้ำง
สำมำรถให้นมบุตรได้อย่ำงเป็นส่วนตัวและปลอดภัย350  

 กฎหมำยมลรัฐ Georgia ก�ำหนดให้นำยจ้ำงจัดให้มีเวลำพักในแต่ละวันเพื่อให้ลูกจ้ำงให้นมบุตร 
โดยนำยจ้ำงต้องจัดให้มีสถำนที่เหมำะสมส�ำหรับกำรให้นมบุตรของลูกจ้ำงซ่ึงอยู่ใกล้กับสถำนท่ีท�ำงำนและไม่ใช่
ห้องน�ำ้ เพือ่ให้ลกูจ้ำงสำมำรถให้นมบตุรได้อย่ำงเป็นส่วนตัว อย่ำงไรกต็ำม นำยจ้ำงไม่จ�ำต้องจัดให้มเีวลำพักหำก
กำรท�ำเช่นนั้นจะก่อให้เกิดกำรขัดขวำงต่อกำรด�ำเนินกำรของสถำนที่ท�ำงำนนั้น351  

   347  Cal. Civil Code § 43.3 
   348  Conn. Gen. Stat. § 31-40 w
   349  Fla. Stat. § 800.02 et seq. and § 827.071
   350  D.C. Code Ann. § 2-1402.81 et seq. , D.C. Stat.2007, Chap. 17-58; B 133
   351  Ga. Code § 34-1-6 (1999)
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   352  Hawaii Rev. Stat. § 367-3 (1999)
   353  Hawaii Rev. Stat. § 378-2
   354  Hawaii Rev. Stat. § 489.21 and § 489-22
   355  Ill. Rev. Stat. ch. 720 § 5/11-9 (1995)
   356  Ill. Rev. Stat. ch. 740 § 137 (2004)
   357  Ill. Rev. Stat. ch. 820 § 260 (2001)
   358  N.Y. Civil Rights Law § 79-e (1994)
   359  N.Y. Labor Law § 206-c (2007)
   360  N.Y. Penal Law § 245.01 et seq.
   361  Pa. Cons. Stat. tit. 35 § 636.1 et seq. (2007)

 กฎหมำยมลรัฐ Hawaii ห้ำมนำยจ้ำงมิให้ก�ำหนดห้ำมลูกจ้ำงในกำรให้นมบุตรระหว่ำงเวลำ
อำหำรหรือเวลำพักอื่น ๆ  นอกจำกนี้ ยังให้อ�ำนำจคณะกรรมกำรสิทธิพลเมือง (Civil Rights Commission) ใน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติกรณีกำรให้นมบุตรในที่ท�ำงำน352 และยังมีหลักว่ำ กำรปฏิเสธ
กำรจ้ำงหรอืกำรทีน่ำยจ้ำงเลกิจ้ำงลกูจ้ำงด้วยเหตกุำรณ์ให้นมบตุรเป็นกำรเลอืกปฏบิตัทิีข่ดัต่อกฎหมำย353 รวม
ทั้งวำงหลักว่ำ กำรปฏิเสธกำรให้บริกำร สินค้ำ สถำนที่ สิทธิประโยชน์ ที่อยู่อำศัยสำธำรณะ แก่หญิงด้วยเหตุที่
หญิงนั้นให้นมบุตร เป็นกำรเลือกปฏิบัติ354 

 กฎหมำยมลรัฐ Illinois ก�ำหนดว่ำ กำรให้นมบุตรจำกอกแม่ไม่ถือว่ำเป็นกำรกระท�ำที่ไม่เหมำะ
สมในทีส่ำธำรณะ (Public indecency)355 รวมทัง้ก�ำหนดรบัรองสทิธใินกำรให้นมบตุร (Right to breastfeed) 
เพ่ือให้หญงิสำมำรถให้นมบตุรในสถำนทีใ่ด ๆ  ทีม่สิีทธเิข้ำได้ ทัง้ทีส่ำธำรณะและทีส่่วนบุคคล อย่ำงไรกต็ำม กำร
ให้นมบุตรในสถำนที่เคำรพสักกำระใด ๆ จะต้องขึ้นอยู่กับแนวปฏิบัติที่เหมำะสมของสถำนที่นั้นด้วย356 ในมิติ
ของกำรจ้ำงแรงงำนนัน้ ก�ำหนดให้นำยจ้ำงต้องจัดให้มเีวลำพักในแต่ละวนัส�ำหรับลูกจ้ำงท่ีประสงค์จะให้นมบตุร 
รวมทั้งต้องจัดสถำนที่อันเป็นส่วนตัวส�ำหรับกำรให้นมบุตรนอกจำกห้องน�้ำ357  

 กฎหมำยมลรัฐ New York พบว่ำ กฎหมำยสิทธิพลเมือง (Civil right law) ก�ำหนดให้สิทธิแก่
แม่ผูป้ระสงค์ให้นมบตุรในสถำนทีใ่ด ๆ  ทัง้ทีส่ำธำรณะและส่วนบคุคล358 ในมติขิองกำรจ้ำงแรงงำนนัน้กฎหมำย
แรงงำนก�ำหนดให้นำยจ้ำงต้องจดัให้มเีวลำพกัในแต่ละวนัส�ำหรบัลกูจ้ำงทีป่ระสงค์จะให้นมบตุร รวมทัง้ต้องจัด
สถำนที่อันเป็นส่วนตัวส�ำหรับกำรให้นมบุตร นอกจำกนี้ ยังก�ำหนดห้ำมเลือกปฏิบัติต่อแม่ผู้ให้นมบุตรด้วย359  
ส�ำหรับในกฎหมำยอำญำ ก�ำหนดยกเว้นว่ำ กำรให้นมบุตรจำกอกแม่นั้นไม่ถือเป็นควำมผิดเกี่ยวกับกำรเปิด
เผยร่ำงกำยต่อสำธำรณะ360  

 กฎหมำยมลรัฐ Pennsylvania อนุญำตให้แม่สำมำรถให้นมบุตรในที่สำธำรณะโดยไม่มี 
ควำมผิด นอกจำกนี้ ยังยกเว้นไม่ให้ถือว่ำเป็นควำมผิดเกี่ยวกับกำรกระท�ำลำมกอนำจำรหรือกำรกระท�ำ 
กำรเปิดเผยร่ำงกำยโดยไม่เหมำะสม361  

ข้อวิเคราะห์
จำกกฎหมำยสหรัฐอเมริกำที่เกี่ยวกับกำรให้นมบุตรจำกอกแม่ในที่สำธำรณะนั้น ผู้วิจัยมีข้อ

พิจำรณำ ดังนี้ 
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๑. กำรคุ้มครองสทิธขิองแม่ผูใ้ห้นมบุตรนัน้ หลำยรฐัก�ำหนดรบัรองสทิธนิีว่้ำเป็น สทิธพิลเมอืง (Civil right) 
อันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำน 

๒. กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองสิทธิกำรให้นมบุตรนี้ประกอบด้วยกฎหมำยหลำยฉบับที่
กระจัดกระจำยกัน เช่น ปรำกฏในกฎหมำยแรงงำน กฎหมำยอำญำ กฎหมำยสำธำรณสุข กฎหมำยสิทธิพลเมืองทั่วไป

๓. กำรคุ้มครองตำมกฎหมำยอำจจ�ำแนกได้ ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
 กำรก�ำหนดรับรองสิทธิในกำรให้นมบุตรในฐำนะสิทธิพลเมืองชนิดหนึ่ง 
 ก�ำหนดคุม้ครองสทิธกิำรให้นมบุตรในบรบิทของกำรจ้ำงแรงงำน โดยมุง่เน้นก�ำหนดหน้ำทีใ่ห้นำยจ้ำง

ต้องจัดให้มีเวลำพักส�ำหรับกำรให้นมบุตร และจัดหำสถำนที่ส�ำหรับให้นมบุตรแก่ลูกจ้ำง
 เนื่องจำกมีปัญหำว่ำ กำรให้นมบุตรจำกอกแม่ เก่ียวข้องกับกำรเปิดเผยร่ำงกำยส่วนบนของผู้หญิง 

ซ่ึงในหลำยมลรฐักำรเปิดเผยดงักล่ำวมคีวำมผดิตำมกฎหมำยอำญำ ดังนัน้ กฎหมำยในกลุ่มนีจึ้งก�ำหนดยกเว้นกำรให้นม
บตุรจำกอกแม่ไม่ให้ถอืเป็นกำรกระท�ำอนำจำรหรอืกำรเปิดเผยร่ำงกำยทีไ่ม่เหมำะสมตำมกฎหมำย และไม่เป็นควำมผดิ
ตำมกฎหมำย 

๔. ส�ำหรับกำรเลือกปฏิบัตินั้น ในบำงมลรัฐก�ำหนดคุ้มครองกำรให้นมบุตรในฐำนะสิทธิพลเมือง โดยให้
คณะกรรมกำรสทิธพิลเมอืงของมลรฐัเข้ำมำมอี�ำนำจในกำรก�ำกบัดูแลกำรละเมิดสทิธดัิงกล่ำว นอกจำกนี ้ในบำงมลรฐัยงั
ก�ำหนดคุม้ครองกำรให้นมบตุรในกรณทีีเ่กีย่วกบักำรท�ำงำนโดยห้ำมเลือกปฏบิติัต่อลูกจ้ำงหญงิด้วยเหตุท่ีลูกจ้ำงนัน้ให้นม
บตุร ดงันัน้ กำรเลกิจ้ำงหรอืกำรปฏบิตัต่ิอลกูจ้ำงหญงิทีไ่ม่เท่ำเทยีมกบัลูกจ้ำงอืน่ เช่น กำรเล่ือนขัน้เงินเดือน กำรให้สทิธิ
ประโยชน์ต่ำง ๆ  ด้อยกว่ำลกูจ้ำงอืน่ ด้วยเหตทุีล่กูจ้ำงหญงินัน้ให้นมบตุร จะถือเป็นกำรเลือกปฏบิติัและฝ่ำฝืนต่อกฎหมำย

๔.๑๑.๓.๓ กฎหมายประเทศแคนาดา 
กฎหมำยแคนำดำไม่ได้ระบคุุม้ครองสทิธใินกำรให้นมบตุร (Breastfeeding) ในฐำนะสทิธิ

มนุษยชนหรือสิทธิพลเมืองไว้เป็นกำรเฉพำะ ดังเช่นในหลำยมลรัฐของสหรัฐอเมริกำ แต่กำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุกำรให้
นมบุตรอำจจัดว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ดังจะได้ชี้ให้เห็นคดีตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

คดี Poirier v. British Columbia362  

คดนีีน้บัว่ำเป็นคดแีรกทีม่ปีระเด็นวนิจิฉัยเกีย่วกบักำรทีแ่ม่ผู้ให้นมบตุรจำกอก ได้รับกำร
ปฏิบัติที่แตกต่ำงจำกผู้อื่นนั้น เป็นกำรเลือกปฏิบัติที่ฝ่ำฝืนต่อกฎหมำยสิทธิมนุษยชนหรือไม่ ผู้ร้อง Michelle Poirier 
(ต่อไปจะเรียกว่ำ “M”) ร้องเรียนต่อคณะผู้พิจำรณำสิทธิมนุษยชน (British Columbia Human Right Tribunal) ว่ำ
นำยจ้ำงซ่ึงเป็นหน่วยงำนของรัฐเลือกปฏิบัติโดยปฏิเสธมิให้ตนให้นมบุตรจำกอกในท่ีท�ำงำนหรือในระหว่ำงงำนสัมมนำ 
โดยอ้ำงหลักห้ำมเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนมลรัฐ British Columbia มำตรำ ๘ และ ๑๓ 

ประเดน็ส�ำคญัท่ีคณะผูพ้จิำรณำต้องวนิจิฉัย คอื กำรกระท�ำตำมทีผู่ร้้องกล่ำวอ้ำงเป็นกำร
เลือกปฏิบัติอันฝ่ำฝืนกฎหมำยหรือไม่ 

   362  From “Poirier v. British Columbia (Ministry of Municipal Affairs, Recreation and Housing) 1997” 29 

C.H.R.R. D/87 (B.C. Trib.)

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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เนือ่งจำกเมือ่พจิำรณำหลกักฎหมำยสทิธมินษุยชนของมลรฐั British Columbia แล้วจะ
พบว่ำ แม้มีกำรก�ำหนดหลกัห้ำมเลอืกปฏบัิตไิว้ แต่กม็ไิด้ก�ำหนดไว้อย่ำงชดัเจนถงึกำรห้ำมเลอืกปฏบิติัด้วยเหตกุำรให้นม
บตุรจำกอกแม่ หำกพจิำรณำว่ำเหตดุงักล่ำวไม่อยูใ่นเหตุแห่งกำรเลือกปฏบิติัใด ๆ  ตำมกฎหมำยแล้ว คณะผู้พิจำรณำก็ไม่มี
เหตุผลทำงกฎหมำยที่จะวินิจฉัยว่ำกรณีนี้เป็นกำรเลือกปฏิบัติ อย่ำงไรก็ตำม คณะผู้พิจำรณำเทียบเคียงกับค�ำพิพำกษำ
ของศำลสูงสุด ๒ คดี ดังนี้ 

คดแีรก Bliss v. Attorney General of Canada ซ่ึงศำลสงูสดุตัดสนิในปี ค.ศ. ๑๙๗๙363  
โดยศำลได้วนิจิฉยัประเดน็กำรเลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตแุห่งกำรตัง้ครรภ์ ซึง่ศำลเหน็ว่ำกฎหมำยทีพ่พิำทในคดนีัน้ (กฎหมำย
ประกันกำรว่ำงงำน) วำงหลักปฏิบัติต่อสตรีตั้งครรภ์แตกต่ำงจำกผู้อื่นด้วยเหตุที่สตรีผู้นั้นตั้งครรภ์ มิใช่ด้วยเหตุที่ผู้นั้นมี
เพศเป็นสตรี ดังนั้นกำรปฏิบัติที่ไม่เท่ำเทียมกันจึงเกิดข้ึนตำมธรรมชำติ มิใช่เกิดจำกกฎหมำย ศำลจึงสรุปว่ำกำรเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งกำรตั้งครรภ์นั้นไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ

คดีที่สอง Brooks v. Canada Safeway ในปี ค.ศ. ๑๙๘๙ ศำลได้เปลี่ยนแนววินิจฉัย
โดยตัดสินว่ำ364 กำรปฏิบัติท่ีแตกต่ำงด้วยเหตุแห่งกำรต้ังครรภ์นั้นไม่อำจเป็นอย่ำงอื่นไปได้นอกจำกกำรปฏิบัติที่แตก
ต่ำงด้วยเหตุแห่งเพศ หรืออย่ำงน้อยที่สุดเป็นกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงด้วยเหตุ “เกี่ยวกับเพศ” (Sex-related) ศำลในคดีนี้
ได้ย้อนไปพิจำรณำถึงคดี Bliss และอธิบำยว่ำ ในปัจจุบันแรงงำนหญิงมีบทบำทพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม เป็นกำรไม่
ยตุธิรรมทีจ่ะก�ำหนดให้เกดิภำระต้นทนุทัง้หมดแก่สตรีทีต้ั่งครรภ์ และเป็นกำรยำกทีจ่ะพิจำรณำว่ำเง่ือนไขตำมกฎหมำย
ที่บังคับใช้กับผู้ตั้งครรภ์ซึ่งโดยธรรมชำติจะต้องเป็นหญิงเท่ำนั้น มิใช่เป็นเงื่อนไขที่ไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติต่อหญิง ดังนั้น
เป็นกำรยำกทีจ่ะยอมรบัว่ำควำมไม่เท่ำเทียมกนัทีเ่กดิขึน้กบั Bliss ในคดีก่อนนัน้เกดิจำกธรรมชำติ เนือ่งจำกกำรตัง้ครรภ์
เป็นคุณลักษณะพิเศษเฉพำะของเพศหญิงและเป็นคุณลักษณะประกำรหนึ่งท่ีจ�ำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำงหญิงและ
ชำย ดงัน้ัน ควำมแตกต่ำงบนพืน้ฐำนของกำรตัง้ครรภ์ไม่เป็นเพยีงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบคุคลซึง่ตัง้ครรภ์กบับคุคลซึง่ไม่ 
ตั้งครรภ์ หำกแต่เป็นควำมแตกต่ำงบนพื้นฐำนแห่งเพศซึ่งมีควำมสำมำรถในกำรตั้งครรภ์กับเพศซึ่งไม่มีควำมสำมำรถใน
กำรตัง้ครรภ์ หำกน�ำตรรกะแนวกำรพจิำรณำเช่นนีม้ำปรบัใช้กบักรณีกำรให้นมบตุรจำกอกแม่ จะเหน็ได้ว่ำ ควำมสำมำรถ
ในกำรให้นมบุตรจำกอกเป็นคณุสมบตัเิฉพำะของเพศหญงิ ดังน้ัน กำรปฏบิติัทีแ่ตกต่ำงระหว่ำงลูกจ้ำงทีส่ำมำรถให้นมบุตร
จำกอก กบัลกูจ้ำงทีไ่ม่สำมำรถให้นมบตุรจำกอก จึงเป็นกำรปฏบิติัท่ีแตกต่ำงหรือกำรเลือกปฏิบติัด้วยเหตุแห่งเพศนัน่เอง

จำกแนวค�ำตดัสนิของศำลดงักล่ำวข้ำงต้น คณะผูพ้จิำรณำจงึเหน็ว่ำ กำรเลอืกปฏบัิตด้ิวย
เหตุแห่งกำรให้นมบุตรนั้นเป็นกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ จะเห็นได้ว่ำ กำรตีควำมนี้ท�ำให้สำมำรถคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุซึ่งมิได้บัญญัติไว้โดยตรงตำมตัวบทกฎหมำย แต่เป็นเหตุที่มีควำมสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับ
เหตุที่กฎหมำยระบุไว้ 

กำรเลือกปฏิบัติ คือ กำรปฏิบัติที่แตกต่ำง ไม่ว่ำโดยเจตนำหรือไม่ก็ตำม บนพื้นฐำนที่
เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งส่งผลให้เกิดภำระ หน้ำที่ หรือควำมเสียเปรียบต่อบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลนั้น หรือเป็นกำรจ�ำกัดกำรเข้ำถึงโอกำส ผลประโยชน์ที่บุคคลอื่นในสังคมมีสิทธิได้รับ365 

   363  From “Bliss v. Attorney General of Canada, [1979]” 1 S.C.R. 183
   364  From “Brooks v. Canada Safeway, [1989]” 1 S.C.R. 1219, 10 C.H.R.R. D/6183
   365  From “Andrews v. Law Society ofBritish Columbia, [1989]” 1 S.C.R. 143 at 175, 10 C.H.R.R. D/5719 at 

D/5746,
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ศำลสงูสุดแคนำดำ ได้เคยวำงหลกัจ�ำแนกระหว่ำง กำรเลอืกปฏบิตัว่ิำอำจเกดิขึน้โดยตรง
หรือโดยอ้อม ทั้งนี้ ในคดี Ontario (Human Rights Comm.) and O’Malley v. Simpsons Sears Ltd366 ศำลได้
วำงหลักว่ำ 

กำรเลอืกปฏบิตัโิดยตรงเกดิข้ึนสัมพันธ์กบักำรท่ีนำยจ้ำงก�ำหนดแนวปฏบิติัหรือกฎเกณฑ์
ซึง่เป็นกำรเลอืกปฏิบตัด้ิวยเหตทุีก่ฎหมำยห้ำม เช่น “ไม่จ้ำงผูน้บัถอืศำสนำใดศำสนำหนึง่ หรอืไม่จ้ำงคนผวิสเีข้ำท�ำงำน” 

กำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อมหรือผลข้ำงเคียงของกำรเลือกปฏิบัติ (Adverse Effect of 
discrimination) เกิดขึน้เม่ือนำยจ้ำงก�ำหนดแนวปฏบิติัหรอืกฎเกณฑ์ซึง่โดยหลกักำรแล้วมลีกัษณะเป็นกลำง (Neutral) 
และใช้บงัคบักับลกูจ้ำงทกุคนเท่ำเทยีมกนั แต่มผีลกระทบในเชงิเลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตทุีก่ฎหมำยห้ำมต่อลกูจ้ำงบำงคนหรอื
บำงกลุ่ม ทั้งนี้ เนื่องจำกแนวปฏิบัติหรือกฎเกณฑ์ดังกล่ำวส่งผลทำงลบหรือจ�ำกัดสิทธิหรือสร้ำงเงื่อนไขต่อบุคคลบำงคน
หรือบำงกลุ่มซึ่งไม่เกิดเผลกระทบเช่นนั้นต่อบุคคลอื่น ๆ ในสถำนที่ท�ำงำนนั้น 

ในคดีน้ี M เดิมได้น�ำบุตรมำท่ีท�ำงำนและให้นมบุตรเป็นระยะระหว่ำงวัน ต่อมำ มีกำร 
จัดสัมมนำที่เกี่ยวกับงำน M ก็น�ำบุตรเข้ำร่วมกำรสัมมนำและได้ให้นมบุตรเป็นระยะ และผู้บังคับบัญชำได้ก�ำหนดแนว
ปฏิบัติห้ำมน�ำบุตรมำท�ำงำน ประเด็นที่คณะผู้พิจำรณำจะต้องวินิจฉัย คือ แนวปฏิบัติดังกล่ำวเป็นกำรเลือกปฏิบัติหรือ
ไม่ M ร้องเรยีนว่ำ กำรห้ำมน�ำบตุรมำท�ำงำนและน�ำเข้ำมำในงำนสมัมนำทีเ่กีย่วข้องกบังำน เป็นกำรเลอืกปฏบิตัโิดยตรง 
หรือมิฉะนั้นก็เป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยทำงอ้อมเนื่องจำกเกิดผลกระทบข้ำงเคียงเนื่องจำกกำรที่ตนเป็นแม่ซึ่งให้นมบุตร 

คณะผู้พิจำรณำเห็นว่ำ แนวปฏิบัติที่ผู้บังคับบัญชำก�ำหนดขึ้นท�ำให้ M อยู่ในสถำนะที่
ต้องเลือกระหว่ำงกำรท�ำงำนและเข้ำร่วมกำรสัมมนำ หรือกำรให้นมและเลี้ยงดูบุตร ซึ่งลูกจ้ำงคนอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้ต้องให้นม
บตุรไม่จ�ำต้องอยูใ่นสภำวะทีต้่องเลอืกเช่นนี ้แม้ว่ำแนวปฏบิติัดังกล่ำวจะถกูก�ำหนดขึน้เพ่ือใช้บงัคบักบัลูกจ้ำงทกุคนซึง่มี
ลักษณะเป็นกลำง (Neutral) แต่ก็ส่งผลข้ำงเคียงท�ำให้ผู้ร้องได้รับกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงด้วยเหตุที่ตนเป็นแม่ผู้ให้นมบุตร
อันเป็นเหตุซึ่งจัดเป็นเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติทำงเพศที่กฎหมำยคุ้มครองไว้ จำกพยำนหลักฐำนในคดีผู้พิจำรณำไม่เห็น
ถึงเหตุผลอื่นที่อยู่เบื้องหลังกำรก�ำหนดแนวปฏิบัติห้ำมน�ำบุตรมำที่ท�ำงำนหรือร่วมกำรสัมมนำ ดังนั้น จึงตัดสินว่ำแนว
ปฏิบัติที่ห้ำมน�ำบุตรมำท�ำงำนนั้นส่งผลท�ำให้เกิดกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศและขัดต่อกฎหมำยห้ำมเลือกปฏิบัติ 

อย่ำงไรก็ตำม มีข้อสังเกตว่ำคดีนี้ผู้พิจำรณำมีข้อจ�ำกัดเฉพำะกำรพิจำรณำข้อเท็จจริงที่
ยื่นเข้ำมำสู่กระบวนกำรพิจำรณำ (Agreed Statement of Fact) โดยทำงฝ่ำยนำยจ้ำงไม่ได้กล่ำวถึงข้อเท็จจริงอื่น ๆ  
อันเป็นเหตุผลของกำรก�ำหนดแนวปฏิบัติห้ำมน�ำเด็กมำที่ท�ำงำน ซึ่งตำมข้อเท็จจริงที่ปรำกฏคณะผู้พิจำรณำจึงเห็นว่ำ 
แนวปฏิบตัดิงักล่ำวมไิด้มเีหตอุนัสมควรอืน่ ๆ  แต่หำกข้อเทจ็จริงปรำกฏเหตุผลทำงธรุกจิหรือเหตุผลสมควรอืน่ ๆ  ในกำร
ห้ำมน�ำเด็กมำที่ท�ำงำนแล้ว แนวปฏิบัติดังกล่ำวอำจไม่ถูกพิจำรณำว่ำส่งผลเป็นกำรเลือกปฏิบัติก็ได้ 

   366  From “Ontario (Human Rights Comm.) and O’Malley v. Simpsons Sears Ltd., [1985]” 2 S.C.R. 536 at 

551, 7 C.H.R.R. D/3102 at D/310
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คดี Cole v. Bell Canada367

ข้อเท็จจริงโดยสรุปของคดีนี้มีอยู่ว่ำ Cole (ต่อไปจะเรียกว่ำ “C”) ท�ำงำนเป็นเจ้ำหน้ำที่
ศนูย์บรกิำรลกูค้ำทำงโทรศพัท์ ในเดอืนกมุภำพนัธ์ ๒๐๐๐ C ขอลำคลอดโดยให้ก�ำเนดิบตุรซ่ึงมสุีขภำพไม่สมบรูณ์ แพทย์
แนะน�ำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นเวลำนำนเท่ำที่จะท�ำได้ ดังนั้น C จึงให้นมบุตร ๔ ครั้งต่อวัน เมื่อกลับมำท�ำงำน C ได้
ขอเวลำพักเพื่อให้นมบุตรเป็นช่วง ๆ ของแต่ละวัน อย่ำงไรก็ตำม ค�ำขอของ C ไม่ได้รับอนุญำต C จึงขออนุญำตท�ำงำน
ในกะที่เลิกงำนเวลำ ๑๖.๐๐ น นำยจ้ำงอนุญำตโดย C ได้ยื่นใบรับรองแพทย์แสดงอำกำรเจ็บป่วยของตน กำรอนุญำต
นี้มิใช่ด้วยเหตุผลที่ C ต้องให้นมบุตร คดีนี้มีประเด็นกำรเลือกปฏิบัติที่ Québec Human Rights Tribunal ต้องวินิจฉัย
คอื กำรปฏบิตัขิองนำยจ้ำงต่อลกูจ้ำงท่ีเกีย่วกบักำรให้นมบตุรในคดีนี ้ถอืเป็นกำรเลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตแุห่งเพศหรอืสถำนะ
ทำงครอบครัวหรือไม่ 

คดีนี้คณะผู้พิจำรณำ ตัดสินว่ำ กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงเกี่ยวกับกำรให้นมบุตรของลูกจ้ำง
ที่เป็นหญิงนั้นเป็นกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ โดยคณะผู้พิจำรณำในคดีนี้ได้อ้ำงค�ำตัดสินของคณะผู้พิจำรณำคดี
ก่อนหน้ำดังกล่ำวข้ำงต้น (Poirier v. British Columbia368) ซึ่งมีประเด็นวินิจฉัยเช่นเดียวกัน คณะผู้พิจำรณำคดีก่อน
ได้อ้ำงอิงถึงค�ำพิพำกษำศำลสูงสุดว่ำ ควำมสำมำรถในกำรตั้งครรภ์เป็นคุณลักษณะเฉพำะของเพศหญิง ควำมแตกต่ำงที่
อยู่บนพื้นฐำนของกำรตั้งครรภ์และกำรคลอดบุตรจึงเป็นควำมแตกต่ำงด้วยเหตุแห่งเพศ โดยเหตุผลนี้ ควำมสำมำรถใน
กำรให้นมบตุรจำกอกแม่จงึเป็นคณุลกัษณะเฉพำะของเพศหญงิ ดังนัน้ กำรเลือกปฏบิติัด้วยเหตุทีบ่คุคลนัน้ให้นมบุตรจงึ
เป็นกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 

ยังได้อธิบำยเหตุผลของกำรปฏิบัติต่อลูกจ้ำงหญิงซึ่งเป็นกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง
เพศ ดังต่อไปนี้ 

- ในกำรท�ำงำนนั้น ลูกจ้ำงที่เป็นหญิงที่ต้องให้นมบุตรจำกอกเป็นควำมรับผิดชอบโดย
เฉพำะของหญิงซึ่งแตกต่ำงจำกลูกจ้ำงชำย หำกลูกจ้ำงหญิงดังกล่ำวไม่ได้รับกำรอนุญำตจำกนำยจ้ำงเพ่ือท�ำหน้ำที่ดัง
กล่ำว ก็จะต้องเผชิญกับทำงเลือกสองประกำร กล่ำวคือ ทำงแรก ยุติกำรให้นมบุตรเพื่อท�ำงำนได้ต่อไป ทำงที่สอง ยุติ
กำรท�ำงำนเพื่อไปเลี้ยงดูบุตรโดยกำรให้นม เมื่อเปรียบเทียบกับลูกจ้ำงชำยแล้วจะเห็นได้ว่ำไม่ต้องเผชิญกับทำงเลือกดัง
กล่ำวซึ่งเป็นทำงเลือกอันเป็นลักษณะเฉพำะของลูกจ้ำงหญิงที่เป็นแม่ กำรต้องเผชิญกับทำงเลือกดังกล่ำวเป็นอุปสรรค
ประกำรหนึ่งของผู้หญิงต่อโอกำสอันเท่ำเทียมกับผู้อื่นในกำรประกอบอำชีพและใช้ชีวิต 

- ในกำรที่ C ต้องกำรเปลี่ยนเวลำท�ำงำนเป็นกะเพื่อให้เหมำะสมกับกำรให้นมบุตรนั้น 
ค�ำร้องขอด้วยเหตุผลดังกล่ำวไม่ได้รับกำรอนุญำต แต่ C ต้องอ้ำงและอำศัยเหตุผลอื่นด้ำนสุขภำพโดยมีใบรับรองแพทย์
เพือ่ทีจ่ะได้เปลีย่นเวลำท�ำงำนเช่นน้ัน เมือ่เปรยีบเทยีบกบัลกูจ้ำงชำยแล้วเห็นว่ำกำรที ่C ได้รบักำรปฏบิตัดิงักล่ำวเป็นกำร
ปฏิบัติซึ่งลูกจ้ำงชำยของบริษัทนี้ไม่เคยได้รับ จะเห็นได้ว่ำ สถำนะควำมเป็นแม่ของ C เป็นส่วนส�ำคัญของค�ำขอเปลี่ยน
เวลำท�ำงำนและกำรปฏิเสธค�ำขอได้ส่งผลกระทบต่อ C ในฐำนะที่เป็นผู้หญิง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเป็นแม่ผู้ต้องให้นมบุตร 
ดังนั้นจึงมีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรปฏิบัติที่ได้รับจำกนำยจ้ำงและสถำนะควำมเป็นหญิง 

   367   From “Cole v. Bell Canada, 2007 CHRT 7 (CanLII)” Retrieved from http://canlii.ca/t/1r49b  
   368   From “The British Columbia Human Rights Tribunal, in Poirier v. British Columbia (Ministry of Municipal 

Affairs, Recreation and Housing) (1997)” 29 C.H.R.R. D/87 (B.C.H.T.)
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จะเห็นได้ว่ำ แม้ตำมกฎหมำยแคนำดำไม่ได้ระบุกำรให้นมบุตรจำกอก (Breastfeeding) 
ว่ำเป็นเหตเุฉพำะของกำรเลอืกปฏบิตั ิแต่คณะผูพ้จิำรณำได้พจิำรณำโดยอ้ำงองิหลกักำรจำกค�ำพพิำกษำของศำลทีเ่ชือ่ม
โยงกำรให้นมบตุรจำกอกแม่ว่ำเป็นส่วนหนึง่ของคณุลกัษณะเฉพำะของเพศหญงิ ดงันัน้ กำรเลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตดุงักล่ำว
จึงเข้ำข่ำยกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศที่ได้รับกำรรับรองตำมกฎหมำย 

๔.๑๑.๔ แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติต่อหญิงที่ประสงค์ให้นมบุตรในสถานที่ต่าง ๆ 
นอกจำกกฎหมำยแล้ว ยังมีมำตรกำรอื่นที่ไม่มีผลบังคับทำงกฎหมำย เพื่อป้องกันและขจัดกำรเลือก

ปฏบิตัต่ิอหญงิทีป่ระสงค์จะให้นมบตุรจำกอกแม่ ในกรณแีคนำดำนัน้ พบว่ำ คณะกรรมกำรสิทธิมนษุยชนในระดับมลรฐั
ได้ออกแนวปฏิบตัหิรือคูม่อืกำรปฏิบตั ิส�ำหรบัให้นำยจ้ำง ผูใ้ห้บรกิำรสถำนทีห่รอืสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกต่อสำธำรณะ ได้
ใช้เป็นแนวทำงในกำรก�ำหนดนโยบำยและกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันกำรเลือกปฏิบัติในกรณีกำรให้นมบุตร ดังตัวอย่ำง
ต่อไปนี้ 

๑) คู่มือการก�าหนดนโยบายและกระบวนการของสถานประกอบการเก่ียวกับการเลือกปฏิบัติ
ทางเพศ ในกรณีการให้นมบุตรจากอกแม่ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งมลรัฐ British Columbia (British 
Columbia Human Right Commission Policy and Procedural Manual)369

นอกจำกกฎหมำยแล้ว มลรัฐ British Columbia ยังมีมำตรกำรอื่นที่ไม่มีผลบังคับทำงกฎหมำย 
ได้แก่ คู่มือกำรก�ำหนดนโยบำยและกระบวนกำรของสถำนประกอบกำรเกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติทำงเพศ ในกรณีกำรให้
นมบุตรจำกอกแม่ ซึ่งมีลักษณะเป็นแนวทำงปฏิบัติส�ำหรับนำยจ้ำงในกำรด�ำเนินกำรก�ำหนดนโยบำยหรือระเบียบกำร
ท�ำงำนให้สอดคล้องกับหลักกำรไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในกรณีกำรให้นมบุตร คู่มือดังกล่ำวได้เน้นย�้ำหลักทั่วไป
ว่ำ กำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งกำรให้นมบุตรนั้นเป็นกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ โดยจ�ำแนกแนวปฏิบัติส�ำหรับ
กำรป้องกันกำรเลือกปฏิบัติไว้สองกลุ่มหลัก คือ กลุ่มแรก กำรเลือกปฏิบัติในสถำนที่ท�ำงำนซึ่งก�ำหนดหน้ำที่ให้นำยจ้ำง 
กลุ่มที่สอง กำรเลือกปฏิบัติในสถำนที่ซึ่งเปิดให้บริกำรแก่สำธำรณะอื่น ๆ ดังจะได้ชี้ให้เห็นหลักส�ำคัญต่อไปนี้ 

หัวเรื่อง: กำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ – กำรให้นมบุตรจำกอกแม่และกำรแสดงกำรให้นม 
หลักทั่วไป: กำรเลือกปฏิบัติเนื่องจำกผู้หญิงให้นมบุตรจำกอกแม่หรือแสดงกำรให้นมบุตรจำก

อก เป็นกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ

๒) การป้องกันการเลือกปฏิบัติในสถานที่ท�างาน 
 นำยจ้ำงมีหน้ำที่อ�ำนวยควำมสะดวกให้กับลูกจ้ำงหญิงที่เลี้ยงดูบุตรโดยกำรให้นมจำกอกแม่ 
 กำรอ�ำนวยควำมสะดวกอย่ำงน้อยจะครอบคลุมถึง กำรจัดเวลำท�ำงำนที่ยืดหยุ่น เวลำพัก 

ส�ำหรับกำรให้นมบุตร
 เวลำพักส�ำหรับให้นมบุตรหรือเวลำท�ำงำนที่ลดลงเพื่อกำรให้นมบุตรในแต่ละวันจะต้องถือว่ำ

เป็นเวลำท�ำงำนที่ได้รับค่ำจ้ำงตำมปกติ 
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 หำกกำรประชุมซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรท�ำงำนมีควำมขัดแย้งกับตำรำงเวลำส�ำหรับให้นมบุตร 
ลูกจ้ำงนั้นจะต้องสำมำรถให้นมบุตรไปด้วยในระหว่ำงกำรประชุมเว้นแต่กำรท�ำเช่นนั้นก่อให้เกิดกำรรบกวนกำรประชุม
อย่ำงมีเหตุผล เช่น เสียงเด็กร้อง นำยจ้ำงไม่สำมำรถปฏิเสธลูกจ้ำงหญิงท่ีจะให้นมบุตรระหว่ำงกำรประชุมท่ีเกี่ยวข้อง
กับกำรท�ำงำนด้วยเหตุผลเพียงเพรำะปฎิกิริยำเชิงลบท่ีเกิดจำกผู้เข้ำร่วมประชุมรำยอื่น (เช่น ควำมรู้สึกของผู้อื่นที่เห็น
ว่ำกำรให้นมบุตรนั้นไม่สมควรหรือไม่เหมำะสม) 

หน้ำที่ของนำยจ้ำงในกำรกำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ลูกจ้ำงหญิงท่ีประสงค์ให้นมบุตร  
ครอบคลุมถึง 

 กำรสื่อสำรไปยังลูกจ้ำงท้ังหมดโดยใช้เคร่ืองหมำยหรือป้ำยที่เหมำะสม หรือกำรประกำศ
นโยบำยทีชั่ดเจนว่ำ กำรให้นมบุตรจำกอกแม่หรอืกำรแสดงกำรให้นมบตุรจำกอกแม่ในทีท่�ำงำนนัน้เป็นสิง่ทีส่ำมำรถท�ำได้ 

 กำรจัดให้มีสถำนที่เหมำะสมอันเป็นส่วนตัวส�ำหรับให้นมบุตร ซ่ึงมิใช่ห้องน�้ำ รวมทั้งจัดให้มี
สถำนที่ส�ำหรับกำรช�ำระล้ำงท�ำควำมสะอำดมือและอุปกรณ์อื่นในกำรให้นมบุตร

๓) การป้องกันการเลือกปฏิบัติในสถานที่หรือสิ่งอ�านวยความสะดวกต่อสาธารณะ
 ผู้ให้บริกำรสถำนที่หรือสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกที่ให้บริกำรต่อสำธำรณะ มีหน้ำที่อ�ำนวยควำม

สะดวกให้กับผู้หญิงที่เลี้ยงดูบุตรโดยกำรให้นมจำกอกแม่ 
ผู้หญิงซึ่งประสงค์จะให้นมบุตรจำกอกแม่หรือแสดงกำรให้นมบุตรจำกอกในสถำนท่ีซ่ึงเปิดให้

บริกำรต่อสำธำรณะนั้น อำจประสงค์ให้นมบุตรในพื้นที่สำธำรณะหรือพื้นที่ส่วนบุคคล โดยหำกผู้หญิงนั้นประสงค์จะให้
นมบุตรในพื้นที่ (Public accommodation) จะต้องได้รับกำรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 ได้รับกำรอนุญำตให้สำมำรถให้นมบุตรจำกอกแม่ โดยใช้ม้ำนั่งหรือเก้ำอี้ซึ่งตั้งอยู่ในห้ำงสรรพ
สินค้ำ สวนสำธำรณะ โรงพยำบำล พิพิธภัณฑ์ ภัตตำคำร 

 ได้รับกำรอนุญำตให้สำมำรถให้นมบุตรจำกอกแม่ในขณะเดินไปมำ
 ได้รับกำรอนุญำตให้สำมำรถให้นมบุตรจำกอกแม่ในระหว่ำงเดินทำงโดยยำนพำหนะโดยสำร

สำธำรณะ
หำกผู้หญิงน้ันประสงค์จะให้นมบุตรจำกอกแม่หรือแสดงกำรให้นมบุตรจำกอกในสถำนที่ 

ส่วนบุคคล (Private accommodation) ผู้ให้บริกำรสถำนที่นั้นจะต้องจัดให้มีพื้นที่ส่วนตัว (Private location) ซึ่งมิใช่
ห้องน�ำ้ ส�ำหรับกำรให้นมบตุร โดยจดัให้มพีืน้ทีด่งักล่ำวจำกพืน้ทีซ่ึง่มอียูแ่ล้ว (เช่น ห้ำงสรรพสนิค้ำซึง่มห้ีองปฐมพยำบำล
อยู่จัดพื้นที่นี้ให้หญิงท่ีประสงค์ให้นมบุตร) ทั้งนี้ ไม่จ�ำเป็นต้องสร้ำงพื้นที่ส�ำหรับกำรนี้ข้ึนใหม่หำกแต่เดิมไม่มีพื้นที ่
ดังกล่ำวอยู่ 

๔) นโยบายป้องกันการเลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุแห่งการตั้งครรภ์และการให้นมบุตรแห่งมลรัฐ  
Ontario (Policy on preventing discrimination because of pregnancy and breastfeeding) 

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่ง Ontario ได้ก�ำหนดแนวนโยบำยเพื่อป้องกันกำรเลือกปฏิบัติ 
ส�ำหรับให้นำยจ้ำง ผู้ประกอบกำรให้บริกำรต่ำง ๆ น�ำไปเป็นแนวปฏิบัติส�ำหรับกำรด�ำเนินกำรเพื่อให้สอดคล้องกับ 
ประมวลกฎเกณฑ์สิทธิมนุษยชนของ Ontario สำระส�ำคัญของนโยบำยมีดังนี้ 

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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นโยบำยนีเ้น้นย�ำ้ถงึหลกักำรตำมประมวลกฎเกณฑ์สิทธมินษุยชนของ Ontario ว่ำเป็นกฎหมำย
ซ่ึงก�ำหนดคุม้ครองควำมเท่ำเทยีมกนัในสทิธแิละโอกำสรวมทัง้รับรองศกัด์ิศรีของมนษุย์ทกุคนใน Ontario โดยประมวล
กฎเกณฑ์นี้ก�ำหนดว่ำกำรเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดหรือกำรคุกคำม (Harass) บุคคลใดด้วยเหตุแห่งเพศ ซึ่งรวมถึงกำรตั้ง
ครรภ์และกำรให้นมบุตรจำกอกแม่ ในมิติของกำรจ้ำงแรงงำน ที่พักอำศัย สินค้ำ บริกำร สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก สัญญำ
และสมำชิกของสหภำพ องค์กรกำรค้ำ หรือสมำคมวิชำชีพ

นโยบำยนีเ้น้นย�ำ้ว่ำ กำรเลีย้งดูบตุรก่อให้เกดิประโยชน์แก่สังคมโดยรวม ผู้หญงิไม่ควรได้รับควำม
เสียเปรียบเนื่องจำกกำรตั้งครรภ์ กำรเลือกปฏิบัติต่อหญิงด้วยเหตุที่หญิงนั้นตั้งครรภ์เป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย กำรเลือก
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกำรตั้งครรภ์ยังครอบคลุมถึงกำรห้ำมเลือกปฏิบัติเนื่องจำกผู้หญิงนั้นท�ำแท้ง คุมก�ำเนิด รวมทั้งกำร
เลือกให้นมบุตรจำกอกแม่หรือไม่ให้นมบุตรจำกอกแม่ 

กำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งกำรตั้งครรภ์ยังมีควำมสัมพันธ์หรือทับซ้อนกับกำรเลือกปฏิบัติด้วย
เหตุอ่ืน ๆ เช่น กรณีที่หญิงผู้ตั้งครรภ์เป็นผู้มีอำยุน้อย อยู่ในกลุ่มเชื้อชำติบำงกลุ่ม หรือกรณีของบุคคลข้ำมเพศซึ่งตั้ง
ครรภ์หรือให้นมบุตร

นำยจ้ำง ผู้ให้เช่ำอำคำร สถำนที่ หรือผู้ให้บริกำรต่ำง ๆ จะต้องจัดสภำพแวดล้อมให้ปรำศจำก
กำรเลือกปฏิบัติ ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์มีสิทธิท่ีจะไม่ถูกคุกคำมจำกกำรแสดงควำมคิดเห็นและจำกพฤติกรรมของนำยจ้ำง  
ผู้ร่วมงำน เจ้ำของที่ดิน ผู้ให้เช่ำ ผู้ให้บริกำรต่ำง ๆ รวมทั้งบุคคลอื่น ๆ 

องค์กรจะต้องออกแบบตั้งแต่เริ่มต้น (design from the outset) ให้กำรจ้ำงแรงงำน กำรให้
บริกำรที่พักอำศัย กำรบริกำรต่ำง ๆ เปิดโอกำสแก่ผู้หญิงให้สำมำรถมีส่วนร่วมได้อย่ำงเท่ำเทียมกันกับผู้อื่น 

ผู้หญิงมีสิทธิที่จะได้รับกำรอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับควำมจ�ำเป็นต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรตั้งครรภ์ 
นำยจ้ำง ผู้ให้เช่ำ หรือผู้ให้บริกำรอื่น ๆ จะต้องปรับเปลี่ยนนโยบำย กฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติ เพื่อให้หญิงผู้ตั้งครรภ์ได้รับ
โอกำสทีเ่ท่ำเทยีมกัน เช่น นำยจ้ำงต้องจดัให้มเีวลำพกั เวลำท�ำงำนทีย่ดืหยุน่ส�ำหรบัลกูจ้ำงหญงิผูต้ั้งครรภ์ หลงัจำกคลอด
บุตรแล้วนำยจ้ำงควรต้องจัดให้หญิงนั้นสำมำรถให้นมบุตรได้ 

ระหว่ำงกำรสัมภำษณ์งำน ผู้สัมภำษณ์ไม่ควรถำมถึงกำรตั้งครรภ์ของผู้สมัคร รวมทั้งค�ำถำม 
เกี่ยวกับครอบครัว แผนกำรมีครอบครัว ไม่ควรปฏิเสธกำรรับเข้ำท�ำงำนด้วยเหตุที่ผู้สมัครตั้งครรภ์หรือวำงแผนตั้งครรภ์ 
ลูกจ้ำงหญิงมีสิทธิและโอกำสในกำรได้รับควำมก้ำวหน้ำในกำรท�ำงำน แม้ว่ำจะอยู่ระหว่ำงกำรลำคลอดก็ตำม

ส�ำหรับกฎหมำยเฉพำะซึ่งให้กำรคุ้มครองกรณีหญิงตั้งครรภ์ ได้แก่ กฎหมำยแรงงำนของมลรัฐ  
(Employment standards Act) ที่ก�ำหนดให้สิทธิกำรลำคลอด

ในกรณีที่อยู่อำศัยนั้น ผู้ให้เช่ำจะต้องไม่เลือกปฏิบัติโดยกำรปฏิเสธกำรให้เช่ำส�ำหรับผู้หญิงด้วย
เหตุที่ตั้งครรภ์หรือมีบุตร ตัวอย่ำงของกำรปฏิบัติที่ถือได้ว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติ เช่น ค�ำกล่ำวหรือข้อควำมของผู้ให้เช่ำ 
ซึ่งแสดงว่ำ สถำนที่นั้น “เป็นสถำนที่เงียบสงบ” “ส�ำหรับผู้ใหญ่” “ไม่ให้บริกำรเด็ก” “ส�ำหรับคนท�ำงำน” เมื่อพิจำรณำ
ค�ำกล่ำวหรอืข้อควำมเช่นนีป้ระกอบกบักำรปฏเิสธผูเ้ช่ำซึง่เป็นหญงิตัง้ครรภ์ อำจแสดงให้เหน็ว่ำเกดิกำรเลอืกปฏิบตัด้ิวย
เหตุแห่งเพศขึ้น 

กำรห้ำมเลอืกปฏิบัตต่ิอหญงิผูต้ัง้ครรภ์และให้นมบตุร ครอบคลมุถงึกรณทีีเ่กีย่วกบับรกิำร สนิค้ำ 
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก สถำบันกำรศึกษำ โรงพยำบำล ผู้ให้บริกำรสุขภำพ สถำนที่สำธำรณะ เช่น ห้ำงสรรพสินค้ำ สวน
สำธำรณะ กำรขนส่งสำธำรณะ ภตัตำคำร ร้ำนค้ำ ดงันัน้ กำรทีผู่ห้ญงิตัง้ครรภ์หรือน�ำบตุรไปยงัภตัตำคำร ร้ำนค้ำ จะต้อง
ไม่ถูกปฏิเสธบริกำรหรือกำรเข้ำถึงสถำนที่เช่นนั้น เว้นแต่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยส�ำหรับกำรปฏิเสธ
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กำรห้ำมเลือกปฏิบัติต่อหญิงผู้ต้ังครรภ์ รวมถึงสิทธิในกำรให้นมบุตรโดยปรำศจำกกำรรบกวน
ขดัขวำง ผูห้ญงิไม่ควรทีจ่ะได้รบักำรแจ้งว่ำตนไม่สำมำรถให้นมบตุรได้เนือ่งจำกอยูใ่นสถำนทีส่ำธำรณะ ผู้หญงิไม่ควรถกู
ร้องขอให้ต้องปกคลุมร่ำงกำยในกำรให้นมบุตร หรือย้ำยไปยังพื้นที่อื่นตำมอ�ำเภอใจของผู้ร้องขอ 

นำยจ้ำง ผู้ให้เช่ำ หรือผู้ให้บริกำร ต้องให้ควำมส�ำคัญต่อกำรเลือกปฏิบัติหรือกำรคุกคำมใด ๆ ที่
เกี่ยวกับกำรตั้งครรภ์ในองค์กร หำกมีกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติหรือกำรคุกคำมในที่ท�ำงำน ไม่ว่ำด้วยค�ำร้อง
หรือวิธีอ่ืนใด องค์กรนั้นจะต้องมีกำรตอบสนองอย่ำงเหมำะสม องค์กรที่เพิกเฉยหรือไม่ด�ำเนินกำรต่อกำรร้องเรียน 
ดังกล่ำวอำจถือได้ว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืนประมวลกฎเกณฑ์สิทธิมนุษยชนของ Ontario 

๔.๑๑.๕ วิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย 
กำรเลือกปฏิบัติต่อหญิงที่ให้นมบุตรนั้น เม่ือพิจำรณำกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติจะเห็นได้ว่ำ  

“กำรให้นมบุตรจำกอกแม่” หรือ “Breastfeeding” นั้น มิได้เป็นเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมำยสิทธิ
มนุษยชนระหว่ำงประเทศ แต่ในกฎหมำยต่ำงประเทศได้มีกำรก�ำหนดกำรคุ้มครองกำรเลือกปฏิบัติจำกเหตุนี้ โดยอำจ
จ�ำแนกลักษณะหรือรูปแบบกำรคุ้มครองได้ ดังนี้ 

กรณีแรก ระบุเป็นเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติโดยเฉพำะ: ส�ำหรับบำงประเทศ เช่น ออสเตรเลียน้ัน 
กำรให้นมบุตรจำกอกแม่ (Breastfeeding) ถูกระบุเป็นเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติชนิดหนึ่งตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรห้ำม
เลือกปฏิบัติ โดยแยกต่ำงหำกจำกกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 

กรณีที่สอง ไม่ระบุเป็นเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติโดยเฉพำะ: ส�ำหรับในบำงประเทศ แม้กำรให้นม
บุตรจำกอกแม่ (Breastfeeding) มิได้เป็นเหตุเฉพำะของกำรเลือกปฏิบัติ แต่จำกกำรตีควำมและแนวปฏิบัติของคณะ
กรรมกำรสทิธมินษุยชนแคนำดำ ถอืว่ำกำรทีห่ญงิผู้ให้นมบตุรได้รับกำรเลือกปฏิบติัในรูปแบบต่ำง ๆ  นัน้ สืบเนือ่งจำกเหตุ
แห่งควำมเป็นผู้หญิงและเหตุที่หญิงนั้นตั้งครรภ์ จึงเป็นกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ (Sexual discrimination)370  

กฎหมำยสทิธมินษุยชนของแคนำดำ รวมถงึแนวปฏิบตัใินระดับมลรฐั ท้ังกรณขีอง British Columbia 
และ Ontario แสดงให้เห็นหลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติหญิงผู้ให้นมบุตร โดยกำรให้นมบุตรในที่สำธำรณะ แสดงให้เห็นถึง
มิติของกำรเลือกปฏิบัติด้ำนต่ำง ๆ ทั้งกำรจ้ำงแรงงำน กำรให้บริกำรสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกสำธำรณะ 

ส�ำหรบัในกรณีของกำรจ้ำงแรงงำน น้ันพฤติกรรมกำรเลอืกปฏบัิติเกีย่วกบักำรให้นมบตุรจะเกีย่วข้อง
กับกำรกระท�ำ เช่น กำรห้ำมให้นมบุตรในสถำนที่ท�ำงำน กำรจัดให้ลูกจ้ำงหญิงผู้ประสงค์ให้นมบุตรแยกตัวออกไปให้นม
บตุรในสถำนทีไ่ม่เหมำะสมหรอืไม่ถูกสุขอนำมยั เช่น ในห้องน�ำ้ รวมทัง้กฎระเบียบเกีย่วกบักำรท�ำงำนทีเ่ป็นอปุสรรคหรอื
ไม่สะดวกส�ำหรับกำรให้นมบุตร เช่น เวลำพัก เวลำท�ำงำน ที่ไม่ยืดหยุ่นส�ำหรับลูกจ้ำงหญิงผู้ให้นมบุตร 

   370  From British Columbia Human Right Commission Policy and Procedural Manual Retrieved from  

http://www.infactcanada.ca/br_bc_humanrights.html

เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายไทย อาจจ�าแนกเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 
 เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมำยสหรัฐอเมริกำแล้วพบว่ำ ไทยไม่มีกฎหมำยอนุญำตให้ผู้หญิงให้นมบุตร

จำกอกในทีส่ำธำรณะได้ รวมทัง้ไม่มกีำรก�ำหนดยกเว้นกำรให้นมบตุรจำกอกจำกกำรเป็นพฤติกรรมท่ีไม่เหมำะสม 
โดยเฉพำะลำมกอนำจำรตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ซึง่ยงัไม่มแีนวค�ำวนิิจฉยัของศำลว่ำกำรให้นมบตุรจำกอกแม่ 
ในที่สำธำรณะจะถือเป็นกำรกระท�ำอนำจำรหรือไม่ 

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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 ในบริบทของกำรจ้ำงแรงงำนนั้น กรณีกำรเลือกปฏิบัติในขั้นตอนกำรสัมภำษณ์งำน ตำมกฎหมำยไทย 
กำรจ้ำงแรงงำน ไม่ครอบคลุมถึงช่วงก่อนสถำนะควำมเป็นนำยจ้ำง ลูกจ้ำง เช่น กำรสัมภำษณ์งำน กำรตัดสินใจ
จ้ำงหรือไม่จ้ำงงำน ด้วยเหตแุห่งกำรเลอืกปฏบัิต ิเช่น ไม่จ้ำงงำนเพรำะตัง้ครรภ์ ส�ำหรบักรณกีำรถำมค�ำถำมเรือ่ง
ส่วนตวัซึง่เป็นเหตแุห่งกำรเลอืกปฏบัิตท่ีิกฎหมำยคุม้ครอง เช่น กำรถำมค�ำถำมถึงกำรวำงแผนครอบครวัและกำร
มีบุตรในอนำคตนั้น ในกรณีของไทยยังไม่มีหลักกำรคุ้มครองเกี่ยวกับกำรถำมค�ำถำมดังกล่ำว หำกเปรียบเทียบ
กับกรณีของแคนำดำ ในระดับมลรัฐ เช่น Ontario นั้น คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนได้มีกำรออกแนวปฏิบัติ 
เพ่ือให้นำยจ้ำงด�ำเนินกำรหลีกเลี่ยงกำรเลือกปฏิบัติ เช่น ระหว่ำงกำรสัมภำษณ์งำน ผู้สัมภำษณ์ไม่ควรถำมถึง
กำรตั้งครรภ์ของผู้สมัคร รวมทั้งค�ำถำมเกี่ยวกับครอบครัว แผนกำรมีครอบครัว ไม่ควรปฏิเสธกำรรับเข้ำท�ำงำน
ด้วยเหตุที่ผู้สมัครตั้งครรภ์หรือวำงแผนตั้งครรภ์ 

 กำรจัดเวลำพักส�ำหรับกำรให้นมบุตรนั้น ไม่ปรำกฏชัดเจนตำมกฎหมำยแรงงำนของไทย แนวปฏิบัติ
ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งมลรัฐ British Columbia ในแคนำดำ ได้วำงหลักไว้ว่ำ เวลำพักส�ำหรับให้
นมบตุรหรอืเวลำท�ำงำนท่ีลดลงเพือ่กำรให้นมบุตรในแต่ละวนัจะต้องถอืว่ำเป็นเวลำท�ำงำนท่ีได้รบัค่ำจ้ำงตำมปกติ 

 กำรจัดเวลำท�ำงำนที่ยืดหยุ่นส�ำหรับกำรให้นมบุตรนั้น ไม่ปรำกฏชัดเจนตำมกฎหมำยแรงงำนของไทย 
อย่ำงไรก็ตำม แนวปฏบัิตขิองคณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งมลรฐั British Columbia ได้เน้นย�ำ้ถงึแนวปฏิบตัิ
ของนำยจ้ำงในกำรจัดเวลำกำรท�ำงำนที่ยืดหยุ่นให้ลูกจ้ำงผู้ให้นมบุตร 

 กำรน�ำพำบุตรมำยังสถำนที่ท�ำงำนไม่ปรำกฏชัดเจนตำมกฎหมำยแรงงำนของไทย อย่ำงไรก็ตำม แนว
ปฏิบัติของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งมลรัฐ British Columbia คุ้มครองสิทธิของลูกจ้ำงในกำรพำบุตร
มำยังสถำนที่ท�ำงำน โดยรวมถึงกำรน�ำบุตรเข้ำไปร่วมประชุมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำงำนด้วย เพื่อให้ควำม
สะดวกแก่ลูกจ้ำงในกำรให้นมบุตรระหว่ำงกำรประชุม เว้นแต่กำรท�ำเช่นนั้นก่อให้เกิดกำรรบกวนกำรประชุม
อย่ำงมีเหตุผล เช่น เสียงเด็กร้อง แต่นำยจ้ำงไม่สำมำรถปฏิเสธหรือกีดกันกำรน�ำบุตรเข้ำมำยังที่ประชุมเพื่อให้
นมได้ ด้วยเหตุผลกว้ำง ๆ เพียงว่ำกำรกระท�ำเช่นนั้น “ไม่สมควรหรือไม่เหมำะสม”

กำรก�ำหนดหน้ำท่ีของนำยจ้ำงในกำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ลูกจ้ำงหญิงที่ประสงค์ให้นมบุตร ตำม
กฎหมำยไทย หำกจ�ำแนกกำรอ�ำนวยควำมสะดวกเป็นประเด็นย่อย ๆ อำจพิจำรณำได้ ดังนี้ 

 กำรทีน่ำยจ้ำงต้องแสดงให้เหน็เป็นกำรทัว่ไปในองค์กรว่ำ กำรให้นมบตุรเป็นสิง่ทีไ่ด้รบักำรอนญุำตและ
สำมำรถท�ำได้ ตำมแนวปฏบิตัขิองคณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งมลรฐั British Columbia ก�ำหนดแนวทำงให้
นำยจ้ำงส่ือสำรประเดน็นีไ้ปยงัลกูจ้ำงทัง้หมดโดยใช้เครือ่งหมำยหรอืป้ำยทีเ่หมำะสม หรอืกำรประกำศนโยบำยที่
ชัดเจนว่ำกำรให้นมบุตรจำกอกแม่หรือกำรแสดงกำรให้นมบุตรจำกอกแม่ในที่ท�ำงำนน้ันเป็นสิ่งที่สำมำรถท�ำได้ 
เมื่อพิจำรณำกฎหมำยไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันพบว่ำ ไม่มีกำรก�ำหนดหน้ำที่ส�ำหรับนำยจ้ำงในประเด็นนี้ 

 กำรทีน่ำยจ้ำงต้องจดัให้มสีถำนทีเ่หมำะสมอนัเป็นส่วนตัวส�ำหรับให้นมบตุร ซ่ึงมใิช่ห้องน�ำ้ เมือ่พิจำรณำ
กฎหมำยไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันพบว่ำ ไม่มีกำรก�ำหนดหน้ำที่ส�ำหรับนำยจ้ำงในประเด็นนี้

อำจสรปุได้ว่ำ ระบบกฎหมำยไทยปัจจบัุนมไิด้มกีำรก�ำหนด “กำรให้นมบุตรจำกอกแม่ (Breastfeeding)” 
ในฐำนะเป็นเหตุเฉพำะของกำรเลอืกปฏบัิตติำมรฐัธรรมนญู และไม่มกีฎหมำยเฉพำะทีคุ้่มครองสทิธบิคุคลดงักล่ำว 
เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมำยต่ำงประเทศดังกล่ำวแล้วอำจจ�ำแนกได้สองกรณี คือ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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กรณแีรก หำกตคีวำมตำมแนวทำงของต่ำงประเทศแล้ว อำจสำมำรถจดัอยูใ่นเหตแุห่ง “เพศ” ได้ ซึง่หำก
พจิำรณำตำมนยันี ้กำรเลอืกปฏบิตับิคุคลผูใ้ห้นมบตุรจำกอกแม่ อำจปรับใช้กฎหมำยเฉพำะ เช่น พระรำชบญัญตัิ
ควำมเท่ำเทยีมระหว่ำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจำกนี ้หำกมกีำรเลอืกปฏบิตัต่ิอผูใ้ห้นมบตุรซึง่เป็นบคุคลอำยไุม่ถงึ
ยีส่บิปีบรบิรูณ์ อำจปรบัใช้หลกักำรห้ำมเลอืกปฏบิติัตำมพระรำชบญัญติักำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำรต้ังครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ อย่ำงไรก็ตำม ยังอำจมีปัญหำในมิติอื่น ๆ เช่น ควำมชัดเจนของกำรคุ้มครองบุคคล 
ดังกล่ำวในมิติของกำรจ้ำงแรงงำนตำมกฎหมำยแรงงำน เป็นต้น 

กรณีที่สอง เพื่อควำมชัดเจนในกำรคุ้มครองบุคคลผู้ถูกเลือกปฏิบัติจำกกำรให้นมบุตรจำกอกแม่ จึงน�ำ
ไปสู่ข้อเสนอแนะในกำรปรบัปรงุแก้ไขกฎหมำยเพือ่เพิม่เหตดุงักล่ำวเป็นกำรเฉพำะดงัเชน่กฎหมำยต่ำงประเทศ 
ทัง้นี ้โดยอำจก�ำหนดหลกักำรและรำยละเอยีดเกีย่วกบักำรห้ำมเลือกปฏบิติัในกรณนีีเ้พ่ิมเติมในกฎหมำยแรงงำน
ดังเช่นแนวทำงของต่ำงประเทศ 

๔.๑๒ การเลือกปฏิบัติในมิติบริการภาครัฐ: กรณีการศึกษา 

ในหัวข้อน้ีจะได้ศึกษำวิเครำะห์ประเด็นกำรเลือกปฏิบัติในมิติกำรศึกษำ โดยมีขอบเขตกรณีกำรศึกษำที่เป็น
บริกำรภำครัฐ ซึ่งจะเลือกกฎหมำยสหรัฐอเมริกำมำวิเครำะห์โดยมุ่งเน้นประเด็นเก่ียวกับควำมเสมอภำคในกำรศึกษำ
และประเด็นกำรแบ่งแยกบุคคลด้วยเหตุท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ จำกนั้นจะวิเครำะห์เปรียบเทียบกับ
กฎหมำยไทยที่เกี่ยวข้อง 

๔.๑๒.๑ บรกิารด้านการศกึษาของภาครฐัทีม่ลัีกษณะแบ่งแยกระหว่างกลุม่คน (Segregation)
ตำมกฎหมำยสหรัฐอเมริกำนั้น หลักควำมเท่ำเทียมกัน (Equal Protection Clause) ปรำกฏใน

รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑๔ (Fourteenth Amendment) ดังนั้น โดยหลักแล้วบุคคลย่อมมีสิทธิในกำรศึกษำอย่ำง 
เท่ำเทียมและกำรแบ่งแยกหรือจ�ำแนกบุคคลในมิติกำรศึกษำก็จะเป็นกำรขัดต่อหลักดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ใน
สหรัฐอเมริกำนั้น มีประเด็นกำรรับเด็กเข้ำเรียนในโรงเรียนเนื่องจำกมีกำรแบ่งแยกโรงเรียนส�ำหรับเด็กผิวสีและผิวขำว 
ในปี ค.ศ. ๑๘๙๖ ศำลในคดี Plessey v. Ferguson371 วำงหลักว่ำ กำรที่กฎหมำยมลรัฐก�ำหนดกำรแบ่งแยกโรงเรียน
ของรัฐตำมสีผิว (Racial Segregation Law) นั้นไม่ขัดต่อหลักควำมเท่ำเทียมกันตำมรัฐธรรมนูญ หำกคนผิวขำวและ 
ผิวสีต่ำงก็สำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำได้เช่นเดียวกัน หรือเรียกว่ำ “กำรแบ่งแยกแต่เท่ำเทียมกัน” (Separate but Equal) 
ซึ่งกลำยเป็นหลักกฎหมำยที่ส�ำคัญในสหรัฐ จนกระทั่งปี ค.ศ. ๑๙๕๔ เมื่อศำลสูงสุดตัดสินในคดี Brown v. Board of 
Education of Topeka372  ได้ตัดสินในประเด็นเช่นเดียวกันนี้อีกครั้ง 

ในคดนีีค้ณะกรรมกำรกำรศกึษำ (Board of Education of Topeka) แบ่งแยกโรงเรยีนตำมผวิสขีอง
นกัเรยีน ซึง่กฎหมำยอนญุำตให้ท�ำเช่นนัน้ได้ ผูป้กครองนกัเรยีนผวิสต้ีองกำรให้บตุรเข้ำโรงเรยีนคนผวิขำวด้วยสำเหตทุีอ่ยู่

   371  From “Plessy v. Ferguson” 163 U.S. 537 (1896)
   372  From “Brown v. Board of Education of Topeka” 347 U.S. 483 (1954)
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ใกล้บ้ำนมำกกว่ำทีจ่ะต้องเดนิทำงไกลออกไปเพือ่เรยีน
ในโรงเรียนส�ำหรับเด็กผิวสี ศำลชั้นต้นตัดสินตำมหลัก 
“กำรแบ่งแยกแต่เท่ำเทียมกัน” (Separate but Equal) 
เนื่องจำกแม้มีกำรแบ่งแยกโรงเรียนแต่เด็กผิวสีก็ยังสำมำรถ
เข้ำถึงกำรศึกษำได้ แต่ศำลสูงสุดกลับหลักคดีข้ำงต้นโดยตัดสิน
ว่ำ กำรแบ่งแยกโรงเรียนตำมสีผิวของนักเรียนเป็นกำรขัดต่อหลัก
ควำมเท่ำเทียมกัน (Equal Protection Clause) ตำมรัฐธรรมนูญ
ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑๔ ศำลให้เหตุผลว่ำ กำรแบ่งแยกโรงเรียนนั้นโดย 
เน้ือแท้แล้วเป็นควำมไม่เท่ำเทียมกัน (Inherently Unequal) ท้ังน้ีแม้ว่ำ 
จะมกีำรจัดโรงเรยีนส�ำหรบัเด็กท้ังสองกลุม่แล้วแต่เป็นกำรตัดสทิธิข์องเดก็ผวิสี
ท่ีจะได้รบักำรศกึษำอย่ำงเท่ำเทยีมกนัในกำรเข้ำรบักำรศกึษำระบบผสมผสำน (Integrated School System) กำรแบ่ง
แยกโดยกฎหมำย ยังส่งผลสะท้อนถึงกำรปฏิบัติที่ด้อยกว่ำต่อเด็กผิวสี 

ในปีเดยีวกนัมคีด ีBolling v. Sharpe373  ซึง่ศำลสงูสดุสหรฐัตดัสนิในแนวทำงเช่นเดยีวกบัคด ีBrown 
กล่ำวคือ กำรแบ่งแยก (Segregation) โรงเรียนส�ำหรับเด็กผิวสีและผิวขำวนั้นเป็นกำรไม่ชอบเพรำะขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๕374  

แม้ว่ำคดี Brown จะส่งผลเป็นกำรสนับสนุนแนวคิดของฝ่ำยเรียกร้องสิทธิพลเมือง (Civil Right) แต่
ค�ำพพิำกษำก็มไิด้ระบุชดัถงึวธิกีำร (Method) ในกำรขจดัเสยีซึง่กำรจ�ำแนกควำมแตกต่ำงในโรงเรยีน (Desegregation) 
นอกจำกนี ้ ในทำงกฎหมำยแล้วปรำกฏว่ำยงัมกีฎหมำยมลรฐัและกฎหมำยท้องถิน่ทีม่หีลกักำรแบ่งแยกสผีวิหรอืเชือ้ชำต ิ
อยู่ ดังนั้นในปี ๑๙๕๔ โจทก์ในคดีก่อนจึงมีกำรน�ำคดีมำสู่ศำลสูงสุดอีกครั้ง (เรียกว่ำคดี “Brown II”375) ซึ่งศำลตัดสิน
ว่ำกำรขจดักำรจ�ำแนกควำมแตกต่ำง (Desegregation) จะต้องด�ำเนนิไปอย่ำงรอบคอบ (With all Deliberate Speed) 
ซึ่งยังมีควำมไม่ชัดเจนแน่นอนว่ำจะต้องด�ำเนินกำรเม่ือใดและอย่ำงไร ด้วยเหตุนี้ท้องถิ่นต่ำง ๆ จึงมีกำรด�ำเนินกำรลด
ควำมแตกต่ำงนั้นอย่ำงล่ำช้ำ นอกจำกนื้ ท้องถิ่นบำงแห่งมีกำรปิดโรงเรียนของรัฐโดยใช้น�ำเงินไปสนับสนุนสถำบันกำร
ศึกษำเอกชนซึง่เปิดรบัเฉพำะนกัเรยีนผวิขำวแทน376 ดงันัน้ จงึเกดิมคีดฟ้ีองร้องในประเดน็กำรปิดโรงเรยีนของรฐัดงักล่ำว  
เช่น Griffin v. County School Board of Prince Edward County377 ศำลสูงสุดตัดสินว่ำคณะกรรมกำรโรงเรียน 
ท้องถิน่ซึง่ตดัสนิใจปิดโรงเรยีนของรฐัและให้บตัร (Voucher) ส�ำหรบันกัเรยีนในกำรเข้ำเรยีนโรงเรยีนเอกชนนัน้เป็นกำร
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เนื่องจำกละเมิดต่อหลักกำรคุ้มครองควำมเท่ำเทียมกันตำมรัฐธรรมนูญ (Equal Protection) 

   373    From “Bolling v. Sharpe” 347 U.S. 497 (1954)
   374  ซึ่งวำงหลักกระบวนกำรที่ชอบด้วยกฎหมำย (Due process clause) ทั้งน้ี เน่ืองจำกรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขครั้งท่ี 

๕ มิได้มีหลักควำมเท่ำเทียมกัน (Equal protection) ดังเช่นรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑๔ และในคดีนี้มีควำมแตกต่ำงจำกคดี 

Brown เนื่องจำกไม่อำจปรับใช้รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑๔ กับกรณีได้เน่ืองจำกจะต้องเป็นกำรอ้ำงยันต่อรัฐ (State) แต่กรณีนี้

เป็นเขต District of Columbia
   375    From “Brown v. Board of Education of Topeka” 349 U.S. 294 (1955)
   376    From  They Closed Their School by Bob Smith, 1990, University of North Carolina Press
   377    From “Griffin v. County School Board of Prince Edward County” 377 U.S. 218 (1964)
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ต่อมำ ในปี ค.ศ. ๑๙๗๘ มีกำรฟ้องคณะกรรมกำรกำรศึกษำเมือง Topeka อีกคร้ัง (Board of  
Education of Topeka) ที่เรียกว่ำคดี “Brown III” ในคดีน้ีโจทก์ฟ้องว่ำ นโยบำยกำรเข้ำเรียนแบบเปิด (Open  
Enrollment) ของคณะกรรมกำรศึกษำเมืองดังกล่ำว ส่งผลให้เกิดกำรแบ่งแยก (Segregation) เนื่องจำกผู้ปกครอง 
เด็กผิวขำวจะเลือกส่งบุตรตนไปยังโรงเรียนท่ีตนชื่นชอบ (Preferred school) อันจะส่งผลให้เกิดกำรแบ่งแยก 
โรงเรียนส�ำหรับเด็กผิวขำวและผิวสีในทำงปฏิบัติ ศำลอุทธรณ์ตัดสินว่ำนโยบำยน้ีส่งผลให้เกิดกำรแบ่งแยก 
ทั้งนักเรียนและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง ศำลสูงสุดเห็นพ้องกับศำลอุทธรณ์ คดีนี้ส่งผลให้โรงเรียนในเมืองนี้ต้องด�ำเนินกำร
สร้ำงควำมสมดุลทำงเชื้อชำติเพื่อเป็นกำรขจัดกำรแบ่งแยกนักเรียน 

หลังจำกคดี Brown รัฐบำลท้องถิ่นมีกำรปรับเปลี่ยนนโยบำยเพื่อขจัดกำรแบ่งแยกนักเรียนตำม 
เชือ้ชำต ิสผีวิ อย่ำงไรกต็ำม หลำยท้องถ่ินได้มกีำรก�ำหนดนโยบำยบำงประกำรด้วยวตัถุประสงค์เพ่ือท�ำให้เกดิควำมสมดลุ
ระหว่ำงนักเรียนต่ำงเชื้อชำติ สีผิว เช่น นโยบำยกำรจัดสรรสิทธิเข้ำเรียนตำมพื้นที่พักอำศัย (Neighborhood Policy) 
จงึมปีระเดน็ว่ำนโยบำยดงักล่ำวเป็นกำรสร้ำงควำมไม่เท่ำเทียมกันและเลอืกปฏบิติัอกีหรอืไม่ ซ่ึงศำลพจิำรณำจำกมลูเหตุ
จงูใจของกำรก�ำหนดนโยบำยว่ำเป็นกำรก�ำหนดด้วยวตัถปุระสงค์เพือ่กำรแบ่งแยกหรือจ�ำแนกควำมแตกต่ำงทำงเช้ือชำต ิ
สีผิว หรือไม่ หำกกำรก�ำหนดนโยบำยดังกล่ำวเป็นไปเพ่ือสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงเด็กต่ำงเชื้อชำติ สีผิว ให้มีโอกำส 
เรียนอย่ำงเท่ำเทียมกันแล้ว ก็ไม่เป็นกำรฝ่ำฝืนต่อกฎหมำย เช่น 

คดี Diaz v. San Jose Unified School District378 เป็นกรณีที่เขตกำรศึกษำในเมือง San Jose 
มีนโยบำย “Neighborhood Policy” ในกำรรับนักเรียนที่พักอำศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของโรงเรียน ท�ำให้สำมำรถเดินทำง
ไปเรียนใกล้บ้ำน โจทก์โต้แย้งว่ำนโยบำยดังกล่ำวส่งผลให้เกิดกำรเลือกปฏิบัติและไม่เท่ำเทียมกันด้ำนเชื้อชำติ เป็นกำร
แบ่งแยกนักเรียน คดีนี้ศำลชั้นต้นตัดสินว่ำนโยบำยดังกล่ำวไม่มีเจตนำแบ่งแยก (Segregative Intent) แต่ศำลอุทธรณ์
ไม่เห็นด้วย และตัดสินให้เมืองดังกล่ำวก�ำหนดนโยบำยขจัดกำรแบ่งแยก (Desegregation Policy) 

คดี Swann v. Charlotte-Mecklenburg Board of Education379 หลังจำกคดี Brown ส่งผลให้
รัฐบำลท้องถิ่นต่ำง ๆ ปรับเปลี่ยนนโยบำยในกำรรับนักเรียนโดยไม่จ�ำแนกโรงเรียนส�ำหรับเด็กผิวขำวและผิวสี กรณีนี้
เมือง Charlotte ในมลรัฐ North Carolina ได้ปรับนโยบำยรับเด็กเข้ำเรียนตำมพื้นที่ อย่ำงไรก็ตำม ปรำกฏว่ำเขตกำร
ศึกษำของเมืองนีป้ระกอบด้วยพืน้ทีป่ระมำณ ๕๕๐ ตำรำงไมล์ โดยนกัเรยีนผวิสส่ีวนมำกจะอยูอ่ำศยับรเิวณใจกลำงเมือง 
และเข้ำเรยีนในโรงเรยีนบำงแห่งบริเวณนัน้ ในขณะทีน่กัเรยีนผวิขำวส่วนใหญ่ซ่ึงอยูห่่ำงออกไป ท�ำให้ยงัคงเกดิสภำพกำร 
แบ่งแยกโรงเรียนส�ำหรบัเดก็ผวิสแีละเดก็ผวิขำว จงึมกีำรก�ำหนดนโยบำยรถนกัเรียนเพ่ือรบันกัเรยีนผิวสไีปเรยีนทีโ่รงเรียน
ซึง่มเีดก็ผวิขำวส่วนมำกเรยีนอยู ่โจทก์ฟ้องว่ำนโยบำยรถนกัเรียนดังกล่ำวเป็นกำรจ�ำแนกควำมแตกต่ำงและไม่เท่ำเทยีม
กัน ศำลตัดสินว่ำนโยบำยนี้เป็นกำรแก้ปัญหำควำมไม่สมดุลทำงเชื้อชำติ (Racial Imbalance) แม้ว่ำควำมไม่สมดุล 
ดังกล่ำวเกิดจำกกำรก�ำหนดให้นักเรียนเข้ำเรียนตำมพื้นที่ (Neighborhood Policy) แต่ก็ไม่ได้เกิดจำกมูลเหตุจูงใจใน
กำรแบ่งแยกสีผิว ดังนั้น นโยบำยนี้จึงมีควำมเหมำะสมเพื่อให้นักเรียนมีโอกำสเรียนเท่ำเทียมกัน 

จำกประเด็นกรณีศึกษำที่น�ำมำวิเครำะห์นี้ชี้ให้เห็นถึงบริกำรภำครัฐท่ีอำจมีลักษณะปฏิบัติต่อบุคคล
แตกต่ำงกันได้ หำกเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมำย และมุ่งสู่ควำมเท่ำเทียมกันในเชิงสำระ (Substantive 

   378  From “Diaz v. San Jos6 Unified School District” 733 F.2d. 660 (9th Cir. 1984)
   379  From “Swann v. Charlotte-Mecklenburg Board of Education” 402 U.S. 1 (1971)
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Equality) แต่หำกกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันนั้นมีลักษณะเป็นกำรท�ำให้เกิดควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงบุคคลด้วยเหตุ 
เชื้อชำติ สีผิว ก็จะเป็นกำรไม่สอดคล้องกับหลักควำมเท่ำเทียมกัน นอกจำกนี้ ยังอำจพิจำรณำได้ว่ำนโยบำยบำงอย่ำง
ของรัฐที่มีลักษณะส่งเสริมหรือให้สิทธิแก่บุคคลบำงกลุ่ม หำกเป็นไปเพื่อสร้ำงควำมเท่ำเทียมกันแล้วก็เป็นกำรชอบด้วย
กฎหมำย ซึ่งมีลักษณะเป็น “มำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวก” ดังที่ได้วิเครำะห์มำแล้วนั่นเอง

๔.๑๒.๒ หลักความเท่าเทียมด้านเชื้อชาติ (Racial equality doctrine) และปัจจัยที่จับต้อง
ไม่ได้ (Intangible factor)

นบัจำกคด ีPlessey v. Ferguson ในปี ค.ศ. ๑๘๙๖ ศำลกม็แีนวโน้มทบทวนแนวค�ำพพิำกษำใหม่โดย
มุ่งเน้นควำมเท่ำเทียมกัน ในกำรนี้ ศำลได้สร้ำงหลักควำมเท่ำเทียมด้ำนเชื้อชำติ (Racial equality doctrine) ในบริบท
กำรให้บริกำรด้ำนกำรศึกษำขึ้น เพื่อแก้ปัญหำกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุเชื้อชำติ สีผิว กล่ำวคือ ศำลวำงหลักว่ำ นโยบำย
หรอืกฎหมำยตำมแนวคดิ “กำรแบ่งแยกแต่เท่ำเทยีมกนั” (Separate but equal) นัน้ หำกส่งผลให้กลุม่คนกลุม่หนึง่ถกู
ปฏเิสธด้วยปัจจัยทีจั่บต้องไม่ได้ (Intangible Factor) แล้วกจ็ะเป็นกำรเลอืกปฏบิตัขิดัต่อหลกัควำมเท่ำเทยีมกนั อย่ำงไร 
กต็ำม ปัญหำว่ำอะไรคอื “ปัจจัยทีจ่บัต้องไม่ได้ (Intangible Factor)” นัน้ ยงัไม่ชัดเจน ทัง้นี ้ขึน้กบัค�ำพพิำกษำในแต่ละคด ี

ตัวอย่ำงเช่น ในคดี McLaurin v. Oklahoma State Regents380 ศำลเห็นว่ำ กำรแบ่งแยก
โรงเรียนด้วยสำเหตุด้ำนเชื้อชำติ ส่งผลให้บุคคลบำงกลุ่มถูกปฏิเสธเสียซึ่งควำมสำมำรถในกำรเข้ำเรียน กำรแลกเปลี่ยน 
ควำมคดิเหน็ และกำรเรียนรู ้ศำลให้เหตุผลว่ำ ในกำรทีม่ลรัฐจะขจดัเสยีซึง่อปุสรรคของโอกำสทีเ่ท่ำเทยีมกันนัน้ ไม่จ�ำต้อง 
ขจัดอคติทั้งหมดในทุกรูปแบบ (All forms of prejudice) เพียงแต่ต้องท�ำให้บุคคลไม่ถูกพรำกไปเสียซึ่งโอกำสที่จะได้
รับกำรยอมรับด้วยเหตุแห่งควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล โดยไม่ถูกจ�ำแนกกลุ่มอย่ำงอัตโนมัติและคัดแยกไว้ในกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งโดยเฉพำะ

ศำลสงูสดุของสหรฐัอเมรกิำได้อธบิำย “ปัจจยัทีจั่บต้องไม่ได้ (Intangible Factor)” ไว้อย่ำงละเอยีด
ในคดี Sweatt v. Painter381 

คดีน้ีเป็นกรณีโจทก์ซ่ึงเป็นคนผิวสีถูกปฏิเสธกำรรับเข้ำเรียนในคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยเท็กซัส 
โดยในขณะนั้นทำงมลรัฐมีกำรจัดตั้งมหำวิทยำลัยส�ำหรับคนผิวสีโดยเฉพำะ ตำมแนวคิด กำรแบ่งแยกแต่เท่ำเทียม 
ประเด็นของคดีที่ส�ำคัญที่ศำลสูงสุดพิจำรณำก็คือ แม้ว่ำโจทก์จะยังคงมีโอกำสในกำรศึกษำกล่ำวคือสำมำรถเข้ำศึกษำ
ในมหำวิทยำลัยอื่นที่จัดไว้ส�ำหรับคนผิวสีโดยเฉพำะ แต่นโยบำยดังกล่ำวก็เป็นกำรเลือกปฏิบัติและท�ำให้เกิดควำม 
ไม่เท่ำเทียมกัน โดยศำลได้ชี้ให้เห็นปัจจัยที่แตกต่ำงกันระหว่ำงมหำวิทยำลัยส�ำหรับคนผิวขำวและผิวสี เช่น 

 มหำวิทยำลัยเท็กซัส มีอำจำรย์ประจ�ำ ๑๖ คน ในขณะที่มหำวิทยำลัยส�ำหรับคนผิวสีมีอำจำรย์
ประจ�ำเพียง ๕ คน 

 มหำวิทยำลัยเท็กซัส มีนักศึกษำ ๘๕๐ คน และมีจ�ำนวนหนังสือในห้องสมุด ๖๕๐,๐๐๐ เล่ม ใน
ขณะที่มหำวิทยำลัยส�ำหรับคนผิวสีมีนักศึกษำ ๒๓ คนและมีหนังสือในห้องสมุดเพียง ๑๖,๕๐๐ เล่ม 

 มหำวิทยำลัยเท็กซัส มีโครงกำรสนับสนุนกำรศึกษำ เช่น ศำลจ�ำลอง (Moot Court) รวมทั้ง
นักศึกษำมีโอกำสเข้ำร่วมในกำรฝึกงำนภำคปฏิบัติ ในขณะที่มหำวิทยำลัยส�ำหรับคนผิวสีมีโครงกำรสนับสนุนกำรศึกษำ
ดังกล่ำวน้อยกว่ำ

   380  From “McLaurin v. Oklahoma State Regents” 339 U.S. 637 (1950)
   381  From “Sweatt v. Painter” 339 U.S.629 (1950)
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นอกจำกนี้ ศำลยังวำงหลักว่ำ ยังมีปัจจัยที่จับต้องไม่ได้อื่น ๆ ซึ่งต้องน�ำมำพิจำรณำในฐำนะเป็น 
ส่วนหนึ่งของ “ควำมเท่ำเทียมกันในเชิงสำระ” (Substantive Equality) แม้ว่ำปัจจัยดังกล่ำวจะไม่สำมำรถชี้วัดในเชิง
ภำวะวิสัย (Objective Measurement) แต่ก็มีส่วนส�ำคัญต่อสำระส�ำคัญในกำรศึกษำทำงกฎหมำยและกำรท�ำงำนต่อ
ไปในอนำคตของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ ปัจจัยเหล่ำนั้น ได้แก่ “ชื่อเสียง ประสบกำรณ์ สถำนะและต�ำแหน่งงำนของศิษย์เก่ำ 
ควำมภำคภมูใิจ ทัศนคตขิองชุมชน” กำรแบ่งแยกสถำนศกึษำเป็นกำรจ�ำกดักำรเข้ำถงึปัจจยัเหล่ำนี ้รวมทัง้เป็นกำรกดีกนั
บุคคลจำกกำรเข้ำถึงกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องหรือต้องติดต่อสัมพันธ์ด้วยหลังจบกำรศึกษำ นอกจำกนี้ ศำลยังเน้นย�้ำว่ำ  
สทิธใินควำมเท่ำเทยีมกนัเป็นสทิธขิองปัจเจกชน (Individual Right) มใิช่สิทธขิองกลุ่มคน (Group Right) ดังนัน้ ข้อเทจ็
จริงที่ว่ำมีนักศึกษำผิวสีจ�ำนวนมำกเท่ำใดที่สมัครเข้ำเรียนจึงไม่ใช่สำระส�ำคัญที่ศำลจะต้องพิจำรณำ

จะเห็นได้ว่ำ ในกรณีกำรจัดให้บริกำรภำครัฐในลักษณะแบ่งแยกกลุ่มผู้รับบริกำร ด้วยควำมแตกต่ำง
ในเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชำติ สีผิว ฝ่ำยผู้เลือกปฏิบัติมักจะมีกำรอ้ำงหลักกำรแบ่งแยกแต่เท่ำเทียม โดยอ้ำง
ว่ำแม้มีกำรจัดบริกำรส�ำหรับแต่ละกลุ่มแยกจำกกัน แต่บุคคลในแต่ละกลุ่มก็ยังมีโอกำสส�ำหรับบริกำรน้ัน ๆ กล่ำวคือ 
จะต้องไปรับบริกำรที่จัดไว้ส�ำหรับกลุ่มตนโดยเฉพำะ ซึ่งศำลได้ปฏิเสธข้ออ้ำงและแนวคิดนี้โดยวำงหลักควำมเท่ำเทียม
ด้ำนเช้ือชำติ (Racial Equality Doctrine) และน�ำเอำปัจจัยที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Factor) มำพิจำรณำด้วย  
กล่ำวคอื แม้ว่ำบคุคลนัน้หรอืบคุคลกลุม่นัน้ยงัสำมำรถเข้ำถงึบริกำรภำครัฐได้ แต่จะต้องน�ำปัจจัยทีจั่บต้องไม่ได้ดงักล่ำว
มำพิจำรณำเปรียบเทียบระหว่ำงบริกำรที่จัดไว้ส�ำหรับคนแต่ละกลุ่มว่ำ ส่งผลให้เกิดกำรด้อยหรือเสียโอกำสต่อบุคคล 
บำงกลุ่มหรือไม่ หลักกำรนี้เกิดข้ึนในบริบทของกำรเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ แต่สำมำรถน�ำมำปรับใช้กับ
กำรเลือกปฏิบัติในมิติอื่น ๆ ได้ด้วย 

นอกจำกนี ้ศำลในอกีหลำยคดยีงัได้วำงหลกัว่ำ กำรเลอืกปฏบิตัทิีม่ชิอบด้วยรฐัธรรมนญูนัน้ ไม่สำมำรถ
แก้ไขหรือเยียวยำได้ด้วยกำรก�ำหนดหรือจัดหำทำงเลือกอื่นให้บุคคลท่ีถูกเลือกปฏิบัติ เช่น ในกรณีโรงเรียนที่แบ่งแยก
กลุม่ผูเ้รียนตำมสผีวินัน้เป็นกำรเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่สำมำรถแก้โดยกำรจดัให้บคุคลไปเรยีนในโรงเรยีนแห่งอืน่ กำรแก้ปัญหำ
ดังกล่ำวเป็นเพียงกำรบรรเทำ (Mitigate) ควำมไม่เท่ำเทียม แต่ยังคงเป็นกำรละเมิดต่อสิทธิของบุคคลตำมรัฐธรรมนูญ
อยู่นั่นเอง382 

จำกกรณศีกึษำทีน่�ำมำวเิครำะห์นีช้ีใ้ห้เหน็ว่ำ ควำมเท่ำเทยีมกันมไิด้มคีวำมหมำยเฉพำะกำรปฏบัิตทิี่
เหมือนกัน ตำมกรอบของควำมเท่ำเทียมกันเชิงรูปแบบ (Formal Equaltiy) เท่ำนั้น แต่จะต้องพิจำรณำลึกลงไปโดยน�ำ 
“ปัจจัยที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Factor) มำประกอบกำรพิจำรณำด้วย เพื่อมุ่งสู่ผล (Effect) ที่เท่ำเทียมกัน ซึ่งเป็น
ควำมหมำยของควำมเท่ำเทียมกันเชิงสำระ (Substantive Equality) นั่นเอง 

๔.๑๒.๓ การแบ่งแยกบริการการศึกษาด้วยสาเหตุด้านเพศ
กฎหมำยหรือนโยบำยเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรศึกษำที่มีลักษณะแบ่งแยกนักเรียนด้วยมูลเหตุ 

ทำงเพศ ปรำกฏในกรณีของกำรจัดกำรศึกษำในลักษณะโรงเรียนที่รับเฉพำะนักเรียนเพศใดเพศหนึ่ง (Gender  
Segregated School) จึงมีประเด็นว่ำ กำรจ�ำแนกควำมแตกต่ำงเช่นนี้เป็นกำรเลือกปฏิบัติหรือไม่ 

   382  From Gender and American Law : The Impact of the Law on the Lives of Women (p 76-77) by Karen 

J Maschke, 1997, New York: Garland Publishing, Inc.
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ในสหรฐัอเมรกิำมหีลำยกรณทีีร่ฐับำลท้องถิน่มกีฎหมำยหรือนโยบำยในกำรจัดกำรศกึษำภำครัฐโดย
แบ่งแยกโรงเรียนตำมเพศ ซึ่งอำจมีส่วนเกี่ยวพันกับมูลเหตุด้ำนเชื้อชำติ สีผิวด้วย โดยเฉพำะกำรตั้งโรงเรียนชำยล้วน
ส�ำหรับเด็กนักเรียนผิวสี 

ในระยะแรกศำลสหรัฐอเมริกำตัดสินว่ำนโยบำยในลักษณะดังกล่ำวสำมำรถท�ำได้โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมำย เช่น คดี Vorchheirner v. School District of Philadelphia383 ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจำกนักเรียนหญิงประสงค์
เข้ำเรียนในโรงเรียนชำยล้วน (All men high school) และถูกปฏิเสธจึงอ้ำงว่ำถูกละเมิดสิทธิตำมรัฐธรรมนูญ ถึงแม้
โรงเรียนในลักษณะท่ีนักเรียนหญิงผู้นี้ประสงค์จะเข้ำเรียนนั้นจะมีสองแห่ง กล่ำวคือ แห่งหนึ่งส�ำหรับชำยล้วนและอีก
แห่งส�ำหรับหญิงล้วนก็ตำม นักเรียนหญิงผู้นี้ก็อ้ำงว่ำชื่อเสียงของโรงเรียนชำยล้วนแห่งนั้นดีกว่ำ ศำลชั้นต้นมีค�ำส่ังให้
รับนักเรียนหญิงเข้ำเรียนโรงเรียนชำยล้วนนั้น โดยให้เหตุผลว่ำ กำรกีดกันด้วยมูลเหตุแห่งเพศในกรณีนี้ไม่มีเหตุผลเกี่ยว
กับผลประโยชน์อันชอบธรรมของรัฐ ศำลวำงหลักว่ำ กำรปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่ำงกันนั้น อำจท�ำได้ต่อเมื่อแสดงให้เห็น
ถึง “ควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนัยส�ำคัญและชอบธรรมระหว่ำงเป้ำหมำยและวิธีกำร (Fair and Substantial Relationship 
between Means and Ends) ส�ำหรับในกรณีนี้ ศำลเห็นว่ำ ยังไม่มีควำมสัมพันธ์ดังกล่ำวระหว่ำงวิธีกำร (กำรแบ่งแยก
โรงเรียนชำยและหญิงล้วน) กับเป้ำหมำยอันเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของรัฐ 

อย่ำงไรก็ตำม ศำลอุทธรณ์กลับค�ำพิพำกษำชั้นต้น โดยให้เหตุผลว่ำ นโยบำยกำรศึกษำที่จ�ำแนก
นักเรยีนตำมเพศนัน้มเีหตผุลชอบด้วยกฎหมำย (Legitimate Educational Policy) และเป็นไปในฐำนะวธิกีำรเพือ่บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีชอบธรรมของรัฐ ซึ่งในท่ีน้ีคือกำรส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อยำ่งมีประสิทธิภำพ เน่ืองจำกในขณะนั้น 
มีทฤษฎทีำงกำรศกึษำว่ำวยัรุน่จะเรียนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพเมือ่จัดกำรเรยีนแบบแยกเพศ ดังนัน้ กำรแบ่งแยกโรงเรยีน
ดังกล่ำวจึงไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ384 

ต่อมำ ในคดี Mississippi University for Women v. Hogan385 ชำยผู้ซึ่งสมัครเข้ำเรียนในคณะ
พยำบำลศำสตร์ของมหำวิทยำลัยถูกปฏิเสธด้วยเหตุแห่งเพศ กรณีนี้ ศำลอธิบำยว่ำ นโยบำยของรัฐในกำรจ�ำแนกควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคลด้วยเหตุแห่งเพศ (Gender Based Classification) อำจชอบด้วยกฎหมำยหำกมีควำมสัมพันธ์
อย่ำงสมเหตุผลระหว่ำงเป้ำหมำยที่ต้องกำรบรรลุกับวิธีกำรเพื่อน�ำไปสู่เป้ำหมำยนั้น อย่ำงไรก็ตำม คดีนี้ศำลเห็นว่ำ 
นโยบำยของมหำวทิยำลยัรฐัซ่ึงจ�ำแนกควำมแตกต่ำงของเพศในกำรรบัเข้ำศกึษำนัน้อยูบ่นข้อสนันษิฐานเกีย่วกบับทบาท
ของหญิงและชายที่สะท้อนแนวคิดทางประเพณีซึ่งไม่ถูกต้อง รัฐไม่อำจแสดงให้เห็นว่ำกำรจัดกำรศึกษำให้โอกำสเฉพำะ
เพศหญิงในกำรเข้ำสู่อำชีพพยำบำลนั้นอยู่บนพื้นฐำนของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวิธีกำรและเป้ำหมำยที่รัฐมุ่งประสงค์
อย่ำงไร 

 ในคดี Force v. Pierce City R-VI School District386 นักเรียนหญิงผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือก
เพื่อเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนถูกปฏิเสธ เนื่องจำกโรงเรียนให้สิทธิเฉพำะนักเรียนชำย ศำลเห็นว่ำเหตุผลของโรงเรียน
ที่อ้ำงถึงกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันดังกล่ำวด้วยเหตุด้านความปลอดภัยนั้นยังไม่ใช่เหตุผลที่เพียงพอ เพรำะในกรณีของ
นกัเรยีนชำยน้ัน สำมำรถมสีทิธเิข้ำรบักำรคดัเลอืกไม่ว่ำจะมคีวำมแตกต่ำงทำงร่ำงกำยเช่นใด ดงันัน้ กำรปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำง 
กันนี้จึงขัดต่อหลักควำมเท่ำเทียมกันตำมรัฐธรรมนูญ

   383  From “Vorchheirner v. School District of Philadelphia” 430 U.S. 703 (1977)
   384  lbid 381 pp. 261-263.
   385  From “Mississippi University for Women v. Hogan” 458 U.S. 718, 725 (1982) 
   386  From “Force v. Pierce City R-VI School District” 570 F. Supp. 1020 (W.D.Mo, 1983)
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ส�ำหรบัคด ีGarrett v. Board of Educ. of School D. of Detroit387 คดีน้ีศำลชัน้ต้นสหรัฐ (Federal 
District Court) มีค�ำสั่งว่ำนโยบำยของคณะกรรมกำรกำรศึกษำเขตกำรศึกษำในเมือง Detroit ที่จะรับเฉพำะนักเรียน
ชำยเชื้อสำยแอฟริกัน (All Black Male School) นั้นมิชอบด้วยกฎหมำย กล่ำวคือ ขัดต่อรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขครั้ง 
ที ่๙ ครัง้ที ่๑๔ และกฎหมำยโอกำสกำรศกึษำทีเ่ท่ำเทยีมกนั (The Equal Educational Opportunities Act) โดยคดีนี้
องค์กรด้ำนสทิธหิลำยองค์กร ร่วมกนัสนบัสนนุโจทก์ในกำรฟ้องคดี388  ในคดีนีม้ปีระเด็นส�ำคญักค็อื นโยบำยของโรงเรยีน
ในกำรแบ่งแยกกลุม่คนนัน้ เกีย่วข้องกบัเหตแุห่งกำรเลอืกปฏบิตัทิัง้เชือ้ชำต ิ(แอฟรกัิน อเมรกินั) และ เพศ อย่ำงไรก็ตำม 
โจทก์เลอืกทีจ่ะฟ้องเฉพำะกำรเลอืกปฏบิตัด้ิำนเพศ โดยไม่ยกประเด็นกำรเลือกปฏบัิติด้วยเหตุเชือ้ชำติ แม้ว่ำเหตดุงักล่ำว
อำจเป็นมูลเหตุจูงใจของนโยบำยนี้ก็ตำม ต่อมำ โรงเรียนในเมืองต่ำง ๆ มีแนวโน้มจัดกำรศึกษำโดยเปลี่ยนแปลงจำก
โรงเรียนเฉพำะเพศ (Gender Segregated School ) มำเป็นโรงเรียนในลักษณะผสมผสำนโดยไม่จ�ำแนกเพศ (Immer-
sion School) บำงโรงเรียนซึ่งจัดตั้งขึ้นมำด้วยกำรเป็นโรงเรียนชำยล้วนได้เปลี่ยนแปลงเป็นรับนักเรียนไม่จ�ำกัดเพศ389 

๔.๑๒.๔ หลัก “ความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส�าคญัและชอบธรรมระหว่างเป้าหมายและวธิกีาร (Fair 
and substantial relationship between means and ends) 

จำกสองคดข้ีำงต้นจะเหน็ได้ว่ำ ศำลใช้หลกัควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงเป้ำหมำยกับวธีิกำร ในกำรพิจำรณำ
ควำมชอบด้วยกฎหมำยของนโยบำยรัฐเกี่ยวกับกำรแบ่งแยกกำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยเหตุแห่งเพศ กล่ำวคือ 
นโยบำยที่จ�ำแนกบุคคลด้วยเหตุแห่งเพศอำจไม่ขัดต่อกฎหมำย หำกกรณีนั้นรัฐสำมำรถแสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์
อย่ำงมีนัยส�ำคัญและชอบธรรมระหว่ำงเป้ำหมำยและวิธีกำร ดังนั้น หำกรัฐจัดให้มีโรงเรียนเฉพำะส�ำหรับเด็กชำย โดย 
ไม่ให้นักเรียนหญิงเข้ำเรียน ก็จะต้องแสดงว่ำกำรจ�ำแนกเช่นนี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด และกำรจ�ำแนกนั้นมีควำม
เหมำะสมหรือไม่ในฐำนะวิธีกำรอันจะน�ำไปสู่วัตถุประสงค์นั้น ส�ำหรับคดี Vorchheirner v. School District of  
Philadelphia ศำลเหน็ถงึควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงวตัถปุระสงค์และวธิกีำร แต่คด ีMississippi University for Women v. 
Hogan ไม่มีควำมชัดเจนว่ำกำรให้โอกำสเฉพำะหญิงในกำรเรียนวิชำชีพพยำบำลจะตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรม
ของรัฐอย่ำงไร นอกจำกนี้ มีนักวิชำกำรเห็นว่ำศำลในคดีนี้ได้น�ำปัจจัยที่จับต้องไม่ได้ (Intangible factor) มำประกอบ
กำรพิจำรณำด้วย กล่ำวคือ กำรให้โอกำสเฉพำะนักเรียนหญิงนั้นสะท้อนแนวคิด ประเพณีด้ังเดิมเก่ียวกับบทบำทและ
หน้ำที่ของผู้หญิงด้วย390 นอกจำกนี้ แม้รัฐจะอ้ำงเหตุผลด้ำนควำมแตกต่ำงทำงกำยภำพระหว่ำงชำยกับหญิงที่เกี่ยวกับ
กำรเล่นกีฬำเช่นในคดี Force v. Pierce City R-VI School District แต่เหตุผลดังกล่ำวก็ยังไม่เพียงพอที่จะเชื่อมโยง 
ไปถงึวตัถปุระสงค์อนัชอบธรรมของรฐั ส�ำหรบัคดี Garrett v. Board of Educ. of School D. of Detroit ศำลก็พจิำรณำ
โดยหลักกำรนี้เช่นกัน จะเห็นได้ว่ำรัฐไม่อำจแสดงให้เห็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวิธีกำรและเป้ำหมำยของกำรปฏิบัติที่ 
แตกต่ำงกันด้วยมูลเหตุแห่งเพศ 

   387   From “Garrett v. Board of Educ. of School D. of Detroit” 775 F.Supp. 1004 (E.D. Mich. 1991)
   388   เช่น The American Civil Liberties Union of Michigan , National Organization of Women Legal Defense
   389   From Critical Race Theory: The Cutting edge (p 420-421) by Richard Delgado and Jean Stefancic, 2000,  

U.S.: Temple University
   390   lbid 381 p. 265 
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๔.๑๒.๕ การเลือกปฏิบัติในการให้บริการการศึกษาด้วยเหตุเชื้อชาติ ถิ่นก�าเนิด
นโยบำยของรฐัในกำรแบ่งแยกกำรให้กำรศกึษำตำมเชือ้ชำติ สีผิว (Segregation) ได้ถกูศำลในหลำย

คดตีดัสนิว่ำเป็นกำรขดัต่อหลกัควำมเท่ำเทยีมกนัตำมรฐัธรรมนญู ดงันัน้รฐับำลท้องถิน่หลำยแห่งได้ปรบัเปลีย่นนโยบำย
กำรรับเข้ำศึกษำไปในทิศทำงของกำรรับบุคคลโดยไม่จ�ำแนกเชื้อชำติ สีผิว (Integration) 

อย่ำงไรก็ตำม ยังเกิดกรณีที่ว่ำสถำนศึกษำบำงแห่งก�ำหนดนโยบำยกำรรับเข้ำศึกษำโดยส�ำรองที่นั่ง
จ�ำนวนหน่ึงให้กับบุคคลบำงเชื้อชำติ ถิ่นก�ำเนิด จึงมีประเด็นว่ำ นโยบำยดังกล่ำวเป็นกำรเลือกปฏิบัติหรือไม่ ซึ่งหำก
พิจำรณำโดยทั่วไปแล้วจะเห็นว่ำ นโยบำยดังกล่ำวส่งผลให้เกิดกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันระหว่ำงบุคคลที่ได้รับสิทธิหรือ
โควตำนั้น กับ บุคคลที่ไม่อยู่ในกลุ่มเชื้อชำติ ถิ่นก�ำเนิด ที่มีสิทธิดังกล่ำว แต่หำกพิจำรณำถึงวัตถุประสงค์ของนโยบำยนี ้
จะพบว่ำ มิได้เป็นไปเพื่อกีดกันหรือเลือกปฏิบัติ แต่เป็นไปเพื่อช่วยกลุ่มผู้ที่มีควำมเสี่ยงหรือเคยถูกเลือกปฏิบัติให้ได้รับ
โอกำสที่เท่ำเทียมกันมำกขึ้น ฝ่ำยที่ก�ำหนดนโยบำยดังกล่ำวจึงโต้แย้งว่ำเป็นกำรปฏิบัติที่ชอบธรรมและไม่เป็นกำรเลือก
ปฏิบัติ

 คดสี�ำคญัท่ีเกีย่วกบักำรปฏิบัติท่ีแตกต่ำงกนัในกำรรบับคุคลเข้ำศกึษำในสถำบนักำรศกึษำของรฐัด้วย
เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติกล่ำวคือกรณีเชื้อชำติ ถ่ินก�ำเนิด แต่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้เกิดควำม
เท่ำเทียมกันดังกล่ำวนี้ จะเห็นได้จำกคดีส�ำคัญคือ Regents of University of California v. Bakke391 ซึ่งเป็นกรณีที่ 
โจทก์เป็นวศิวกรและอดตีทหำรถูกปฏิเสธกำรรบัเข้ำศกึษำในคณะแพทยศำสตร์มหำวทิยำลยั University of California, 
Davis เน่ืองจำกมหำวิทยำลัยมีนโยบำยรับนักศึกษำด้วยโควตำที่ก�ำหนดขึ้นจำกมูลเหตุเชื้อชำติ (Racial Quota)  
กล่ำวคือจ�ำกัดที่นั่งจ�ำนวน ๑๖ ที่น่ังจำก ๑๐๐ ที่นั่งให้บุคคลบำงเชื้อชำติ สีผิว ศำลสูงสุดของ California ตัดสินว่ำ 
นโยบำยดังกลำ่วเป็นกำรละเมิดสิทธิของคนผวิขำวและขัดตอ่หลักควำมเทำ่เทียมกนั ศำลสงูสดุสหรัฐอเมรกิำตดัสนิดว้ย
เสียงข้ำงมำกว่ำกรณีน้ีแม้ว่ำเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยของเชื้อชำติให้เกิดขึ้นในชั้นเรียนด้วย
กำรให้โควตำช่วยเหลือกลุ่มเชื้อชำติบำงกลุ่ม แต่มีลักษณะกว้ำงเกินไปและขัดต่อหลักควำมเท่ำเทียมกัน 

อย่ำงไรก็ตำม ในปี ๒๐๐๓ ศำลในคดี Grutter v. Bollinger392 ได้ตัดสินว่ำเกณฑ์กำรรับนักศึกษำ 
โดยอำศัยปัจจัยด้ำนเชื้อชำติ สีผิว นั้นไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นกรณีนักศึกษำผิวขำวผู้มีผลกำรเรียน 
๓.๘ ถูกปฏิเสธกำรรับเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเน่ืองจำกนโยบำยใช้ปัจจัยด้ำนเชื้อชำติเป็นปัจจัยหนึ่งส�ำหรับกำร
พิจำรณำรับนักศึกษำ นักศึกษำผู้นี้จึงฟ้องว่ำกำรใช้ปัจจัยดังกล่ำวเป็นกำรฝ่ำฝืนหลักควำมเท่ำเทียมกันที่ก�ำหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี ๑๔ ศำลสูงสุดสหรัฐเห็นว่ำ เกณฑ์กำรคัดเลือกของมหำวิทยำลัย Michigan มี
วัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส�ำคัญท่ีรัฐพึงปกป้อง (Compelling state interest) กลำ่วคือวัตถุประสงค์ใน
กำรสร้ำงช้ันเรียนที่ประกอบด้วยควำมหลำกหลำยของนักศึกษำ ศำลตัดสินว่ำกระบวนกำรรับนักศึกษำที่มีเกณฑ์ด้ำน 
เชื้อชำตินั้นอำจถือว่ำเป็นกำรปฏิบัติในลักษณะพิเศษแก่ชนกลุ่มน้อยท่ีด้อยโอกำส (Underrepresented minority 
group) แต่มีกำรน�ำปัจจัยอื่นๆเข้ำมำประกอบกำรพิจำรณำส�ำหรับผู้สมัครแต่ละรำยด้วย ซึ่งแตกต่ำงกับระบบโควตำ 
ซึ่งศำลเคยตัดสินว่ำขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

   391   From “Regents of the University of California v. Bakke” 438 U.S. 265 (1978)
   392   From “Grutter v. Bollinger” 539 U.S. 306 (2003)

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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๔.๑๒.๖ ความเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติในมิติการศึกษาตามกฎหมายไทย 
จำกกำรศกึษำกฎหมำยสหรฐัอเมรกิำข้ำงต้นจะเหน็ได้ว่ำหลกัควำมเท่ำเทยีมกนั (Equal Protection 

Clause) ปรำกฏในรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑๔ (Fourteenth Amendment) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมำย
ไทยพบว่ำ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยรับรองหลักควำมเท่ำเทียมกันและในมิติกำรศึกษำนั้นก็มีกำรรับรองควำม
เสมอภำคในกำรศึกษำเป็นกำรเฉพำะ393 นอกจำกนี้ ยังพบว่ำปัจจุบันไทยมีกฎหมำยเฉพำะหลำยฉบับที่วำงหลักรับรอง
ควำมเท่ำเทียมกันและห้ำมเลือกปฏิบัติ เช่น พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ394 พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก395  
พระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ เป็นต้น ในประเด็นควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำนั้น  
ผลกำรวิจัยของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติชี้ให้เห็นว่ำ โดยภำพรวมระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 
ตอนปลำยสำมำรถจัดได้เพียงพอ ส่วนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นยังขำดเพียงเล็กน้อย แต่เมื่อพิจำรณำในแต่ละเขตพื้นที่
ปรำกฏว่ำระดับประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยไม่สำมำรถรับได้ตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน ส�ำหรับ
ประเด็นกำรจัดกำรศึกษำโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำยนั้น ผลกำรวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่ำผู้บริหำรสถำนศึกษำร้อยละ ๗๘.๙ เห็นว่ำ 
ค่ำใช้จ่ำยที่รัฐให้กำรสนับสนุนไม่เพียงพอ ผู้ปกครองต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มให้กับสถำนศึกษำถึงร้อยละ ๗๓.๔396  

ส�ำหรับประเด็นควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันในกรณีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำร
เลือกปฏิบัติบำงประกำร เช่น เชื้อชำติ สัญชำตินั้น พบว่ำ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ กรกฎำคม 
๒๕๔๘ เรื่อง กำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎร์หรือไม่มีสัญชำติไทย โดย 
เห็นชอบแนวปฏิบัตกิำรจดักำรศกึษำแก่บุคคลท่ีไม่มหีลักฐำนทะเบยีนรำษฎร์หรอืไม่มสีญัชำตไิทย ตำมแนวปฏบัิตทิีเ่สนอ
โดยกระทรวงศึกษำธิกำร ได้แก่397  

   393   เช่น รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๔๙ ซ่ึงวำงหลักว่ำ “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน 

ในกำรรับกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย” 
   394   มำตรำ ๑๐ วำงหลกัว่ำ กำรจดักำรศกึษำ ต้องจดัให้บคุคลมสีทิธแิละโอกำสเสมอกนัในกำรรบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนไม่น้อย 

กว่ำสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย
   395 กฎกระทรวงก�ำหนดแนวทำงกำรพิจำรณำว่ำกำรกระท�ำใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเป็นกำรเลือกปฏิบัต ิ

โดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๒. อธิบำยว่ำ “กำรปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ำกรณีใดโดยไม่เท่ำเทียมกัน เพรำะเหตุควำมแตกต่ำงใน

เรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ สภำพทำงกำยหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจหรือสังคม ควำมเชื่อ

ทำงศำสนำ กำรศึกษำอบรม หรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ถือเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก”
   396   คณะอนุกรรมกำรกำรศึกษำและกำรพัฒนำ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ, รำยงำนกำรวิจัย กำรได้รับสิทธิใน

บริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจำกรัฐ: ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๔๐ มำตรำ ๔๓ (กรุงเทพมหำนคร: บริษัท

รวยบุญกำรพิมพ์ จ�ำกัด, ๒๕๔๙).
   397  ส�ำนกังำนปลดักระทรวงศึกษำธกิำร, คูม่อืและแนวปฏบิติัส�ำหรบักำรจดักำรศกึษำแก่บุคคลทีไ่ม่มีหลกัฐำนทะเบยีนรำษฎร 

หรือไม่มีสัญชำติไทย (๒๕๕๕) สืบค้นจำก http://rnedu.go.th/wp-content/uploads/2015/10/kumoue-no-sunchat.pdf

 ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำแก่บุคคลท่ีไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎร์หรือไม่มีสัญชำติไทย 
ซึ่งเดิมเคยจ�ำกัดไว้ให้บำงกลุ่ม บำงระดับกำรศึกษำ เป็นเปิดกว้ำงให้ทุกคนที่อำศัยในประเทศสำมำรถเข้ำเรียน
ได้โดยไม่จ�ำกัดระดับ ประเภท หรือพื้นที่กำรศึกษำ

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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 จดัสรรงบประมำณอดุหนนุเป็นค่ำใช้จ่ำยรำยหวั ให้แก่สถำนศกึษำทีจ่ดักำรศกึษำแก่กลุม่บคุคล
ที่ไม่มีหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎร์หรือไม่มีสัญชำติไทย ต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษำถึงระดับมัธยมศึกษำ 
ตอนปลำยในอัตรำเดียวกับค่ำใช้จ่ำยรำยหัวที่จัดสรรให้เด็กไทย

 ให้กระทรวงมหำดไทยจดัท�ำฐำนข้อมลูเกีย่วกบับคุคลทีไ่ม่มหีลกัฐำนหรอืไม่มีสญัชำตไิทย เพือ่
ประโยชน์ต่อกำรจ�ำแนกสถำนะ และกำรอนุญำตและอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่เด็กและเยำวชนที่มีข้อก�ำหนด
เฉพำะและระเบียบปฏิบัติหรือกฎหมำยควบคุมเฉพำะให้จ�ำกัดพื้นท่ีอยู่อำศัยสำมำรถเดินทำงไปศึกษำได้เป็น
ระยะเวลำตำมหลักสูตระดับนั้น ๆ โดยไม่ต้องขออนุญำตเป็นครั้งครำว ยกเว้นผู้หนีภัยจำกกำรสู้รบและบุคคล
ในควำมห่วงใย (Prisoner of conscience) 

 ให้กระทรวงศึกษำธิกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบที่เหมำะสมแก่เด็กและเยำวชนที่หนีภัย 
จำกกำรสู้รบ เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์ 

จำกมตคิณะรฐัมนตรดีงักล่ำวจะเหน็ได้ว่ำ บคุคลทีไ่ม่มหีลักฐำนทำงทะเบยีนรำษฎร์หรือไม่มสัีญชำติ
ไทยทุกกลุ่มที่อำศัยในประเทศไทย รวมทั้งผู้ลี้ภัย เด็กกลุ่มชำติพันธุ์ บุตรของแรงงำนโยกย้ำยถิ่นฐำน มีโอกำสได้รับกำร
ศกึษำของไทยและมีสทิธิเข้ำเรยีนฟร ี๑๕ ปี รวมทัง้ยงัมอีงค์กรเอกชนระหว่ำงประเทศทีจ่ดักำรศกึษำต้ังแต่ประถมศกึษำ
ปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ในพื้นที่พักพิง ๙ แห่งอีกด้วย398 อย่ำงไรก็ตำม ยังมีนักวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำชี้ให้เห็นถึง
ปัญหำควำมเข้ำใจมติคณะรัฐมนตรดีงักล่ำว ในกรณเีด็กพกิำรทีม่คีวำมบกพร่องในกำรได้ยนิยังมไิด้รบัสทิธเิสรภีำพ และ
ควำมเสมอภำคตำมที่กฎหมำยก�ำหนดไว้อย่ำงเต็มที่ กำรน�ำบทบัญญัติกฎหมำยไปบังคับใช้ยังไม่เป็นรูปธรรม เนื่องจำก
กฎหมำยบัญญัติไว้อย่ำงกว้ำง ๆ เพ่ือใช้ส�ำหรับคนพิกำรทุกประเภททั้งที่เด็กพิกำรแต่ละประเภทมีควำมแตกต่ำงกันใน
กำรจัดกำรศึกษำ399 แม้ว่ำควำมเสมอภำคในมิติกำรศึกษำจะยังมีปัญหำในทำงปฏิบัติ โดยเฉพำะกำรบังคับใช้กฎหมำย
ดังกล่ำว แต่โดยหลักกำรแล้ว หำกพิจำรณำในแง่เนื้อหำสำระของหลักกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอำจกล่ำวได้ว่ำ นโยบำยและ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องของไทยมีหลักกำรครอบคลุมเพื่อส่งเสริมควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำแล้ว 

ส�ำหรับประเด็นกำรเลือกปฏิบัติในมิติกำรศึกษำของไทยที่มีลักษณะกำรแบ่งแยกบุคคลตำมกลุ่มที่
เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัตินั้น พบว่ำ มีกรณีกำรก�ำหนดเกณฑ์กำรรับนักเรียนโดยอำศัยเหตุด้ำนถิ่นที่อยู ่
ซึ่งคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเห็นว่ำ “..กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรรับนักเรียนสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนทีก่�ำหนดให้รบันกัเรยีนในเขตพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ไม่เป็นกำรเลือกปฏบิตัแิละไม่กระทบต่อ
สิทธิของเด็กที่เข้ำศึกษำ ซึ่งกำรก�ำหนดรับนักเรียนโดยอำศัยเกณฑ์ทะเบียนรำษฎรเป็นหลักนั้นเป็นกำรรับรองสิทธิ ไม่
เป็นกำรจ�ำกัดสิทธิจึงไม่มีกำรเลือกปฏิบัติแต่อย่ำงใด ...” (รำยงำนผลกำรพิจำรณำ ที่ ๙๒๗-๙๒๘/๒๕๕๘) กรณีนี้อำจ
จัดว่ำเป็นกำรปฏบิตัแิตกต่ำงกนัด้วยเหต ุ“ถ่ินท่ีอยู”่ ทัง้นี ้หำกเปรยีบเทยีบกับนโยบำยกำรจดัสรรสทิธเิข้ำเรยีนตำมพ้ืนที่
พักอำศัย (Neighborhood Policy) ในสหรัฐอเมริกำจะเห็นได้ว่ำ โดยหลักแล้วนโยบำยนี้เป็นกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน 
แต่ศำลน�ำปัจจัยต่ำง ๆ  มำประกอบกำรพิจำรณำ เช่น “ผลที่ท�ำให้เกิดกำรแบ่งแยกนักเรียนด้วยเหตุเชื้อชำติ ศำสนำ” 
“เจตนำในกำรแบ่งแยก (Segregative Intent)” ซึ่งอำจจ�ำแนกวิเครำะห์ได้สองกรณี คือ 

   398   จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร, รำยงำนฉบับสมบูรณ์ นโยบำยกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนชำยแดนไทย-พม่ำ: กรณีผู้อพยพจำก

ภัยสงครำม (กรุงเทพมหำนคร: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ, ๒๕๕๕).
   399  ชนิตำ รักษ์พลเมือง, สิทธิและเสรีภำพทำงกำรศึกษำ: พื้นฐำนกำรศึกษำทำงสังคมและกฎหมำย (กรุงเทพมหำนคร:  

วิญญูชน, ๒๕๕๗), หน้ำ ๘๙.

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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กรณีแรก หำกมำตรกำรหรือนโยบำยดังกล่ำว ส่งผลให้เกดิกำรแบ่งแยก หรือแสดงว่ำมเีจตนำแบ่งแยก 
ก็จะเป็นกำรขัดต่อหลกัควำมเท่ำเทยีมกนัตำมรฐัธรรมนญู โดยนยันีจ้ะเหน็ได้ว่ำศำลพจิำรณำควำมเท่ำเทยีมกนัในเชิงสำระ 
(Substantive Equality) และในกำรพิจำรณำถึง “ผล” (Effect) นั้นก็สอดคล้องกับหลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติโดยอ้อม

กรณีที่สอง หำกมำตรกำรหรือนโยบำยดังกล่ำวไม่มีเจตนำหรือผลในกำรแบ่งแยก แต่มีวัตถุประสงค์
เพื่อขจัดควำมไม่ควำมสมดุลระหว่ำงเชื้อชำติ สีผิว (Racial Imbalance) ก็ไม่ขัดต่อหลักควำมเท่ำเทียมกัน โดยนัยนี้
จะเห็นได้ว่ำ มำตรกำรหรือนโยบำยดังกล่ำวมีลักษณะเป็นมำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวก (Affirmative Action) นั่นเอง

นอกจำกเหตใุนด้ำน “ถิน่ท่ีอยู”่ ดงักล่ำวแล้ว ส�ำหรบัประเดน็กำรเลอืกปฏิบตัใินมติกิำรศึกษำด้วยเหตุ
แห่งกำรเลือกปฏิบัติอื่น ๆ โดยเฉพำะ เชื้อชำติ สัญชำติ นั้นพบว่ำ กฎหมำยไทยที่เป็นอยู่ได้วำงหลักเกณฑ์กำรคุ้มครอง
ควำมเสมอภำคไว้ครอบคลุมแล้ว 

ส�ำหรบักรณกีารแบ่งแยกบคุคลด้วยเหตแุห่งเพศ ในมติกิำรศึกษำนัน้ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสหรฐัอเมรกิำ
แล้วพบว่ำ ในประเทศไทยก็มีสถำนศึกษำของรัฐที่รับบุคคลเฉพำะเพศ (Gender Segregated School) อยู่เป็นจ�ำนวน
มำก ทัง้โรงเรยีนชำยล้วน และโรงเรยีนหญงิล้วน ซึง่ยงัไม่ปรำกฏค�ำร้องหรอืคดใีนประเทศไทยทีต่ดัสนิประเดน็ว่ำ โรงเรยีน
ชำยล้วนหรือหญิงล้วนน้ันเป็นกำรเลือกปฏิบัติและขัดต่อหลักควำมเท่ำเทียมกันหรือไม่ หำกพิจำรณำจำกหลักกำรตำม
กฎหมำยเฉพำะที่กล่ำวมำจะเห็นได้ว่ำ กำรแบ่งแยกบุคคลด้วยเหตุแห่งเพศในมิติกำรศึกษำโดยหลักแล้วจะเป็นกำร
ปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงกนัระหว่ำงบุคคลด้วยเหตุแห่งเพศ นอกจำกนี ้หำกเปรยีบเทยีบกบักรณใีนสหรัฐอเมรกิำจะเหน็ได้ว่ำ แม้ 
ภำครัฐจะจัดให้มโีรงเรยีนอืน่ ๆ  นอกจำกโรงเรยีนเฉพำะเพศนัน้ แต่เมือ่พจิำรณำถงึผล (Effect) แล้วยงัอำจเป็นกำรเลือก
ปฏบิตัต่ิอบคุคลได้เช่นกนั อย่ำงไรกต็ำม ต้องพจิำรณำต่อไปว่ำกำรจ�ำแนกโรงเรยีนตำมเพศนัน้มเีหตผุลอนัสมควรหรอืไม่  
ซึง่กฎหมำยไทยมไิด้ก�ำหนดหลกัเกณฑ์หรอืแนวพจิำรณำไว้อย่ำงชดัแจ้ง แต่อำจน�ำหลกัเกณฑ์และปัจจยัพจิำรณำทีศ่ำล
สหรฐัอเมริกำวำงไว้มำประกอบเป็นแนวทำงพิจำรณำได้ กล่ำวคือ ศำลสหรฐัอเมรกิำพจิำรณำว่ำกำรแบ่งแยกรับนกัเรยีน
ตำมเพศหรอืโรงเรยีนเฉพำะเพศ ภำยใต้กรอบของหลกั “เหตุผลชอบด้วยกฎหมำย” (Legitimate Educational Policy) 
และ “ควำมสมัพนัธ์อย่ำงมนัียส�ำคญัและชอบธรรมระหว่ำงเป้ำหมำยและวธิกีำร” (Fair and Substantial Relationship 
between Means and Ends) ซึ่งอำจจ�ำแนกได้สองกรณี

กรณีแรก กำรรับนักเรียนแบ่งแยกตำมเพศของโรงเรียนเฉพำะเพศนั้น แสดงถึงเหตุผลอันชอบด้วย
กฎหมำย โดยมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเป้ำหมำยและวิธีกำร เช่น มีทฤษฎีทำงสังคมศำสตร์หรือวิทยำศำสตร์มำรองรับถึง
เหตุผลในกำรแบ่งแยกโรงเรียนตำมเพศ กรณีนี้กำรแบ่งแยกโรงเรียนตำมเพศจะไม่ขัดต่อหลักควำมเท่ำเทียมกัน 

กรณีที่สอง กำรรับนักเรียนแบ่งแยกตำมเพศของโรงเรียนเฉพำะเพศนั้น ปรำศจำกเหตุผลอันชอบ
ด้วยกฎหมำย ไม่มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเป้ำหมำยและวิธีกำร กรณีนี้กำรแบ่งแยกโรงเรียนตำมเพศจะขัดต่อหลักควำม
เท่ำเทียมกัน

ด้วยเหตุนี้ หำกพิจำรณำตำมกรอบกฎหมำยไทยปัจจุบัน ประกอบกับแนวกำรวินิจฉัยของศำล
สหรัฐอเมริกำดังกล่ำวข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำ กำรแบ่งแยกนักเรียนตำมเพศดังที่ปรำกฏจำกโรงเรียนของรัฐหลำยแห่งของ
ไทยนั้น โดยหลักแล้วเป็นกำรปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่ำงกันด้วยเหตุแห่งเพศ แต่ต้องพิจำรณำต่อไปว่ำมีเหตุผลอันสมควร
หรือไม่ อย่ำงไร 

นอกจำกกำรเลอืกปฏบัิตใินมติกิำรศึกษำท่ีเกีย่วข้องกับกำรจ�ำแนกกลุม่บคุคลด้วยเหตถุิน่ทีอ่ยู่ เช้ือชำติ 
สัญชำติ เพศ แล้วยังอำจมีประเด็นเกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติอื่น ๆ ในมิติกำรศึกษำ ดังจะเห็นได้จำกกำรศึกษำค�ำร้องต่อ
คณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งชำต ิพบว่ำมหีลำยกรณีทีผู้่ร้องอ้ำงว่ำถกูเลือกปฏบิติัทีเ่กีย่วข้องกับมติิด้ำนกำรศึกษำ เช่น

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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 กรณีผู้ร้องอ้ำงว่ำ โรงเรียนไม่ออกเอกสำรแสดงกำรจบหลักสูตรส�ำหรับนักเรียนที่ยังค้ำงค่ำบ�ำรุง
กำรศึกษำ (ค�ำร้องที่ ๒๒๙/๒๕๕๕) กรณีนี้อำจพิจำรณำได้ว่ำเป็นกำรปฏิบัติแตกต่ำงกันระหว่ำงนักเรียนท่ีผ่ำนเกณฑ์
มีสิทธิจบกำรศึกษำเหมือนกัน แต่บำงคนที่ค้ำงช�ำระค่ำบ�ำรุงไม่ได้รับเอกสำรกำรจบ แต่เหตุ “ค้ำงช�ำระค่ำบ�ำรุง” ไม่
เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชน อย่ำงไรก็ตำม หำกมีข้อเท็จจริงว่ำ กำรไม่ออกเอกสำร
จบหลกัสตูรให้กบันกัเรียนบำงคนมคีวำมเกีย่วข้องกบัเหตุแห่งกำรเลอืกปฏิบติั เช่น ไม่ออกเอกสำรให้กับนกัเรยีนบำงเชือ้
ชำติ เช่นนี้อำจเป็นกำรเลือกปฏิบัติได้ 

 กรณีผู้ร้องร้องว่ำถูกทำงโรงเรียนเรียกเก็บเงินค่ำเทอม คนละ ๒๗,๐๐๐ บำท หำกไม่จ่ำยทำง
โรงเรียนให้ลำออก หรือจะคัดชื่อออกจำกโรงเรียน ซึ่งผู้ร้องอ้ำงว่ำไม่เป็นไปตำมกฎหมำยที่มีสิทธิเรียนฟรี ๑๒ ปี คณะ
กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเห็นว่ำ กรณีนี้เป็นโรงเรียนทำงเลือกที่มีกำรสอนตำมหลักสูตรบูรณำกำร แตกต่ำงจำก
โรงเรียนที่สังกัดภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และมีสิทธิเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมตำม
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง จึงไม่ปรำกฏว่ำมีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน (รำยงำนผลกำรพิจำรณำ ที่ ๑๐๗๙/๒๕๕๘) กรณีนี้จะ
เห็นได้ว่ำ กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมพิเศษมิได้เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชำติ สีผิว ศำสนำ ฯลฯ 
นอกจำกนี้ยังอำจพิจำรณำได้ว่ำ โรงเรียนดังกล่ำวเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมนั้นกับนักเรียนทุกคนจึงไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติ
โดยตรง แต่มีประเด็นน่ำพิจำรณำว่ำว่ำหำกน�ำหลักกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อมมำพิจำรณำถึงผลกระทบ (Effect) แล้วจะมี
นักเรียนบำงคนที่อยู่ในกลุ่มเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติไม่สำมำรถเข้ำเรียนได้หรือไม่ 

 กรณีกำรก�ำหนดเงื่อนไขกำรเข้ำศึกษำและก�ำหนดเงื่อนไขกำรพ้นสภำพกำรเป็นนักเรียนด้วยเหตุ 
“ควำมประพฤต”ิ คณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งชำตเิหน็ว่ำเป็นกำรเลือกปฏบิติัโดยไม่เป็นธรรมต่อเดก็ (รำยงำนผล
กำรตรวจสอบ ที่ ๘๖๕/๒๕๕๕) กรณีนี้คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติพิจำรณำตำมกฎหมำยเฉพำะ คือ พระรำช
บญัญตัคุ้ิมครองเด็ก ซึง่มไิด้ก�ำหนดเหตแุห่งกำรเลอืกปฏบิตัไิว้ จงึเป็นกำรพจิำรณำในกรอบทีก่ว้ำงกว่ำเหตแุห่งกำรเลอืก
ปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชน 

 กรณีผู้ร้องอ้ำงว่ำถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้ำร่วมสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำเรียนในคณะแพทยศำสตร์
เนือ่งจำกขำดเอกสำรประกอบกำรสอบ เช่น ส่งรปูถ่ำยไม่ครบตำมจ�ำนวนท่ีก�ำหนดในประกำศสอบ จะเหน็ได้ว่ำเมือ่ผูร้้อง 
มิได้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขดังกล่ำว กำรที่ผู้ร้องถูกตัดสิทธิเข้ำสอบจึงมิใช่เป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรม (ค�ำร้องที่ ๖๒๕/๒๕๕๓ และ ๖๓๑-๖๓๕/๒๕๕๓ รำยงำนผลกำรพิจำรณำ ที่ ๓๕๗-๓๖๒/๒๕๕๘) กรณีนี้จะ
เห็นได้ว่ำ กำรก�ำหนดเงื่อนไขบำงอย่ำงนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชน กล่ำวคือ 
ไม่ปรำกฏว่ำมีข้อเท็จจริงซึ่งแสดงถึงควำมเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับเหตุด้ำนเชื้อชำติ สีผิว ฯลฯ และมีกำรใช้บังคับกับ 
ทุกคนเหมือนกัน จึงไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติ 

นอกจำกนี้ จำกกำรศึกษำคดีของศำลปกครอง พบว่ำมีหลำยกรณีที่ผู้ร้องอ้ำงว่ำถูกเลือกปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับมิติด้ำนกำรศึกษำ เช่น คดีหมำยเลขแดงที่ อ ๙๗๒/๒๕๕๖ คดีหมำยเลขด�ำที่ อ ๖๗๓/๒๕๕๒

 กรณผีูฟ้้องคดสีมคัรเข้ำศกึษำคณะแพทยศำสตร์ไม่ผ่ำนกำรสมัภำษณ์ ผูฟ้้องคดเีหน็ว่ำตนถูกเลอืก
ปฏิบัติ ศำลปกครองสูงสุดเห็นว่ำกรรมกำรทุกคนไม่เคยมีเหตุโกรธเคืองกับผู้ฟ้องคดีมำก่อน จึงไม่มีมูลเหตุจูงใจที่จะ 
กลั่นแกล้งไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้ำศึกษำ ส�ำหรับหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรสอบสัมภำษณ์นั้น ปรำกฏตำมเอกสำร 
กำรสัมภำษณ์ว่ำ มีการก�าหนดลักษณะท่ีไม่พึงประสงค์ เช่น “Overt Homosexuality” การแต่งตัว กิริยามารยาท 
ไม่เหมาะสม การควบคมุอารมณ์ไม่เหมาะสม ความไม่รบัผดิชอบ ขาดมนษุยสมัพนัธ์ ขาดความใฝ่รู ้อย่ำงไรกต็ำม จำกข้อ
เทจ็จรงิในกำรพจิำรณำ ศำลปกครองรบัฟังได้ว่ำ การตอบค�าถามตลอดจนกริยิาอาการของผู้ฟ้องคดีในการสอบสมัภาษณ์
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เป็นเหตใุห้กรรมกำรมมีตไิม่รบัผูฟ้้องคดเีข้ำศกึษำ อกีทัง้คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์กม็ไิด้พจิารณาไม่รบัผู้ฟ้องคดเีพราะ
เหตุด้านบุคลิกภาพแต่ประการเดียว แต่ยังปรำกฏควำมไม่เหมำะสมด้ำนอื่นอีกหลำยประกำรที่เป็นเหตุผลในกำรไม่รับ
ผู้ฟ้องคดีเข้ำศึกษำ กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์จึงไม่ใช่กำรกระท�ำที่ต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๐ ของ
รฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช ๒๕๔๐ คดีนีจ้ะเหน็ได้ว่ำมเีหตุแห่งกำรเลือกปฏบิติั เช่น รสนยิมทำงเพศ 
มำเกี่ยวข้องแต่ข้อเท็จจริงไม่สำมำรถชี้ชัดได้ว่ำกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันนั้นมีควำมเชื่อมโยงกับเหตุดังกล่ำว

คดีของศำลปกครองข้ำงต้นอำจเปรียบเทียบได้กับกรณีที่ผู้ร้องร้องต่อคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ เรือ่งบตุรสำวถกูปฏิเสธกำรเข้ำศกึษำด้วยเหตมุปีำนบนใบหน้ำ ซึง่เหตนุีเ้กีย่วข้องกบั “สภำพทำงกำย” จำกกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ำ กำรที่บุตรสำวของผู้ร้องไม่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกนั้นเป็นผลจำกคะแนนสอบ ไม่เกี่ยวข้องกับ
ปำนบนใบหน้ำแต่อย่ำงใด (รำยงำนผลกำรพิจำรณำ ที่ ๑๙๔/๒๕๕๗)

อำจสรปุได้ว่ำ กฎหมำยไทยและกฎหมำยสหรัฐอเมริกำต่ำงรับรองหลักควำมเสมอภำคไว้เช่นเดยีวกนั 
ส�ำหรับในมิติกำรศึกษำนั้น บุคคลย่อมมีสิทธิในกำรศึกษำโดยปรำศจำกกำรแบ่งแยกด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เช่น 
เชื้อชำติ สีผิว เพศ อย่ำงไรก็ตำม ศำลสหรัฐอเมริกำน�ำปัจจัยต่ำง ๆ มำประกอบกำรพิจำรณำนโยบำยหรือมำตรกำรที่
ปฏบิตัต่ิอบคุคลแตกต่ำงกนัหรอืมกีำรแบ่งแยกบคุคลในมติิกำรศกึษำด้วย ซ่ึงอำจเปรียบเทยีบได้กับหลักควำมเสมอภำค
เชิงสำระและหลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติโดยอ้อม ในกรณีของไทยนั้น ประเด็นกำรเลือกปฏิบัติในมิติกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจ�ำแนกบุคคลตำมเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ “ถิ่นที่อยู่”จำกกรณีศึกษำดังกล่ำวข้ำงต้นนั้นไม่ขัด
หลักควำมเท่ำเทียมกันและไม่จัดเป็นกำรเลือกปฏิบัติ เนื่องจำกมีลักษณะเป็นมำตรกำรยืนยันสิทธิเชิงบวก ส�ำหรับกำร
จ�ำแนกบุคคลในมิติกำรศึกษำด้วยเหตุแห่งเพศนั้นพบว่ำ ตำมกฎหมำยไทยปัจจุบันมีหลักกำรคุ้มครองท่ีครอบคลุมแล้ว
แต่ยังมีปัญหำกำรตีควำมในบำงประเด็น เช่น โรงเรียนที่รับนักเรียนเฉพำะเพศนั้น อยู่บนพื้นฐำนของเหตุผลอันสมควร
หรือไม่ อย่ำงไร ส�ำหรับประเด็นกำรเลือกปฏิบัติในมิติกำรศึกษำด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติอื่น ๆ โดยเฉพำะ เชื้อชำติ 
สญัชำต ินัน้ กฎหมำยไทยท่ีเป็นอยูไ่ด้วำงหลกัเกณฑ์กำรคุม้ครองควำมเสมอภำคไว้ครอบคลมุแล้ว นอกจำกนี ้ยงัพบว่ำมี
ประเดน็เกีย่วกบักำรเลอืกปฏบัิตอิืน่ ๆ  ในมติกิำรศกึษำของไทย ซ่ึงในหลำยกรณไีม่เกีย่วข้องกบัเหตุแห่งกำรเลอืกปฏบัิติ
ตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนแต่อย่ำงใด 

๔.๑๓ การเลือกปฏิบัติในกรณีการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment)

ในหัวข้อนีจ้ะได้ศกึษำวิเครำะห์กำรคกุคำมทำงเพศ (Sexual Harassment) ในบรบิทของกฎหมำยสิทธิมนษุยชน 
ที่เกี่ยวกับหลักควำมเท่ำเทียมกันและกำรไม่เลือกปฏิบัติ โดยเริ่มจำกชี้ให้เห็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรคุกคำมทำงเพศ
กบัหลกัควำมเท่ำเทยีมกนัและกำรไม่เลอืกปฏบิติั เพ่ือน�ำไปสู่กำรวเิครำะห์เปรียบเทยีบกฎหมำยต่ำงประเทศกบักฎหมำย
ไทยที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๔.๑๓.๑ การคุ้มครองผู้ถูกคุกคามทางเพศในกรอบของการห้ามเลือกปฏิบัติ 
กำคุกคำมทำงเพศมีควำมหมำยโดยทั่วไป คือ กำรกล่ันแกล้งรังแก หรือกำรบีบบังคับที่มีลักษณะ

เก่ียวข้องกับเรือ่งทำงเพศ รวมถงึกำรให้สญัญำหรอืสิง่ตอบแทนใด ๆ  เพ่ือเป็นกำรแลกเปลีย่นกบักำรปฏบิตัเิกีย่วกับเรือ่ง

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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   400   From Academic and Workplace Sexual Harassment (p 2-5) by Michele Antoinette Paludi and Richard 

Barickman, 1991 , SUNY Press
   401   CEDAW General Recommendation No. 19, “The Convention in article 1 defines discrimination against 

women. The definition of discrimination includes gender-based violence, that is, violence that is directed against 

a woman because she is a woman or that affects women disproportionately. It includes acts that inflict physical, 

mental or sexual harm or suffering, threats of such acts, coercion and other deprivations of liberty. Gender-based 

violence may breach specific provisions of the Convention, regardless of whether those provisions expressly  

mention violence”

ทำงเพศ400 กำรคกุคำมทำงเพศอำจเกดิขึน้ในสภำพแวดล้อมทีเ่กีย่วข้องกับกำรท�ำงำนหรือเกดิขึน้ในสภำพแวดล้อมของ
สงัคมทัว่ไป ประเด็นแรกทีม่คีวำมส�ำคญัอนัควรชีใ้ห้เหน็ก่อนกค็อื ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรคกุคำมทำงเพศกบัหลักควำม
เท่ำเทียมกันและกำรห้ำมเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ 

ในระดบักฎหมำยสทิธมินษุยชนระหว่ำงประเทศ พบว่ำ กำรคกุคำมมคีวำมสัมพันธ์กบั “ควำมรุนแรง” 
และ “ควำมรุนแรง” จัดเป็นส่วนหนึ่งของ “กำรเลือกปฏิบัติ” โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ควำมรุนแรงทำงเพศซึ่งอยู่ภำยใต้
หลกัเกณฑ์กำรเลอืกปฏบิตัต่ิอเพศหญงิ ดงัจะเหน็ได้จำก อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏบิติัต่อสตรีในทกุรูปแบบ 
(Elimination of All Forms of Discrimination against Women – CEDAW) ข้อ ๑. มีหลักว่ำ “เพื่อควำมมุ่งประสงค์
ของอนุสัญญำนี้ ค�ำว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติต่อสตรี” จะหมำยถึงกำรแบ่งแยกกำรกีดกันหรือกำรจ�ำกัดใด ๆ  เพรำะเหตุแห่ง
เพศซึ่งมีผลหรือควำมมุ่งประสงค์ที่จะท�ำลำย หรือท�ำให้เสื่อมเสียกำรยอมรับกำรได้อุปโภค หรือกำรใช้สิทธิโดยสตรีโดย
ไม่เลือกสถำนภำพด้ำนกำรสมรสบนพ้ืนฐำนของควำมเสมอภำคของบุรุษและสตรีของสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐำน ในด้ำน
กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พลเมือง หรือด้ำนอื่น ๆ” 

 ในกำรตคีวำมอนสุญัญำนี ้ปรำกฏว่ำข้อเสนอแนะทัว่ไปที ่๑๙ ของคณะกรรมกำรขจัดกำรเลือกปฏบัิติ
ต่อสตรี (CEDAW General Recommendation No. 19) ให้ควำมเห็นต่อมำตรำ ๑ ของอนุสัญญำ CEDAW ที่นิยำม
กำรเลือกปฏิบัติต่อสตรี ว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติต่อสตรี รวมถึงควำมรุนแรงบนพื้นฐำนของเพศสภำพ ได้แก่ ควำมรุนแรง
ที่กระท�ำต่อสตรีเพรำะเธอเป็นผู้หญิง หรือมีผลกระทบต่อสตรีอย่ำงรุนแรงเป็นพิเศษ ซึ่งรวมถึงกำรท�ำร้ำยหรือท�ำให้เจ็บ
ปวดในทำงร่ำงกำย จิตใจหรือทำงเพศ กำรข่มขู่ว่ำจะท�ำร้ำย กำรบังคับ และกำรลิดรอนเสรีภำพอื่น ๆ ควำมรุนแรงบน
พืน้ฐำนของเพศสภำพอำจเป็นกำรละเมดิบทบญัญตัเิฉพำะต่ำง ๆ  ของอนสัุญญำ ไม่ว่ำบทบญัญัตินัน้ ๆ  จะกล่ำวถงึควำม
รนุแรงไว้อย่ำงชัดแจ้งหรอืไม่กต็ำม” ดงันัน้ จะเหน็ได้ว่ำควำมหมำยของกำรเลอืกปฏบัิตริวมถงึ “ควำมรนุแรงบนพืน้ฐำน
ของเพศสภำพ (Gender-based violence)”401  

นอกจำกข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับนิยำมของกำรเลือกปฏิบัติต่อสตรีแล้ว ในส่วนของหลักควำม 
เท่ำเทียมกันในกำรท�ำงำน (Equality in Employment) ตำมอนุสัญญำฯ ข้อ ๑๑ นั้น ข้อเสนอแนะทั่วไปดังกล่ำวยังได้
กล่ำวถึงกำรคุกคำมทำงเพศไว้โดยเฉพำะว่ำ “ควำมเท่ำเทียมกันในกำรท�ำงำนอำจถูกล่วงละเมิดอย่ำงร้ำยแรงเมื่อสตรี 
ต้องตกอยูภ่ำยใต้ควำมรนุแรงบนพืน้ฐำนของเพศสภำพ เช่น กำรคกุคำมทำงเพศในสถำนทีท่�ำงำน (Sexual Harassment 
in the Workplace)” 

 ข้อแนะน�ำทั่วไปดังกล่ำว ยังได้อธิบำยควำมหมำยของกำรคุกคำมทำงเพศไว้ด้วยว่ำ 
“หมำยควำมรวมถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับเรื่องทำงเพศ เช่น กำรติดต่อทำงกำยภำพ  

กำรสือ่สำรเกีย่วกบัเรือ่งทำงเพศ กำรแสดงสือ่ลำมก และกำรเรยีกร้องทำงเพศ ไม่ว่ำโดยวำจำหรอืกำรกระท�ำ กำรกระท�ำ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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   402   CEDAW General Recommendation No.19, “Equality in employment can be seriously impaired when 

women are subjected to gender-specific violence, such as sexual harassment in the workplace. 

        Sexual harassment includes such unwelcome sexually determined behavior as physical contact and 

advances, sexually coloured remarks, showing pornography and sexual demands, whether by words or actions. 

Such conduct can be humiliating and may constitute a health and safety problem; it is discriminatory when the 

woman has reasonable ground to believe that her objection would disadvantage her in connection with her  

employment, including recruitment or promotion, or when it creates a hostile working environment” 
   403   Declaration on the Elimination of Violence against Women, Article 2

Violence against women shall be understood to encompass, but not be limited to, the following:

(a) Physical, sexual and psychological violence occurring in the family, including battering, sexual abuse of female 

children in the household, dowry-related violence, marital rape, female genital mutilation and other traditional 

practices harmful to women, non-spousal violence and violence related to exploitation; (b) Physical, sexual and 

psychological violence occurring within the general community, including rape, sexual abuse, sexual harassment 

and intimidation at work, in educational institutions and elsewhere, trafficking in women and forced prostitution;

(c) Physical, sexual and psychological violence perpetrated or condoned by the State, wherever it occurs.

เช่นนัน้ท�ำให้เกดิกำรดหูมิน่เหยยีดหยำมและอำจส่งผลกระทบต่อสุขภำพและควำมปลอดภัย กำรกระท�ำดังกล่ำวเป็นกำร
เลอืกปฏิบตัเิมือ่สตรมีเีหตอุนัควรเชือ่ได้ว่ำกำรปฏเิสธหรือคดัค้ำนต่อกำรกระท�ำเหล่ำนัน้จะส่งผลให้เกดิกำรเสียเปรยีบที่
เกี่ยวกับกำรท�ำงำน รวมทั้งกำรสรรหำพนักงำน และควำมก้ำวหน้ำในกำรท�ำงำน หรือเป็นกรณีที่กำรกระท�ำดังกล่ำวก่อ
ให้เกิดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนอันมีลักษณะคุกคำม (Hostile Working Environment)402  

นอกจำกนี ้ในปี ค.ศ. ๑๙๙๓ สหประชำชำตไิด้ให้กำรรบัรอง ปฏญิญำว่ำด้วยกำรขจดัควำมรนุแรงต่อ
สตรี (Declaration on the Elimination of Violence against Women) เพื่อกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระดับภูมิภำค
ในกำรขจัดควำมรุนแรงในทุกรูปแบบต่อสตรีในปฏิญญำนี้ “ควำมรุนแรงต่อสตรี” หมำยรวมถึง403  

“- ควำมรุนแรงทำงกำยภำพ ทำงเพศ และทำงจิตใจ ที่เกิดขึ้นในครอบครัวรวมทั้งกำรทุบตี กำรล่วง
ละเมิดต่อเด็กหญิงในครอบครัว.... ควำมรุนแรงที่ไม่ได้เกิดจำกคู่สมรส และควำมรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับกำรหำประโยชน์
จำกสตรี 

- ควำมรุนแรงทำงกำยภำพ ทำงเพศ และทำงจิตใจ ที่เกิดขึ้นในชุมชนทั่วไป รวมถึง กำรข่มขืน กำร
ทำรณุกรรมทำงเพศ กำรคกุคำมทำงเพศกำรรบกวนทำงเพศในสถำนทีท่�ำงำน (Sexual Harassment and Intimidation 
at Work) ในสถำบันกำรศึกษำและสถำนที่ต่ำง ๆ….”

ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำในบริบทของสิทธิมนุษยชนนั้น กำรคุกคำมทำงเพศ (Sexual Harassment) ส่ง
ผลกระทบต่อศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ (Human Dignity) นอกจำกนี้ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท�ำต่อเพศหญิง 
ยังจัดอยู่ในควำมหมำยของ “กำรกระท�ำรุนแรงทำงเพศ” (Sexual Violence Against Women) ซึ่งตำมกฎหมำยสิทธิ
มนุษยชนระหว่ำงประเทศ จัดเป็นส่วนหนึ่งของ “กำรเลือกปฏิบัติ” ด้วยเหตุแห่งเพศ อันท�ำให้ผู้ถูกปฏิบัติได้รับควำม 
พงึพอใจน้อยกว่ำบคุคลอ่ืน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรคกุคำมทำงเพศในมติทิีเ่ก่ียวข้องกับกำรท�ำงำน ดงัจะได้จ�ำแนกอธิบำย
ในหัวข้อต่อไป
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๔.๑๓.๒ การคุกคามทางเพศกับการเลือกปฏิบัติในมิติของการจ้างแรงงาน 
กำรคุกคำมทำงเพศซึ่งเป็นกำรเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุแห่งเพศนั้นอำจจ�ำแนกเป็นสองมิติ คือ 

กำรคุกคำมทำงเพศในสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำน และกำรคุกคำมทำงเพศในสภำพแวดล้อมทั่วไปของสังคม 
ตำมกฎหมำยสหรัฐอเมริกำน้ัน พบว่ำ คณะกรรมกำรควำมเท่ำเทียมกันในกำรจ้ำงงำน (Equal  

Employment Opportunity Commission (EEOC) จ�ำแนกกำรคุกคำมทำงเพศออกเป็นสองกรณี คือ404  
 กำรคุกคำมทำงเพศในเชิงแลกเปลี่ยน (Quid pro quo) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์ใด ๆ  เกี่ยวกับ

กำรจ้ำงงำนถูกน�ำมำผูกโยงกับกำรเรียกร้องที่เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทำงเพศ 
 กำรสร้ำงบรรยำกำศสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนอันมีลักษณะคุกคำม (Hostile Working envi-

ronment) สภำพแวดล้อมนีเ้กดิขึน้เมือ่ลกูจ้ำงจ�ำเป็นต้องอยูภ่ำยใต้ค�ำกล่ำว กริยิำท่ำทำง กำรปฏบิตัทิีม่ลีกัษณะทำงเพศ 
โดยไม่พึงประสงค์ รวมทั้งกำรกระท�ำทำงกำยภำพ 

ส�ำหรับรำยละเอียดของสองกรณีนี้จะได้ชี้ให้เห็นในหัวข้อต่อไป ในชั้นนี้จะเห็นได้ว่ำ กำรจ�ำแนก
ลกัษณะของกำรคกุคำมท่ีเกีย่วกบัมติิกำรท�ำงำนดงักล่ำวนัน้มลัีกษณะคล้ำยคลึงกบัควำมหมำยของข้อเสนอแนะทัว่ไปที่ 
๑๙ ของคณะกรรมกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติต่อสตรี (CEDAW General Recommendation No. 19) ดังกล่ำวข้ำงต้น 
ซึ่งเน้นย�้ำควำมส�ำคัญของกำรคุกคำมทำงเพศในสถำนที่ท�ำงำนอันถือเป็นกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 

ด้วยเหตุนี้ ในมิติของกำรท�ำงำนนั้น กำรคุกคำมทำงเพศ เป็นกำรแสดงออกอย่ำงชัดเจนถึงกำรเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ รวมท้ังเป็นกำรกระทบถึงควำมเท่ำเทียมกัน (Equality) ศักด์ิศรีของมนุษย์405 กำรคุกคำม 
ทำงเพศส่งผลต่อสภำพจิตใจและควำมรู้สึกของลูกจ้ำง เช่น ควำมรู้สึก โกรธ ขุ่นเคืองใจ หวำดกลัว ควำมเครียด  

   404   From Sexual Harassment, U.S. Equal Employment Opportunity Commission. Retrieved from https://

www.eeoc.gov/laws/types/sexual_harassment.html
   405   International Labour Organization, India must have zero tolerance for workplace sexual harassment 

Retrieved from  http://www.ilo.org/asia/info/public/WCMS_220527/lang--en/index.html
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   406   SEC. 2000e-2. [Section 703], the Civil Rights Act
   407   International Labour Organization Loc. cit. 

ควำมกังวล กดดัน อันน�ำไปสู่ผลกระทบต่อขวัญและก�ำลังใจตลอดจนประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน อำจส่งผลให้เกิดกำร
ลำป่วยและกำรขำดงำน ลูกจ้ำงที่เป็นหญิงซึ่งถูกคุกคำมอำจเลือกวิธีกำรลำออกจำกงำนไปแทนที่จะต่อสู้เพื่อรักษำสิทธิ
ของตนทีถ่กูล่วงละเมดิจำกกำรคกุคำม นอกจำกน้ี ดงัทีก่ล่ำวมำแล้วในกรณกีฎหมำยสหรัฐอเมรกิำว่ำ กำรคกุคำมทำงเพศ
ในสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนอำจจ�ำแนกได้ ๒ ประเภท จะเหน็ได้ว่ำ กำรคกุคำมในลกัษณะของกำรบงัคบัทำงเพศ (Sexual 
Coercion) ซึ่งเป็นกำรที่นำยจ้ำงหรือผู้บังคับบัญชำเสนอผลตอบแทนเกี่ยวกับกำรท�ำงำนอันเป็นประโยชน์และควำม 
อยู่รอดทำงเศรษฐกิจเพื่อแลกกับกำรปฏิบัติทำงเพศเป็นพิเศษ (exchange sexual favours for economic survival) 
ท�ำให้ส่งผลเป็นกำรลดคุณค่ำในควำมเป็นมนุษย์ของลูกจ้ำงผู้นั้น โดยอำจมองว่ำเป็นบุคคลอีกชนช้ันหนึ่งของสังคมกำร
ท�ำงำน จำกมุมมองนี้ท�ำให้สำมำรถพิจำรณำกำรคุกคำมทำงเพศในที่ท�ำงำนว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ  
ดังจะเห็นได้จำกข้อเสนอแนะทั่วไปที่ ๑๙ ของคณะกรรมกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติต่อสตรี (CEDAW General  
Recommendation No. 19) ที่ได้กล่ำวข้ำงต้น ตำมกฎหมำยไทยนั้น กำรคุ้มครองผู้ถูกคุกคำมทำงเพศในมิติกำรจ้ำง
แรงงำนตำมกรอบหลักกำรไม่เลือกปฏิบัติในกฎหมำยสิทธิมนุษยชนดังที่กล่ำวมำ ปรำกฏให้เห็นในกฎหมำยคุ้มครอง
แรงงำนดังจะได้วิเครำะห์ต่อไป 

๔.๑๓.๓ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ
๔.๑๓.๓.๑ กฎหมายสหรัฐอเมริกา 

กฎหมำยสิทธิพลเมืองสหรัฐอเมริกำ (The Civil Rights Act) ในส่วนของ บทที่ ๘ (Title 
VIII) ได้วำงหลักห้ำมกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจ้ำงงำนอันถือเป็นกำรมิชอบด้วยกฎหมำย (Unlawful employment  
practices) ในส่วนของกำรปฏิบัติของนำยจ้ำงมีหลักว่ำ406  

กำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจ้ำงงำนที่มิชอบด้วยกฎหมำย ได้แก่ 
  กำรปฏิเสธกำรจ้ำงหรือกำรเลิกจ้ำงบุคคลใดหรือเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดในกรณ ี

       ของค่ำชดเชย เงือ่นไขกำรท�ำงำน สภำพกำรจ้ำง สทิธิพเิศษในกำรจ้ำงงำน ด้วยเหตุ 
      เชื้อชำติ สีผิว ศำสนำ เพศ หรือถิ่นก�ำเนิดของบุคคลดังกล่ำว 

   กำรจ�ำกดั กำรแบ่งแยก กำรจ�ำแนก ลกูจ้ำงหรอืผูส้มคัร (Employee or applicant)  
      ด้วยวิธีใด ๆ  อันเป็นกำรพรำกไปซ่ึงโอกำสของบุคคลนั้นในกำรท�ำงำนหรือส่งผล 
      กระทบอย่ำงรุนแรงต่อสถำนะของบุคคลนั้นในฐำนะลูกจ้ำง ด้วยเหตุเชื้อชำติ สีผิว  
      ศำสนำ เพศ หรือถิ่นก�ำเนิดของบุคคลดังกล่ำว

คณะกรรมกำรควำมเท่ำเทียมกันในกำรจ้ำงงำน (Equal Employment Opportunity 
Commission, EEOC) ซึ่งเป็นองค์กรระดับรัฐบำลกลำงที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยสิทธิพลเมือง ในกรณีกำรเลือกปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรท�ำงำนได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติ (Guidelines) ในกำรนิยำมควำมหมำยและบังคับใช้กฎหมำยสิทธิพลเมืองใน
ส่วนที่เกี่ยวกับกำรคุกคำมทำงเพศในที่ท�ำงำนสรุปได้ว่ำ407 
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“การเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องทางเพศโดยไม่พึงประสงค์ หรือการกระท�าด้วยวาจาหรือ 
ทางกายภาพซึ่งมีลักษณะเกี่ยวกับเพศ เมื่อการกระท�าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ

กรณีที่ ๑ การตกลงยอมรับการกระท�าเช่นนั้นท�าขึ้นโดยชัดแจ้งหรือปริยายในเงื่อนไข 
ข้อก�าหนดของการจ้างงาน

กรณทีี ่๒ การตกลงยอมรบัหรอืการปฏิเสธการกระท�าดงักล่าว ถกูใช้เป็นพ้ืนฐานของการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างงานซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลนั้น

กรณีท่ี ๓ การกระท�าเช่นนัน้มวีตัถปุระสงค์หรอืผลกระทบในการขดัขวางการท�างานขอบ
ผู้ถูกกระท�าอย่างไม่สมเหตุสมผลหรือเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศในการท�างานอันมีลักษณะรบกวน  
เป็นปฏิปักษ์ หรือคุกคาม (Hostile Working Environment)” 

จะเห็นได้ว่ำ ส�ำหรับกรณีที่ ๑ และ ๒ อำจเรียกว่ำ กำรคุกคำมทำงเพศในเชิงแลกเปลี่ยน 
(Quid pro quo) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์ใด ๆ เกี่ยวกับกำรจ้ำงงำนถูกน�ำมำผูกโยงกับกำรเรียกร้องที่เกี่ยวกับควำม
สัมพันธ์ทำงเพศ กำรคุกคำมในลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ท้ังกรณีท่ีลูกจ้ำงปฏิเสธและได้รับผลร้ำยหรือไม่ได้รับโอกำสอัน 
เกีย่วกบักำรท�ำงำน รวมทัง้ในกรณทีีล่กูจ้ำงตกลงยนิยอมเพือ่หลกีเลีย่งผลร้ำยทีจ่ะเกดิขึน้หำกปฏเิสธ กรณทีี ่๓ อำจเรียก
ว่ำ กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนอันมีลักษณะคุกคำม สภำพแวดล้อมนี้เกิดขึ้นเมื่อลูกจ้ำงจ�ำเป็นต้องอยู่ภำยใต้
ค�ำกล่ำว กิริยำท่ำทำง กำรปฏิบัติที่มีลักษณะทำงเพศโดยไม่พึงประสงค์ รวมทั้งกำรกระท�ำทำงกำยภำพ อย่ำงไรก็ตำม 
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งยังไม่อำจสรุปได้ว่ำเป็นกรณีสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนอันมีลักษณะคุกคำม เนื่องจำก
อำจต้องพิจำรณำในภำพรวมซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมหลำยพฤติกรรม ดังนั้น ในกำรพิจำรณำว่ำมีสภำพแวดล้อม 
ดงักล่ำวหรอืไม่ EEOC จะน�ำปัจจยัต่ำง ๆ  มำประกอบกำรพิจำรณำ โดยเฉพำะ ปัจจัยด้ำน “ควำมรุนแรง” (Serious) และ 
“ควำมถี่” (Frequent) ของพฤติกรรมที่อ้ำงว่ำมีส่วนก่อให้เกิดสภำพแวดล้อมดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำมในบำงสถำนกำรณ์
นั้น กำรคุกคำมทั้งสองกรณีอำจทับซ้อนกันได้ เช่น ภำยใต้สภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนที่มีลักษณะคุกคำมนั้น หัวหน้ำงำน
อำจเรียกร้องให้ลกูจ้ำงปฏบิตัต่ิอตนในลกัษณะทีพ่งึพอใจเป็นพเิศษเกีย่วกบัเรือ่งทำงเพศ ซึง่เม่ือลกูจ้ำงปฏเิสธจะมผีลต่อ
ควำมก้ำวหน้ำในงำนหรือถูกเลิกจ้ำง408

๔.๑๓.๓.๒ กฎหมายอินเดีย 
กำรคกุคำมทำงเพศต่อผูห้ญงิ เป็นกำรละเมดิสทิธขิัน้พืน้ฐำนของผูห้ญงิในควำมเท่ำเทยีม

กนั ซึง่สทิธิน้ีได้รบักำรรบัรองตำมรฐัธรรมนญูอนิเดยีมำตรำ ๑๔409 และ ๑๕ รวมทัง้ละเมดิต่อสทิธใินชีวติและกำรใช้ชีวติ
ด้วยควำมมีศักดิ์ศรีตำมมำตรำ ๒๑ 

   408   Section 704 (a) of Title VII
   409   Article 14 Equality before the law: “The State shall not deny to any person equality before the law or 

the equal protection of the laws within the territory of India”, Article 15. Prohibition of discrimination on grounds 

of religion, race, caste, sex or place of birth (1) The State shall not discriminate against any citizen on grounds only 

of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. (2) No citizen shall, on grounds only of religion, race, 

caste, sex, place of birth or any of them, be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard 

to- (a) access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment; or (b) the use of wells, tanks, 

bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of State funds or dedicated to the 

use of the general public. (3) Nothing in this article shall prevent the State from making any special provision for 

women and children. 
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   410   From “Vishaka v. State of Rajasthan and Ors. AIR 1997” SC 3011
   411   From The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act,  

2013 The Gazette of India”. Press Information Bureau. Retrieved from http://www.ilo.org/asia/info/public/WCMS_ 

220527/lang--en/index.html
   412   มำตรำ 2 (n)

กำรคุกคำมทำงเพศ (Sexual Harassment) คือ กำรกล่ันแกล้งรังแก หรือกำรบังคับ 
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทำงเพศ หรือกำรกระท�ำอันไม่พึงประสงค์ หรือกำรให้ค�ำมั่นสัญญำที่ไม่เหมำะสมเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
กำรตอบแทนในเรื่องทำงเพศ

องค์ประกอบส�ำคัญของกำรคุกคำมทำงเพศ คือ ลักษณะที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่เป็นที่
ต้องกำรของผู้ถูกกระท�ำ (Unwelcome or Unwanted) ซ่ึงมุ่งเน้นพิจำรณำผลกระทบที่เกิดกับผู้ถูกกระท�ำมำกกว่ำ 
มุ่งเน้นที่เจตนำของตัวผู้กระท�ำ 

ในปี ค.ศ. ๑๙๙๗ ศำลสูงสุดของอินเดียได้วำงแนวทำงวินิจฉัยกำรคุกคำมทำงเพศโดย 
ก�ำหนดองค์ประกอบที่ส�ำคัญของควำมผิดฐำนคุกคำมทำงเพศ (Sexual Harassment) ดังนี้410 

“การติดต่อทางกายภาพ การเข้าหาเกี่ยวกับเรื่องทางเพศอย่างชัดแจ้งและไม่เป็นที ่
พึงประสงค์ หรือ

การเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ หรือ
การเสียดสีใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องทางเพศ หรือ 
การแสดงสื่อลามกโดยการบังคับ หรือ
การกระท�าใด ๆ ทางกายภาพ วาจา มิใช่วาจา เกี่ยวกับเรื่องทางเพศ”

ต่อมำ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรคุกคำมทำงเพศโดยตรง ได้มีผลใช้
บังคับ กล่ำวคือ 

๑. กฎหมายคุ้มครองและป้องกันการคุกคามทางเพศต่อผู้หญิงในสถานที่ท�างาน 
(Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal Act, 2013)

กฎหมำยนี้ก�ำหนดหลักส�ำคัญเกี่ยวกับกำรป้องกันและคุ้มครองกำรคุกคำมทำงเพศ 
ได้แก่411 

ก�ำหนดนิยำมของกำรคุกคำมทำงเพศ ว่ำหมำยถึงกำรกระท�ำดังต่อไปนี้412  
“การติดต่อทางกายภาพ การเข้าหาเกี่ยวกับเรื่องทางเพศอย่างชัดแจ้งและไม่เป็นที่พึง

ประสงค์ หรือ
การเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ หรือ
การเสียดสีใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องทางเพศ หรือ 
การแสดงสื่อลามกโดยการบังคับ หรือ
การกระท�าใด ๆ ทางกายภาพ วาจา มิใช่วาจา เกี่ยวกับเรื่องทางเพศ”
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กฎหมำยนี้ได้วำงหลักทั่วไปห้ำมกำรคุกคำมทำงเพศในที่ท�ำงำน ซึ่งครอบคลุมพฤติกรรม
ต่ำง ๆ ได้แก่413  

 กำรปฏบิตัอิย่ำงเป็นพิเศษเกีย่วกบักำรจ้ำงงำนของลูกจ้ำงไม่ว่ำโดยชดัแจ้งหรือปริยำย
 กำรปฏิบัติอย่ำงด้อยว่ำหรือคุกคำมเกี่ยวกับกำรจ้ำงงำนของลูกจ้ำงไม่ว่ำโดยชัดแจ้ง 

            หรือปริยำย
 แทรกแซงกำรท�ำงำน หรือสร้ำงบรรยำกำศกำรท�ำงำนที่มีลักษณะคุกคำมหรือข่มขู่ 

            ลูกจ้ำงหญิงนั้น
 ปฏิบัติต่อลูกจ้ำงหญิงนั้นในลักษณะให้ได้รับควำมอับอำย อันอำจกระทบต่อสุขภำพ 

            หรือควำมปลอดภัยของลูกจ้ำงหญิงนั้น 

จะเหน็ได้ว่ำ ค�ำนิยำมและพฤตกิรรมทีต้่องห้ำมนัน้มขีอบเขตทีก่ว้ำง ครอบคลมุกำรคุกคำม
ท่ีมีลักษณะของกำรแลกเปล่ียน (Quid Pro Quo Harassment) และสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนที่มีลักษณะคุกคำม 
(Hostile Work Environment) 

ส�ำหรับขอบเขตของผู้ได้รับกำรคุ้มครอง คือ ผู้หญิงซึ่งเป็นลูกจ้ำง โดยมีครอบคลุมกำร
คุกคำมทีเ่กดิในทีท่�ำงำน (Workplace) โดยนยิำมค�ำว่ำทีท่�ำงำนไว้กว้ำง ไม่ว่ำในกจิกำรลกัษณะใด รวมทัง้ลกูจ้ำงทีท่�ำงำน
ในบ้ำน และครอบคลุมถึงสถำนที่ซึ่งลูกจ้ำงได้รับค�ำสั่งให้ไปติดต่อ กำรเดินทำงที่เกี่ยวกับกำรท�ำงำน (มำตรำ 2 (O)) 

กฎหมำยก�ำหนดให้นำยจ้ำงต้องจัดให้มีคณะกรรมกำรพิจำรณำข้อร้องเรียนภำยใน
องค์กร (Internal Complaints Committee) เพื่อพิจำรณำสอบสวนกรณีมีค�ำร้องเรียนเกี่ยวกับกำรคุกคำมทำงเพศใน
ที่ท�ำงำน ซึ่งมีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรสืบสวนข้อเท็จจริง พยำยำมไกล่เกลี่ยข้อพิพำท หำกนำยจ้ำงไม่จัดให้มีคณะกรรมกำร
และกระบวนกำรพิจำรณำค�ำร้องดังกล่ำว จะมีควำมผิดตำมกฎหมำยนี้ โดยผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อกรรมกำรดังกล่ำวคือ 
“หญิงผู้เศร้ำสร้อย” (Aggrieved Women)414 ซึ่งเป็นผู้ถูกคุกคำม (มำตรำ ๙) 

แม้ว่ำกฎหมำยนี้มีหลักกำรก�ำหนดให้นำยจ้ำงต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำข้อร้องเรียน
ภำยในองค์กร จำกกำรส�ำรวจของภำคเอกชนในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ พบว่ำมีนำยจ้ำงถึงร้อยละ ๓๖ ที่ไม่ปฏิบัติตำมหลัก
กฎหมำยดังกล่ำว415  

๒. ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐานคุกคามทางเพศที่แก้ไขใหม่ มาตรา 354 A
กฎหมำยดังกล่ำวได้รับอิทธิพลจำกแนวค�ำตัดสินของศำลในปี ค.ศ. ๑๙๙๗ เกี่ยวกับกำร

คุกคำมทำงเพศ โดยมีหลักกำรส�ำคัญในมำตรำ 354 A ดังนี้ 
“ชำยผู้ซึ่งกระท�ำกำรต่อไปนี้มีควำมผิดฐำนคุกคำมทำงเพศ 
(ก) กำรติดต่อทำงกำยภำพ กำรเข้ำหำเก่ียวกับเรื่องทำงเพศอย่ำงชัดแจ้งและไม่เป็นที่ 

    พึงประสงค์ หรือ

   413   มำตรำ ๓
   414  ตำมมำตรำ 2 (a) นิยำมควำมหมำยของหญิงผู้เศร้ำสร้อย ครอบคลุมทั้งหญิงที่ถูกจ้ำงแรงงำนในสถำนประกอบกำร

และผู้ที่ท�ำงำนในบ้ำนด้วย 
   415   มำตรำ 2 (n) แหล่งเดิม
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   416   From Code of Practice on the Prevention and Eradication of Sexual Harassment in the Workplace, 

1999 Ministry of Human Resources

(ข) กำรเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องทำงเพศ หรือ
(ค) กำรแสดงสิ่งลำมกโดยขัดต่อควำมประสงค์ของผู้หญิง หรือ 
(ง) กำรเสียดสีใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องทำงเพศ 
กำรกระท�ำควำมผิดตำม (ก) หรือ (ข) หรือ (ค) มีโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๓ ปีหรือปรับ หรือ 

         ทั้งจ�ำทั้งปรับ
กำรกระท�ำควำมผิดตำม (ง) มีโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับ หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ”
หมำยเหตุ: ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่ำ เฉพำะผู้ชำย จึงมีควำมผิดฐำนคุกคำมทำงเพศต่อหญิง  

ดงันัน้ กรณหีญงิท�ำกำรคกุคำมทำงเพศต่อชำย หรือหญงิคกุคำมทำงเพศต่อหญงิด้วยกนัเอง ไม่เป็นควำมผิดตำมกฎหมำย
อินเดีย 

๔.๑๓.๓.๓ กฎหมายประเทศมาเลเซีย 
ส�ำหรับวิธีกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรคุกคำมทำงเพศในที่ท�ำงำนของมำเลเซียนั้น 

อยูบ่นพืน้ฐำนแนวคดิทีว่่ำ ปัญหำดงักล่ำวเกดิขึน้ในบริบทควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนำยจ้ำง ลกูจ้ำง หรือระหว่ำงลกูจ้ำงด้วย
กัน ซึ่งจัดเป็นพฤติกรรมภำยในองค์กร ดังนั้น จึงมีแนวคิดและข้อเสนอให้มีมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำดังกล่ำวใน
ระดบัองค์กร (At the enterprise level) ดงันัน้ ในปี ค.ศ. ๑๙๙๙ กระทรวงทรัพยำกรมนษุย์ของมำเลเซีย (Ministry of 
Human Resource) จึงได้จัดท�ำ “ประมวลแนวปฏิบัติในกำรป้องกันและขจัดกำรคุกคำมทำงเพศในที่ท�ำงำน” (Code 
of Practice on the Prevention and Eradication of Sexual Harassment in the Workplace) โดยมีหลักกำร
ก�ำหนดนิยำมและวำงแนวทำงปฏบัิตเิพือ่ขจดัปัญหำกำรคกุคำมทำงเพศในทีท่�ำงำน ประมวลแนวปฏบิตันิีม้วีตัถปุระสงค์
หลกัเพือ่เป็นแนวทำงส�ำหรบันำยจ้ำงในกำรป้องกนั แก้ไข และก�ำหนดกลไกกำรเยยีวยำส�ำหรบัปัญหำกำรคกุคำมทำงเพศ 
โดยมุ่งเน้นกำรป้องกนัมใิห้กำรคกุคำมทำงเพศเกดิขึน้ แต่หำกเกดิขึน้แล้วกจ็ะมกีลไกและกระบวนกำรในกำรรบัมือแก้ไข
เยียวยำ รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดปัญหำนั้นซ�้ำอีก อย่ำงไรก็ตำม ประมวลแนวปฏิบัตินี้เป็นเพียงแนวทำงที่ภำครัฐก�ำหนด
ขึ้น (Guidelines) โดยไม่มีผลทำงกฎหมำย รัฐบำลมำเลเซียมุ่งหวังให้นำยจ้ำงน�ำเอำหลักกำรของประมวลแนวปฏิบัตินี้
ไปก�ำหนดไว้ในข้อบังคับกำรท�ำงำนของแต่ละองค์กร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรคุกคำมทำงเพศในที่ท�ำงำน

ต่อมำ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ ประเทศมำเลเซียไม่มีกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุกคำมทำงเพศ 
(Sexual harassment) โดยเฉพำะ ดังนั้น

หลักการส�าคัญของ “ประมวลแนวปฏิบัติในการป้องกันและขจัดการคุกคามทางเพศในที่ท�างาน”

ประมวลแนวปฏิบัติในกำรป้องกันและขจัดกำรคุกคำมทำงเพศในที่ท�ำงำน (Code of Practice on the 
Prevention and Eradication of Sexual Harassment in the Workplace)416  

นิยำมควำมหมำยของกำรคุกคำมทำงเพศ
ข้อ ๔ ของประมวลแนวปฏิบัติฯ ได้นิยำมควำมหมำยของกำรคุกคำมทำงเพศ ไว้ดังนี้ 
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“การกระท�าใด ๆ อันมีลักษณะทางเพศใด ๆ และไม่เป็นที่พึงประสงค์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยค�าพูด
หรือไม่ใช้ค�าพูด (Verbal or non-verbal) หรือการกระท�าที่ส่งผลกระทบทางกายภาพหรือทางจิตใจ  
(Psychological or physical harassment) โดยการกระท�าดังกล่าว 

ก.  ผูถ้กูกระท�ารบัรูโ้ดยมเีหตผุลอนัสมควรว่าการกระท�านัน้ส่งผลเป็นการวางเงือ่นไขในการจ้างงานของตน
ข. ผู้ถูกกระท�ารับรู้โดยมีเหตุผลอันสมควรว่าการกระท�านั้นเป็นการคุกคามต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู ่

  ของตน แต่ไม่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการท�างาน” 

การจ�าแนกประเภทของการคุกคามทางเพศ
แนวปฏิบัติข้อ ๕ ยังได้อธิบำยขยำยควำมจำกค�ำนิยำมข้ำงต้น โดยกำรคุกคำมทำงเพศอำจจ�ำแนกเป็น ๒ 

ประเภท กล่ำวคือ
กำรบังคับทำงเพศ (Sexual coercion) เป็นกำรคุกคำมทำงเพศซ่ึงมีผลโดยตรงกับกำรท�ำงำนของ 

ผู้ถูกคุกคำม ตัวอย่ำงเช่น ผู้บังคับบัญชำที่มีอ�ำนำจในกำรก�ำหนดเงินเดือนและกำรเลื่อนต�ำแหน่ง พยำยำมใช้วิธี
กำรใด ๆ เพื่อบีบบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชำยอมให้กำรปฏิบัติทำงเพศเป็นพิเศษกับตน (Sexual favour) หำก 
ผูใ้ต้บงัคับบญัชำยอมตำมกจ็ะได้รบัผลตอบแทนเกีย่วกบักำรท�ำงำน แต่หำกปฏเิสธกจ็ะไม่ได้รบัผลประโยชน์หรอื
ควำมก้ำวหน้ำในกำรท�ำงำน 

กำรก่อกำรรบกวนทำงเพศ (Sexual annoyance) ซึ่งมีลักษณะก้ำวร้ำวและสร้ำงควำมเดือดร้อนร�ำคำญ 
(offensive, intimidating) โดยกำรกระท�ำดงักล่ำวไม่มคีวำมเชือ่มโยงโดยตรงกบัผลประโยชน์เกีย่วกบักำรท�ำงำน 
แต่ก่อให้เกดิสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนท่ีผู้ถูกคกุคำมจ�ำต้องทนเพือ่ท�ำงำนต่อไป กำรคกุคำมประเภทนีอ้ำจเกดิ
ขึ้นระหว่ำงพนักงำนด้วยกันเอง รวมทั้งกำรคุกคำมที่เกิดระหว่ำงลูกค้ำกับพนักงำนด้วย 

แนวปฏิบัติข้อ ข้อ ๖ ก�ำหนดว่ำ กำรคุกคำมทำงเพศในท่ีท�ำงำนครอบคลุมถึงกำรคุกคำมที่เกี่ยวข้อง 
กับกำรท�ำงำนอันเกิดนอกสถำนที่ท�ำงำน โดยเป็นผลมำจำกควำมรับผิดชอบของกำรท�ำงำน (as a result of 
employment responsibility) หรือควำมสัมพันธ์ในกำรจ้ำงแรงงำน ตัวอย่ำงเช่น 

กำรคุกคำมทีเ่กดิขึน้ในกจิกรรมทำงสงัคมท่ีเกีย่วกับงำน กำรคกุคำมทีเ่กิดขึน้เกีย่วกบังำนท่ีได้รบัมอบหมำย 
นอกสถำนที่ท�ำงำน กำรคุกคำมท่ีเกิดข้ึนในกำรประชุมหรืออบรม กำรคุกคำมที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงที่
เกี่ยวข้องกับกำรท�ำงำน กำรคุกคำมที่เกิดขึ้นทำงอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

แนวปฏิบัติ ข้อ ๗ วำงหลักว่ำ กำรคุกคำมทำงเพศนั้นเป็นกรณีท่ีไม่พึงประสงค์และไม่เป็นที่ยอมรับ  
(unwanted and unwelcome) ของผู้ถูกกระท�ำ 

รูปแบบของการคุกคามทางเพศ (Forms of sexual harassment) 
แนวปฏิบัติ ข้อ ๘ ได้จ�ำแนกรูปแบบของกำรคุกคำมทำงเพศไว้ ๕ รูปแบบ ได้แก่ 
๑. กำรคุกคำมทำงวำจำ (Verbal harassment) เช่น กำรกล่ำวควำมเห็น เรื่องตลก ล้อเลียน 
๒. กำรคุกคำมทีม่ใิช่ทำงวำจำ (Non-verbal / gestural harassment ) เช่น กำรคกุคำมโดยกริยำท่ำทำง 
๓. กำรคุกคำมต่อสำยตำ (Visual harassment) เช่น กำรใช้ภำพลำมก กำรใช้ภำพถ่ำยหรือภำพที ่

   สร้ำงขึ้นด้วยวิธีต่ำง ๆ เพื่อกำรคุกคำม 
๔. กำรคุกคำมทำงจิตใจ (Psychological harassment) เช่น กำรส่งค�ำเชื้อเชิญอันไม่พึงประสงค์ซ�้ำ ๆ 
๕. กำรคุกคำมทำงกำยภำพ (Physical harassment) เช่น กำรสัมผัสเนื้อตัวร่ำงกำยในลักษณะต่ำง ๆ 
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กลไกภายในเพื่อการรับมือกับการคุกคามทางเพศในที่ท�างาน 
ประมวลแนวปฏิบัติข้อ ๙ ได้ก�ำหนดกลไกภำยในส�ำหรับที่ท�ำงำน (In-house mechanism) เพื่อให้

นำยจ้ำงก�ำหนดข้อบังคับหรือระเบียบต่อไปในรำยละเอียด ส�ำหรับองค์ประกอบส�ำคัญที่นำยจ้ำงควรพิจำรณำ
น�ำไปก�ำหนดไว้มีดังต่อไปนี้ 
 แนวนโยบำยห้ำมกำรคุกคำมทำงเพศในองค์กร
 ค�ำนิยำมของกำรคุกคำมทำงเพศที่ชัดเจน
 กระบวนกำรร้องเรียนส�ำหรับผู้ถูกคุกคำมทำงเพศในที่ท�ำงำน
 กฎระเบียบและมำตรกำรทำงวินัย กำรลงโทษผู้คุกคำม รวมทั้งผู ้อ ้ำงว่ำถูกคุกคำมทำงเพศ 

  อันเป็นเท็จอีกด้วย
 กระบวนกำรป้องกันและเยียวยำเหยื่อผู้ถูกคุกคำม
 กำรส่งเสริมกำรศึกษำและให้ควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำยของบริษัทในกำรป้องกันและแก้ไขกำรคุกคำม 

  ทำงเพศ เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหำและผลกระทบของกำรคุกคำมดังกล่ำว
ส�ำหรับองค์ประกอบต่ำง ๆ ดังกล่ำวข้ำงต้นนั้น ประมวลแนวปฏิบัตินี้ยังได้ก�ำหนดรำยละเอียดลงไปใน

แต่ละองค์ประกอบอีกดังต่อไปนี้ 

แนวนโยบายห้ามการคุกคามทางเพศในองค์กร (ข้อ ๑๐-๑๒) 
แนวนโยบำยห้ำมกำรคุกคำมทำงเพศในองค์กรเป็นเอกสำรจำกฝ่ำยบริหำรจัดกำรไปยังลูกจ้ำงเพื่อแสดง

ถึงนโยบำยขององค์กรในกำรป้องกันและขจัดกำรคุกคำมทำงเพศในที่ท�ำงำนเพ่ือเสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมใน
กำรท�ำงำนเชิงบวกแก่องค์กำร

แนวนโยบำยควรมำจำกฝ่ำยบริหำรสูงสุดเพื่อท�ำให้มั่นใจถึงกำรบังคับใช้อย่ำงทั่วถึงในองค์กร
แนวนโยบำยอย่ำงน้อยที่สุดจะต้องครอบคลุมเนื้อหำดังต่อไปนี้
 กำรประกำศห้ำมกำรคุกคำมทำงเพศในที่ท�ำงำน
 เตือนว่ำกำรคุกคำมทำงเพศนั้นเป็นกำรขัดต่อนโยบำยขององค์กรและจะน�ำไปสู่กำรด�ำเนินกำรลงโทษ 

 ทำงวินัย
 กฎระเบียบที่แสดงว่ำผู้บังคับบัญชำ ผู้จัดกำร มีหน้ำที่เชิงบวกในกำรน�ำนโยบำยไปประยุกต์ใช้

ค�านิยามของการคุกคามทางเพศที่ชัดเจน (ข้อ ๑๓ -๑๔) 
ค�ำนิยำมที่ชัดเจนของกำรคุกคำมทำงเพศจะเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของกลไกภำยในองค์กร นิยำม

ที่ก�ำหนดรำยละเอียดนั้นเป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อท�ำให้ฝ่ำยบริหำรจัดกำรและลูกจ้ำงได้ทรำบอย่ำงชัดเจนถึง 
กำรกระท�ำที่เป็นกำรคุกคำมทำงเพศ

วตัถปุระสงค์หลักของกำรก�ำหนดนยิำม คอื กำรท�ำให้บคุคลในองค์กรตระหนกัถึงกำรกระท�ำและทัศนคติ
ซึง่จดัว่ำเป็นกำรไม่พงึประสงค์และคกุคำมผูอ้ืน่ โดยพฤตกิรรมดงักล่ำวเป็นพฤตกิรรมท่ีห้ำมกระท�ำส�ำหรบัองค์กร

กระบวนการร้องเรียน (ข้อ ๑๕-๑๘) 
แม้ว่ำแนวทำงกำรป้องกันจะได้มีกำรก�ำหนดข้ึนมำเพื่อเป็นกำรป้องปรำมกำรคุกคำมทำงเพศแล้ว แต่

ปัญหำกำรคกุคำมทำงเพศยงัอำจเกดิข้ึนได้ ดังนัน้ จงึมคีวำมจ�ำเป็นทีอ่งค์กรจะต้องจดัให้มกีระบวนกำรร้องเรยีน
ส�ำหรับผู้ถูกคุกคำมทำงเพศเมื่อเกิดพฤติกรรมดังกล่ำวขึ้น 
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เนือ่งจำกลกัษณะของข้อร้องเรยีนเกีย่วกบักำรคกุคำมทำงเพศทีม่คีวำมอ่อนไหวและส่วนบคุคล นำยจ้ำง
ควรจัดให้มีกระบวนกำรร้องเรียนเฉพำะส�ำหรับปัญหำนี้แยกต่ำงหำกจำกกระบวนกำรร้องเรียนปัญหำอื่น ๆ  ใน
กำรท�ำงำน

กระบวนกำรร้องเรยีนควรจดัให้มข้ึีนซึง่มำตรกำรเพือ่คุม้ครองเหยือ่จำกพฤตกิรรมต่ำง ๆ  อนัไม่พงึประสงค์
ของผู้คุกคำมอันอำจเกิดขึ้นเนื่องจำกกำรร้องเรียนเช่นว่ำนั้น 

กระบวนกำรร้องเรียนนั้นอย่ำงน้อยที่สุดควรประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนโดยละเอียดแต่ละขั้นตอนส�ำหรับกำรรำยงำนและกระบวนกำรพิจำรณำข้อร้องเรียน
 กระบวนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง
 กระบวนกำรอุทธรณ์ส�ำหรับฝ่ำยที่ไม่พอใจผลกำรพิจำรณำ 

กฎระเบียบทางวินัยและการลงโทษ (ข้อ ๑๙-๒๒) 
เพ่ือให้มัน่ใจถึงประสทิธิภำพของนโยบำยและกระบวนกำรป้องกนัและขจดักำรคกุคำมทำงเพศ จงึมคีวำม

จ�ำเป็นในกำรก�ำหนดโทษทำงวินัยส�ำหรับผู้ฝ่ำฝืน
 กฎระเบียบเกีย่วกบัโทษทำงวนิยัจะต้องมกีำรก�ำหนดโทษส�ำหรบัผูค้กุคำมทำงเพศ ส�ำหรบัรำยละเอยีด 

 ของโทษนั้นควรก�ำหนดให้สอดคล้องกับควำมรุนแรงและลักษณะกำรกระท�ำ
 กฎระเบียบควรก�ำหนดโทษทำงวินัยส�ำหรับผู้ท�ำกำรร้องเรียนอันเป็นเท็จหรือเป็นกำรใส่ร้ำยผู้อื่น

กระบวนการป้องกันและเยียวยาเหยื่อผู้ถูกคุกคาม (ข้อ ๒๓-๒๖) 
เพื่อส่งเสริมให้เหยื่อสำมำรถรำยงำนกำรคุกคำมทำงเพศ จึงควรมีกำรก�ำหนดมำตรกำรคุ้มครองควำม

ลับของกำรร้องเรียนตั้งแต่เริ่มกำรร้องเรียนตลอดจนกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่ตำมมำ เพื่อลดควำมอับอำยของ 
ผู้ถูกคุกคำม

ในกรณีที่เหยื่อของกำรคุกคำมทำงเพศเกิดควำมสูญเสีย เช่น กำรไม่ได้รับผลประโยชน์จำกกำรท�ำงำน
หรือควำมก้ำวหน้ำในกำรท�ำงำน ควรมีกระบวนกำรในกำรท�ำให้เหยื่อได้อยู่ในสถำนะหรือต�ำแหน่งที่เหมำะสม 

ส�ำหรับเหยื่อที่ควรได้รับกำรชดใช้เป็นตัวเงินส�ำหรับควำมสูญเสียอันเกิดจำกกำรปฏิเสธผลประโยชน์
เนื่องจำกกำรท�ำงำนอันเกิดขึ้นจำกกำรคุกคำมทำงเพศ ควรมีกำรก�ำหนดให้เหยื่อนั้นได้รับกำรชดใช้ควำมเสีย
หำยดังกล่ำวด้วย 

ในกรณีทีพ่บว่ำค�ำร้องเรยีนนัน้ไม่ถกูต้องชอบธรรม ควรมกีำรก�ำหนดมำตรกำรเยยีวยำส�ำหรบัผูถ้กูกล่ำวหำ

การส่งเสริมการศึกษาและให้ความรู ้(ข้อ ๒๗)
กำรป้องกันกำรคุกคำมทำงเพศเป็นสิ่งส�ำคัญที่นำยจ้ำงควรพิจำรณำน�ำมำใช้ เช่น กำรป้องกันดังต่อไปนี้ 
กำรสื่อสำร กำรศึกษำ กำรฝึกอบรม 
ล�ำพงัเพียงกำรพัฒนำนโยบำยในกำรท�ำงำนและกระบวนกำรรอ้งเรยีนดงักล่ำวขำ้งตน้อำจยังไมเ่พยีงพอ 

ดังนั้น นำยจ้ำงต้องสื่อสำรข้อมูลเกี่ยวกับนโยบำยและกลไกดังกล่ำวไปยังลูกจ้ำงท้ังหมดรวมทั้งผู้บังคับบัญชำ
ระดับต่ำง ๆ ให้ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำยและกลไกด้วย

นำยจ้ำงควรจัดให้มีโปรแกรมกำรฝึกอบรมเพื่อน�ำไปสู่ควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำยเกี่ยวกับกำรป้องกัน
และขจัดกำรคุกคำมทำงเพศ
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   417   From “Combating Sexual Harassment: The Way Forward,” by  Zarina Abdul Aziz and Cecelia Ng,  

The 11th Malaysia Law Conference 8-10 November 2001, Kuala Lumpur.
   418   From “An Empirical Investigation Of Sexual Harassment Incidents In Malaysian Workplace” by Mohd 

Nazri Ismail and Lee Kum Chee, 2005,The Journal of American Academy Of Business, Cambridge 7, 1 

นำยจ้ำงควรจัดให้มีกำรอบรมส�ำหรับระดับผู้บังคับบัญชำและระดับผู้จัดกำรเพ่ือให้ตระหนักถึงปัญหำ
ตลอดจนกำรป้องกันและแก้ไขกำรคุกคำมทำงเพศ

จำกผลกำรส�ำรวจของมำเลเซยีพบว่ำ ในกำรส�ำรวจสถำนกำรณ์กำรคกุคำมทำงเพศ (Sexual harassment) 
โดยสหภำพกำรค้ำมำเลเซีย (Malaysia Trades Union Congress) ซึ่งท�ำขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี ค.ศ. ๑๙๘๗  
ชี้ให้เห็นว่ำ ร้อยละ ๙๐ ของผู้หญิงในกลุ่มประชำกรตัวอย่ำงมีประสบกำรณ์ถูกคุกคำมทำงเพศในที่ท�ำงำน  
จำกกำรส�ำรวจเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในช่วงทศวรรษที่ ๑๙๙๐ แสดงให้เห็นว่ำ ร้อยละ ๔๓.๔ ของพนักงำนชำยและ 
ร้อยละ ๕๓ ของพนักงำนหญิงมีประสบกำรณ์ถูกคุกคำมทำงเพศ417  

นอกจำกนี้ ผลกำรศึกษำของ Dr Mohd Nazri Ismail & Lee Kum Chee ชี้ให้เห็นว่ำ418 สภำพกำร
ท�ำงำนในมำเลเซียยังมีทัศนคติควำมล�ำเอียงทำงเพศต่อผู้หญิงอันส่งผลให้พนักงำนหญิงมีควำมเสี่ยงต่อกำร
ถูกคุกคำมทำงเพศ ในรูปแบบของกำรใช้วำจำ ถ้อยค�ำ กำรสื่อสำร รวมทั้งกำรกระท�ำทำงกำยภำพ เหตุกำรณ ์
ดังกล่ำวเกิดขึ้นโดยไม่ค�ำนึงถึงระดับกำรศึกษำ สถำนภำพกำรสมรส หรือเชื้อชำติของพนักงำนหญิง

๔.๑๓.๔ วิเคราะห์เปรียบเทียบการคุกคามทางเพศตามกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศ 
ในบริบทของกำรจ้ำงแรงงำนนั้น กำรคุกคำมทำงเพศอำจจ�ำแนกคู่ควำมสัมพันธ์ได้ ดังนี้

กรณีแรก  ระหว่ำงนำยจ้ำงหรือผู้บังคับบัญชำกับลูกจ้ำง
กรณีที่สอง  ระหว่ำงลูกจ้ำงด้วยกันเอง 
กรณีที่สาม  ระหว่ำงลูกค้ำกับลูกจ้ำง 

จะเห็นได้ว่ำ กรณีแรก เกิดขึ้นมำจำกพ้ืนฐำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนำยจ้ำงลูกจ้ำงตำมสัญญำจ้ำง
แรงงำน ส�ำหรับในกรณีท่ีสองนั้น ไม่อยู่ในควำมสัมพันธ์ของสัญญำจ้ำงแรงงำนระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำง แต่ยังอยู่ใน
สภำวะแวดล้อมของกำรท�ำงำน ส�ำหรับกรณีที่สำม ไม่อยู่ในควำมสัมพันธ์ของกำรจ้ำงแรงงำน กฎหมำยเกี่ยวกับแรงงำน
ไม่อำจน�ำมำปรับใช้หรือบังคับในกรณีนี้ได้ เนื่องจำกลูกค้ำมิได้มีนิติสัมพันธ์ในสัญญำจ้ำงแรงงำนที่ผูกพันเฉพำะนำยจ้ำง
และลูกจ้ำง

หำกเปรียบเทียบกับกฎหมำยอินเดียจะพบว่ำ กฎหมำยอินเดียมีกฎหมำยเฉพำะวำงหลักห้ำมกำร
คุกคำมทำงเพศในบริบทกำรจ้ำงแรงงำนไว้ โดยครอบคลุมทั้งกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นพิเศษเกี่ยวกับกำรจ้ำงงำนของลูกจ้ำง
ไม่ว่ำโดยชดัแจ้งหรอืปรยิำย รวมถึงห้ำมกำรสร้ำงบรรยำกำศกำรท�ำงำนทีม่ลีกัษณะคกุคำมหรือข่มขูล่กูจ้ำงหญงินัน้ ซึง่ใน
กรณีนี้เทียบเคียงได้กับกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนอันเป็นกำรคุกคำม (Hostile working environment) ตำม
กฎหมำยสหรัฐอเมริกำ อย่ำงไรก็ตำม ข้อจ�ำกัดของกฎหมำยอินเดียคือมีขอบเขตเฉพำะกำรคุกคำมลูกจ้ำงหญิงเท่ำนั้น 

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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ส�ำหรับกฎหมำยมำเลเซีย กระทรวงทรัพยำกรมนุษย์ตระหนักถึงควำมส�ำคัญและปัญหำของกำร
คุกคำมทำงเพศที่เกิดขึ้นในบริบทของกำรท�ำงำน ในแนวปฏิบัติได้จัดให้กำรคุกคำมที่เกิดขึ้นทั้ง ๓ กรณีดังกล่ำวเป็นกำร
คกุคำมทำงเพศในทีท่�ำงำนด้วย แม้ว่ำแนวปฏบิตัดิงักล่ำวไม่มผีลบงัคบัตำมกฎหมำย แต่กเ็ป็นแนวทำงส�ำหรบันำยจ้ำงใน
กำรก�ำหนดข้อบงัคบัในกำรท�ำงำนเกีย่วกบักำรคกุคำมในสถำนทีท่�ำงำน อย่ำงไรกต็ำม ประเทศไทยนัน้กฎหมำยแรงงำน
มไิด้ก�ำหนดบงัคับให้นำยจ้ำงต้องมแีนวปฏบัิตใินกำรด�ำเนนิกำรกบักำรคกุคำมในองค์กรของตน จำกกำรสมัภำษณ์พบว่ำ 
ในกจิกำรภำคเอกชนหลำยแห่งไม่มแีนวปฏบิตัใินเรือ่งดงักล่ำว อย่ำงไรกต็ำม ในกจิกำรภำคเอกชนบำงแห่งซึง่เป็นบรษิทั
ข้ำมชำติ พบว่ำมีแนวนโยบำยเก่ียวกับกำรคุกคำมทำงเพศที่ชัดเจน (Harrasment policy) โดยมีกำรก�ำหนดวิธีกำร 
ร้องเรียนส�ำหรับลูกจ้ำง ตลอดจนมีกระบวนกำรพิจำรณำทำงวินัยและกำรไกล่เกลี่ยภำยในองค์กรด้วย 

ส�ำหรับตำมกฎหมำยไทยนั้น อำจแยกพิจำรณำตำมลักษณะของกำรคุกคำมทำงเพศในบริบท
กำรจ้ำงแรงงำนได้ ดังนี้ 

ประเภทแรก  กำรคุกคำมทำงเพศเชิงแลกเปลี่ยน กำรคุกคำมในลักษณะนี้เป็นกำรที่บุคคล
หนึ่งเสนอให้สิ่งตอบแทนรูปแบบใด ๆ กับอีกบุคคลหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับกำรที่ผู้ให้จะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงพึง
พอใจเป็นพิเศษในทำงเพศ (Sexual favor) ตัวอย่ำงเช่น กรณีลูกจ้ำงเป็นผู้บังคับบัญชำอำศัยอ�ำนำจหน้ำที่ของ
ตนชักชวนลูกจ้ำงหญิงซึ่งอยู่ภำยใต้บังคับบัญชำออกไปเที่ยวเตร่ด้วยกันในเวลำกลำงคืนนอกเวลำงำน หำกลูกจ้ำง
หญิงไม่ไปจะกลั่นแกล้งเสนอควำมเห็นไม่ให้ลูกจ้ำงหญิงผู้นั้นผ่ำนกำรทดลองงำน รวมทั้งเสนอจะมีกำรแลกเปลี่ยน
โดยประเมินให้เลื่อนต�ำแหน่ง สนับสนุนควำมก้ำวหน้ำในงำน เพ่ือแลกกับกำรมีควำมสัมพันธ์เป็นพิเศษหรือกำร 
ล่วงละเมิดทำงเพศกับลูกจ้ำงหญิงนั้น กำรกระท�ำดังกล่ำวมุ่งประสงค์เพื่อกำรล่วงเกินทำงเพศลูกจ้ำงหญิงซึ่งอยู่ 
ภำย ใต้บงัคบับญัชำของตน ถอืเป็นกำรล่วงเกนิทำงเพศ กรณนีีอ้ำจเทยีบเคยีงได้กบัค�ำพิพำกษำศำลฎกีำซ่ึงวินจิฉัย
ว่ำ กำรกระท�ำของลกูจ้ำงทีเ่ป็นผูบั้งคบับัญชำ นอกจำกจะเป็นกำรประพฤตผิดิศลีธรรมหรอืจำรตีประเพณอีนัดงีำม
ของสังคม อันเป็นกำรฝ่ำฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท�ำงำนของนำยจ้ำงแล้ว ยังมีผลกระทบต่อกำรบริหำรงำนบุคคล
ของนำยจ้ำง ท�ำให้พนักงำนขำดขวัญและก�ำลังใจในกำรท�ำงำน กำรฝ่ำฝืนของลูกจ้ำงถือเป็นกรณีร้ำยแรง นำยจ้ำง
เลกิจ้ำงได้โดยไม่ต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ ไม่ต้องจ่ำยค่ำชดเชยและไม่ถือว่ำเป็นกำรเลิกจ้ำงทีไ่ม่เป็นธรรม (ค�ำพพิำกษำ
ฎีกำที่ ๑๓๗๒/๒๕๔๕) อย่ำงไรก็ตำม หำกกรณีที่ผู้กระท�ำนั้นไม่ใช่ลูกจ้ำงซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำแต่เป็นนำยจ้ำงเอง  
ก็จะต้องมีกฎหมำยคุ้มครองลูกจ้ำงเป็นกำรเฉพำะ 

ประเภททีส่อง   กำรคกุคำมทำงเพศในเชงิสภำพแวดล้อม (Hostile environment) กำรคกุคำม
ลักษณะนี้ พนักงำนจะพบกับสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนท่ีมีผู้กระท�ำพฤติกรรมอันเป็นกำรคุกคำม (Offensive 
Behavior) เกี่ยวกับเพศ โดยพนักงำนนั้นจ�ำต้องอดทนท�ำงำนในสภำวะแวดล้อมดังกล่ำว เพื่อที่จะท�ำงำนต่อไปได้ 

หำกพิจำรณำกำรคุกคำมทำงเพศในบริบทกำรจ้ำงแรงงำนตำมกฎหมำยไทยนั้นจะเห็นได้ว่ำ 
ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนเดิมก่อนกำรแก้ไขกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน ปี ๒๕๕๑ นั้น 

มำตรำ ๑๖ บัญญัติว่ำ 
“ห้ำมมิให้นำยจ้ำง ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้ำงำน ผู้ควบคุมงำนหรือผู้ตรวจงำน กระท�ำกำรล่วงเกินทำงเพศ

ต่อลูกจ้ำงหญิงหรือเด็ก” 
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จำกหลกักฎหมำยดงักล่ำว มขีอบเขตเฉพำะ “กระท�ำกำรล่วงเกนิทำงเพศ” ซ่ึงอำจไม่ครอบคลมุกรณี
กำรคกุคำมในลกัษณะกำรแลกเปลีย่นผลประโยชน์ตอบแทนแก่ลูกจ้ำงเพ่ือให้ปฏบิติัอย่ำงเป็นทีพ่อใจพิเศษเก่ียวกับเพศ 
นอกจำกนี้ ยังมีขอบเขตจ�ำกัดเฉพำะลูกจ้ำงหญิงหรือเด็กเท่ำนั้น 

 ต่อมำ ในกำรแก้ไขกฎหมำย ปี ๒๕๕๑ มีกำรแก้ไขหลักกำรตำมมำตรำ ๑๖ (แก้ไขเพิ่มเติมโดย  
พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑) ดังนี้ 

“ห้ำมมิให้นำยจ้ำง หัวหน้ำงำน ผู้ควบคุมงำนหรือผู้ตรวจงำน กระท�ำกำรล่วงเกิน คุกคำมหรือก่อ
ควำมเดือดร้อนร�ำคำญทำงเพศต่อลูกจ้ำง”

 จะเหน็ได้ว่ำกฎหมำยคุม้ครองแรงงำนฉบบัใหม่มขีอบเขตกำรคุม้ครองทีก่ว้ำงขึน้ทัง้ในแง่องค์ประกอบ
เชิงพฤติกรรมที่รวมถึงกำร “ล่วงเกิน” “คุกคำม” หรือ”ก่อควำมเดือดร้อนร�ำคำญ” ทำงเพศ นอกจำกนี้ ยังคุ้มครอง
ลูกจ้ำงโดยไม่จ�ำกัดเพศ 

หำกเปรียบเทียบกับกฎหมำยสหรัฐอเมริกำเฉพำะในส่วนของกำรคุกคำมทำงเพศในที่ท�ำงำนนั้น 
พบว่ำ กฎหมำยไทยยังมีองค์ประกอบที่จ�ำกัด กล่ำวคือ ตำมมำตรำ ๑๖ ดังกล่ำวนั้นไม่ครอบคลุมกำรคุกคำมที่กระท�ำ
ระหว่ำงลูกจ้ำงด้วยกันเอง ในขณะที่ตำมกฎหมำยสหรัฐอเมริกำนั้น กำรที่ลูกจ้ำงคุกคำมทำงเพศด้วยกันเอง อำจถือว่ำ
นำยจ้ำงคุกคำมทำงเพศในรูปแบบของกำร “สร้ำงสภำวะแวดล้อมกำรท�ำงำนที่เป็นกำรคุกคำม” (Hostile Working 
Environment) เช่น 

 พนักงำนหญิงฟ้องนำยจ้ำงว่ำมีสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนในลักษณะคุกคำม (Hostile Work  
environment) โดยพนักงำนคนอื่นกลั่นแกล้งรังแกเธอและดึงหำงเปียของเธอด้วย นอกจำกนี้ พนักงำนบำงคนยังไป
ปล่อยข่ำวว่ำได้มเีพศสมัพนัธ์กบัเธอ หวัหน้ำงำนเรียกพนกังำนอืน่มำตักเตือน ... อย่ำงไรกต็ำม ศำลชัน้ต้นเหน็ว่ำพฤติกรรม 
ดังกล่ำวยังไม่ถึงขั้นรุนแรงถึงขั้นเป็นสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนในลักษณะคุกคำม (Hostile work environment) ศำล
อุทธรณ์พิพำกษำยืน419  

 โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้ำงหญิงฟ้องนำยจ้ำงว่ำมีสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนในลักษณะคุกคำม (Hostile 
Work Environment) เนือ่งจำกมลีกูจ้ำงชำยคนอืน่ถกูเนือ้ต้องตัวโจทก์ นำยจ้ำงทรำบเรือ่งดังกล่ำวและได้มกีำรตกัเตอืน
ลกูจ้ำงชำยคนนัน้แล้ว แต่กำรคกุคำมยงัคงเกดิขึน้ โดยมกีำรกอดเธอจำกด้ำนหลงั กดัหแูละต้นคอของเธอ ศำลแนะน�ำคณะ
ลกูขนุว่ำกำรกระท�ำของนำยจ้ำงยงัไม่เพยีงพอในกำรป้องกนัแก้ไขปัญหำกำรคกุคำมในสภำวะแวดล้อมของกำรท�ำงำน420 

หำกเปรียบเทียบกับกฎหมำยไทยจะเห็นได้ว่ำ กรณีที่กระท�ำโดยลูกจ้ำงด้วยกันซ่ึงไม่ใช่หัวหน้ำ
หรือผู้ควบคุมงำนนี้ไม่อยู่ในองค์ประกอบกำรคุกคำมตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน แม้ว่ำกำรกระท�ำดังกล่ำวอำจ
พจิำรณำได้ว่ำสบืเนือ่งจำกควำมรบัผิดชอบของนำยจ้ำงทีล่ะเลยปล่อยให้เกดิสภำวะกำรท�ำงำนอนัเป็นกำรคกุคำมเช่นนี ้
ก็ตำม จะเห็นได้จำกกำรเปรียบเทียบกับกฎหมำยต่ำงประเทศว่ำ กำรที่ลูกจ้ำงคุกคำมทำงเพศต่อลูกจ้ำงด้วยกันเองนั้น  
จัดเป็นสภำพกำรท�ำงำนที่มีลักษณะคุกคำม ซึ่งนำยจ้ำงมีหน้ำที่จะต้องด�ำเนินกำรป้องกันมิให้เกิดสภำพดังกล่ำวขึ้น 
นอกจำกนี้ กฎหมำยไทยยังไม่ได้ก�ำหนดให้นำยจ้ำงต้องก�ำหนดระเบียบหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรคุกคำมทำงเพศใน
ทีท่�ำงำนพร้อมด้วยกระบวนกำรร้องเรยีนและเยยีวยำดังเช่นกฎหมำยมำเลเซีย ในทำงปฏบิติัปรำกฏว่ำมกิีจกำรบำงแห่ง
ทีม่นีโยบำยหรอืระเบยีบเกีย่วกบักำรคกุคำมทำงเพศในทีท่�ำงำน แต่กจิกำรอกีหลำยแห่งไม่ปรำกฏนโยบำยหรอืระเบียบ
ดังกล่ำว 

   419   From “Cross v. Prairie Meadows Racetrack and Casino, Inc.,” No. 09-3427 (8th Cir. 08/12/10)
   420   From “Guth v. Radha Corp., et al.,” No. CV-08-1909-PHX-GMS (D. Ariz. 03/09/10)
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ต่อมำ มีกำรตรำพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีหลักส�ำคัญใน
มำตรำ ๑๗ คือ 

“กำรก�ำหนดนโยบำย กฎ ระเบียบ ประกำศ มำตรกำร โครงกำร หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐ 
องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ระหว่ำงเพศจะกระท�ำมิได้

กำรด�ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสำมำรถใช้สิทธิและเสรีภำพได้
เช่นเดยีวกบับคุคลอืน่ หรอืเพือ่คุม้ครองสวสัดภิำพและควำมปลอดภยั หรือกำรปฏบิติัตำมหลักกำรทำงศำสนำ หรือเพือ่
ควำมมั่นคงของประเทศ ย่อมไม่ถือเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ” 

อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำในส่วนของกำรคุกคำมทำงเพศในท่ีท�ำงำนจะเห็นได้ว่ำ หลักกำรตำม
กฎหมำยน้ีครอบคลุมกำรก�ำหนดนโยบำย ระเบยีบ แนวปฏบิตัขิองนำยจ้ำงทีม่ลีกัษณะเลอืกปฏบิตัทิำงเพศ แต่มไิด้มกีำร
ก�ำหนดหน้ำที่ให้นำยจ้ำงต้องก�ำหนดระเบียบเกี่ยวกับกำรคุ้มครองลูกจ้ำงผู้ถูกคุกคำมทำงเพศในบริบทของกำรท�ำงำน 

ส�ำหรับในกรณีกำรจ้ำงงำนภำครัฐนั้น พบว่ำ พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๕๑ มำตรำ ๘๓ (๘) ก�ำหนดว่ำ ข้ำรำชกำรพลเรือนต้องไม่กระท�ำกำรใดอันเป็นกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำม 
ทำงเพศตำมที่ก�ำหนดในกฎ ก.พ. โดยกฎ ก.พ. ที่ก�ำหนดรำยละเอียดหลักกำรดังกล่ำวก็คือ “กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำร 
กระท�ำอันเป็นกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓” ซึ่งมีหลักส�ำคัญดังนี้ 

ข้อ ๒ 
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดกระท�ำกำรประกำรใดประกำรหนึ่งดังต่อไปนี้ต่อข้ำรำชกำร 

ด้วยกัน หรือผู้ร่วมปฏิบัติรำชกำร ไม่ว่ำจะเกิดขึ้นในหรือนอกสถำนท่ีรำชกำรโดยผู้ถูกกระท�ำมิได้ยินยอมต่อกำร 
กระท�ำน้ัน หรอืท�ำให้ผูถ้กูกระท�ำเดอืดร้อนร�ำคำญ ถอืว่ำเป็นกำรกระท�ำอนัเป็นกำรล่วงละเมดิหรอืคกุคำมทำงเพศ 
ตำมมำตรำ ๘๓ (๘) 

(๑) กระท�ำกำรด้วยกำรสัมผัสทำงกำยที่มีลักษณะส่อไปในทำงเพศ เช่น กำรจูบ กำรโอบกอด  
กำรจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นต้น

(๒) กระท�ำกำรด้วยวำจำที่ส่อไปในทำงเพศ เช่น วิพำกษ์วิจำรณ์ร่ำงกำย พูดหยอกล้อ พูด 
หยำบคำย เป็นต้น

(๓)  กระท�ำกำรดว้ยอำกปักริยิำทีส่อ่ไปในทำงเพศ เชน่ กำรใช้สำยตำลวนลำม กำรท�ำสัญญำณ 
หรือสัญลักษณ์ใด ๆ เป็นต้น

(๔) กำรแสดงหรือสื่อสำรด้วยวิธีกำรใด ๆ ที่ส่อไปในทำงเพศ เช่น แสดงรูปลำมกอนำจำร  
ส่งจดหมำย ข้อควำม หรือกำรสื่อสำรรูปแบบอื่น เป็นต้น

(๕) กำรแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ส่อไปในทำงเพศ ซึ่งผู้ถูกกระท�ำไม่พึงประสงค์หรือเดือดร้อน
ร�ำคำญ 

จะเห็นได้ว่ำ กฎ ก.พ. ดังกล่ำวมีขอบเขตใช้กับกำรคุกคำมทำงเพศที่เกิดในบริบทของกำรรับรำชกำร 
โดยมีองค์ประกอบของกำรกระท�ำทีก่ว้ำง ครอบคลมุทัง้กำรคกุคำม และกำรตดิต่อสือ่สำรทีผู่ร้บักำรติดต่อไม่พงึประสงค์ 
(Unwelcome) แต่มีข้อจ�ำกัดในแง่ผู้กระท�ำ ซึ่งตำม กฎ ก.พ. นี้มีขอบเขตใช้ได้กับเฉพำะกรณีผู้กระท�ำเป็นข้ำรำชกำร
พลเรอืนสำมญั ไม่รวมบุคคลทีท่�ำงำนในภำครฐัทีอ่ยูใ่นสถำนะอืน่ และไม่ใช่กฎหมำยทีม่ผีลบงัคบักบัภำคเอกชน นอกจำกนี้
ยงัมขีอบเขตจ�ำกดัเฉพำะ “กำรคกุคำมทำงเพศ” หรอื Sexual Harassment เท่ำนัน้ ไม่ครอบคลุมกำรคกุคำมท่ีเก่ียวข้อง
กับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติอื่น ๆ เช่น เชื้อชำติ ศำสนำ ฯลฯ ในประเด็นนี้จะได้วิเครำะห์รำยละเอียดในหัวข้อต่อไป 
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๔.๑๔ การเลือกปฏิบัติจากพฤติกรรมการคุกคามที่มีขอบเขตกว้างกว่าการคุกคาม
        ทางเพศ 

งำนวจิยัน้ีพบว่ำ กฎหมำยเกีย่วกบักำรเลอืกปฏบัิตขิองประเทศต่ำง ๆ  มกัจะก�ำหนดหลกักำรเกีย่วกบักำรคกุคำม 
(Harassment) ไว้ในฐำนะกำรเลือกปฏิบัติชนิดหนึ่ง โดยมีขอบเขตจ�ำกัดใน ๒ แง่มุม ดังนี้ 

๑. จ�ำกัดกำรคุกคำมเฉพำะที่เกี่ยวกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ (Ground of Discrimination) บำงเหตุเท่ำนั้น 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เหตุแห่งเพศ ดังจะเห็นได้จำกกฎหมำยอินเดีย กฎหมำยมำเลเซีย เป็นต้น 

๒. จ�ำกัดกำรคุกคำมเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับบำงมิติของกำรเลือกปฏิบัติ (Area of Discrimination) โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง มิติกำรจ้ำงแรงงำน ดังจะเห็นได้จำกกฎหมำยอินเดีย กฎหมำยมำเลเซีย เป็นต้น 

ด้วยเหตุนี้ ในกรอบของกฎหมำยสิทธิมนุษยชนและกำรเลือกปฏิบัติของหลำยประเทศ จึงมีกรอบเก่ียวกับ 
กำรคุกคำม (Harassment) ทีจ่�ำกดัเฉพำะ “กำรคกุคำมทำงเพศในสถำนทีท่�ำงำน” (Harassment in Workplace) หรอื
กรณีที่เก่ียวข้องกับกำรท�ำงำนเท่ำนั้น ดังจะเห็นได้จำกกฎหมำยมำเลเซีย ซึ่งเพิ่มเติมบทบัญญัติอันมีหลักกำรเก่ียวกับ
กำรคุกคำมทำงเพศ (Sexual Harassment) เข้ำไปในกฎหมำยแรงงำน (Employment Act 1955) หรือในกฎหมำย
สหรฐัอเมรกิำนัน้คณะกรรมกำรควำมเท่ำเทียมกนัในกำรจ้ำงงำน (Equal Employment Opportunity Commission, 
EEOC) บังคับใช้กฎหมำยสิทธิพลเมือง (Civil Rights Act) กับกรณีกำรคุกคำมทำงเพศในสถำนที่ท�ำงำน 

ดงันัน้ จงึมปีระเดน็พจิำรณำว่ำ กำรคุกคำมด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏบิติัอืน่นอกจำกเหตุแห่งเพศ และในมติขิอง
กำรเลือกปฏบิตัอ่ืินนอกจำกมติแิรงงำนน้ัน จะอยูภ่ำยใต้กรอบกำรคุม้ครองของกฎหมำยห้ำมเลอืกปฏบิตัอินัเป็นกฎหมำย
สิทธิมนุษยชนหรือจะอยู่ภำยใต้กรอบของกฎหมำยอื่น 

ตัวอย่ำงกำรคุกคำมในมิติของกำรท�ำงำนด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เพศ เช่น กำรคุกคำมด้วยวำจำ พฤติกรรม ด้วยเหตุ
แห่งเชื้อชำติ ถิ่นก�ำเนิด สถำนะทำงครอบครัว สภำพร่ำงกำย ควำมพิกำร เป็นต้น

ตัวอย่ำงกำรคุกคำมในมิติของกำรบริกำรภำครัฐหรือภำคเอกชน ด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เพศ เช่น กำรคุกคำมด้วย
วำจำ พฤติกรรม ด้วยเหตุแห่งเชื้อชำติ ถิ่นก�ำเนิด สถำนะทำงครอบครัว สภำพร่ำงกำย ควำมพิกำร เป็นต้น

จำกประเด็นนี้จะเห็นว่ำ กำรคุกคำม (Harassment) นั้นมีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับปัจจัยส�ำคัญ ๒ ประกำร 
คือ เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ และมิติของกำรเลือกปฏิบัติ ซึ่งอำจจ�ำแนกพิจำรณำได้ ๒ กรณีใหญ่ คือ 

๑. หำกน�ำเอำปัจจยัเกีย่วกับเหตแุห่งการเลอืกปฏบิติัมำเป็นหลัก จะสำมำรถจ�ำแนกควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 
กำรคุกคำมกับปัจจัยอื่น ๆ ได้อย่ำงน้อย ๓ กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ ๑ กำรคุกคำมทำงเพศ ศำสนำ ควำมเชื่อ เชื้อชำติ และเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติอื่น ๆ ในมิติ 
     กำรท�ำงำน 

กรณีที่ ๒ กำรคุกคำมทำงเพศ ศำสนำ ควำมเชื่อ เชื้อชำติ และเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติอื่น ๆ ในมิติ 
     กำรซื้อสินค้ำ บริกำร 

กรณีที่ ๓ กำรคุกคำมทำงเพศ ศำสนำ ควำมเชื่อ เชื้อชำติ และเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติอื่น ๆ ในมิต ิ
     กำรเลือกปฏิบัติด้ำนอื่น ๆ (เช่น ที่อยู่อำศัย บริกำรสำธำรณะ กำรศึกษำ) 
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๒. หำกน�ำเอำปัจจัยเกี่ยวกับมิติของการเลือกปฏิบัตมิำเป็นหลัก จะสำมำรถจ�ำแนกควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
กำรคุกคำมกับปัจจัยอื่น ๆ ได้อย่ำงน้อย ๓ กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ ๑ กำรคุกคำมในมิติของกำรท�ำงำน ด้วยเหตุแห่งเพศ ศำสนำ ควำมเชื่อ เช้ือชำติ และเหตุแห่ง 
     กำรเลือกปฏิบัติอื่น ๆ 

กรณทีี ่๒   กำรคกุคำมในมติขิองกำรซือ้สินค้ำและบริกำร ด้วยเหตุแห่งเพศ ศำสนำ ควำมเชือ่ เชือ้ชำติ และ
    เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติอื่นๆ
กรณีที่ ๓ กำรคุกคำมในมิติอ่ืน ๆ ของกำรเลือกปฏิบัติ (เช่น ที่อยู่อำศัย บริกำรสำธำรณะ กำรศึกษำ)  

     ด้วยเหตุแห่งเพศ ศำสนำ ควำมเชื่อ เชื้อชำติ และเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติอื่น ๆ

จำกกำรศกึษำพบว่ำ แม้กฎหมำยทีเ่กีย่วข้องของหลำยประเทศ จะจ�ำกัดขอบเขตของกำรคกุคำม (Harassment) 
เฉพำะเหตุแห่งเพศและเฉพำะมติคิวำมสมัพนัธ์ด้ำนแรงงำนเท่ำนัน้ แต่กฎหมำยเกีย่วกบักำรเลอืกปฏบิตัขิองบำงประเทศ  
มีขอบเขตที่กว้ำงขึ้น ดังจะชี้ให้เห็นกฎหมำยสหรัฐอเมริกำและกฎหมำยมลรัฐ Ontario ในแคนำดำ

กำรคกุคำม (Harassment) ตำมกฎหมำยสหรัฐอเมริกำนัน้เป็นรูปแบบหนึง่ของกำรเลือกปฏบิติัในกำรจ้ำง
แรงงำน ซึ่งฝ่ำฝืนกฎหมำยหลำยฉบับ เช่น กฎหมำยสิทธิพลเมือง (Title VII of the Civil Rights Act) กฎหมำย
เลือกปฏิบัติด้ำนอำยุ (the Age Discrimination in Employment Act) กฎหมำยคนพิกำร (the American with 
Disabilities Act) เป็นต้น โดยกำร “คุกคำม” มีควำมหมำยกว้ำงครอบคลุมกำรกระท�ำใด ๆ อันไม่พึงประสงค์บน
พื้นฐำนแห่งเชื้อชำติ สีผิว ศำสนำ เพศ ชำติก�ำเนิด อำยุ ควำมพิกำร ทั้งนี้ กำรคุกคำมจะเป็นกำรมิชอบต่อกฎหมำย
เมื่อกำรที่บุคคลต้องจ�ำทนต่อพฤติกรรมก้ำวร้ำวนั้นเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขของกำรท�ำงำนต่อไป หรือกำรกระท�ำ 
ดังกล่ำวมีควำมรุนแรงมำกพอที่จะสร้ำงบรรยำกำศหรือสภำพแวดล้อมของกำรท�ำงำนในลักษณะที่บุคคลทั่วไปจะ
รู้สึกถูกคุกคำม รบกวน421  

จะเห็นได้ว่ำ เมื่อพิจำรณำกฎหมำยหลำยฉบับที่เก่ียวข้องของสหรัฐอเมริกำในระดับสหพันธรัฐแล้วพบว่ำ 
ในมิติของกำรจ้ำงแรงงำนนั้น กำรคุกคำม มีขอบเขต กว้ำงว่ำเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวกับเพศ กล่ำวคือ กำร
คุกคำมอำจรวมถึงกำรคุกคำมด้วยเหตุแห่ง เชื้อชำติ สีผิว ศำสนำ เพศ ชำติก�ำเนิด อำยุ ควำม ตัวอย่ำงคดีเกี่ยวกับ
กำรคุกคำมในมิติจ้ำงแรงงำนที่กว้ำงกว่ำเหตุแห่งเพศหรือกำรคุกคำมทำงเพศ เช่น

คดทีีม่ข้ีอเทจ็จรงิว่ำ422 โจทก์ท�ำงำนในภตัตำคำรของจ�ำเลย อ้ำงว่ำตกเป็นเหยือ่ของกำรคกุคำมในทีท่�ำงำน
ด้วยสภำพแวดล้อมซึ่งคุกคำมด้วยเหตุแห่งเชื้อชำติ ทั้งนี้ เนื่องจำกพนักงำนคนอื่นล้อเลียนโจทก์ด้วยเหตุเชื้อชำติ 
(“Haitian…”) อย่ำงไรก็ตำม ไม่มหีลกัฐำนแสดงว่ำกำรล้อเลยีนดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรท�ำงำน

กฎหมายสหรฐัอเมรกิา 

   421   From “Harassment”, U.S. Equal Employment Opportunity Commission. Retrieved from https://www.

eeoc.gov/laws/types/harassment.html
   422   From “Exantus v. Harbor Bar & Brasserie Restaurant, 2010” WL 276861 (N.J., 07/14/10)

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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กฎหมายมลรฐั Ontario ของแคนาดา 

   423   Section 10, Ontario Human Right Code

ของโจทก์ รวมทั้งไม่ได้ส่งผลกระทบในทำงกำยภำพต่อโจทก์หรือมีลักษณะข่มขู่คุกคำม ศำลจึงเห็นว่ำยังไม่มีหลัก
ฐำนเพียงพอจะถือว่ำเป็นกรณีร้ำยแรงถึงขนำดสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนที่คุกคำมโจทก์ อย่ำงไรก็ตำม ศำลเห็น
ว่ำกำรใช้ค�ำพูดดังกล่ำวต่อโจทก์เป็นเรื่องไม่เหมำะสม (Inappropriate) 

อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุกคำมดังกล่ำวของสหรัฐอเมริกำจะมีขอบเขตด้ำนเหตุแห่งกำร
เลอืกปฏิบตักิว้ำงกว่ำเหตแุห่งเพศ แต่ก็มขีอบเขตจ�ำกดัเฉพำะมติขิองกำรจ้ำงแรงงำน ส�ำหรบักำรคุกคำมนอกขอบเขต
กำรจ้ำงแรงงำนจะต้องพิจำรณำกฎหมำยอื่น ๆ นอกจำกบริบทของกำรเลือกปฏิบัติ 

กฎหมำยสิทธิมนุษยชน Ontario มีหลักส�ำคัญ ดังนี้ 
นิยามของการคุกคาม: กำรคุกคำม (Harassment, “harcèlement”) หมำยถึง กำรกระท�ำใด ๆ อัน

เกีย่วข้องกบักำรแสดงควำมเหน็ (comment) หรอืพฤติกรรม (Conduct) อนัเป็นทีร่บกวนหรือคกุคำม ซ่ึงผูก้ระท�ำ
รู้หรือมีเหตุควรรู้ว่ำกำรกระท�ำดังกล่ำวไม่เป็นที่พึงประสงค์ (Unwelcome)423

กำรคุกคำม (Harassment) แบ่งออกเป็น ๓ มิติ ดังนี้ 
(๑) กำรคุกคำมในมิติกำรจ้ำงแรงงำน: หลักกฎหมำยก�ำหนดว่ำ “บุคคลทุกคนผู้ซึ่งเป็นลูกจ้ำง มีสิทธิ

ในเสรีภำพจำกกำรถูกคุกคำมในที่ท�ำงำนโดยนำยจ้ำงหรือตัวแทนนำยจ้ำงหรือลูกจ้ำงอื่น ด้วยเหตุแห่งเชื้อชำติ 
บรรพบุรุษ ถิ่นก�ำเนิด สีผิว ชำติพันธุ์ พลเมือง รสนิยมทำงเพศ อัตลักษณ์ทำงเพศ กำรแสดงออกทำงเพศ อำยุ 
ประวตักิำรกระท�ำผดิ สถำนะกำรสมรส สถำนะครอบครวัหรอืควำมพกิำร” จะเหน็ได้ว่ำ กำรคกุคำมในมตินิีค้รอบคลุม
ทั้งกำรคุกคำมทำงเพศ และกำรคุกคำมด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติอื่น ๆ เช่น เชื้อชำติ ศำสนำ 

(๒) กำรคุกคำมในมิติที่อยู่อำศัย: หลักกฎหมำยก�ำหนดว่ำ “บุคคลทุกคนที่เป็นผู้อยู่อำศัย มีสิทธิ ใน
เสรีภำพจำกกำรถูกคุกคำมที่กระท�ำโดยเจ้ำของอสังหำริมทรัพย์หรือตัวแทนหรือผู้อยู่อำศัยด้วยกัน ด้วยเหตุแห่ง
เชื้อชำติ บรรพบุรุษ ถิ่นก�ำเนิด สีผิว ชำติพันธุ์ พลเมือง รสนิยมทำงเพศ อัตลักษณ์ทำงเพศ กำรแสดงออกทำงเพศ 
อำยุ ประวัติกำรกระท�ำผิด สถำนะกำรสมรส สถำนะครอบครัวหรือควำมพิกำร” จะเห็นได้ว่ำ กำรคุกคำมในมิตินี้
ครอบคลุมทั้งกำรคุกคำมทำงเพศ และกำรคุกคำมด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติอื่น ๆ เช่น เชื้อชำติ ศำสนำ 

(๓) กำรคุกคำมทำงเพศ (Sexual Harassment) จ�ำแนกออกเป็น ๓ กรณีย่อย ได้แก่ 
กรณีที่ ๑ กำรคุกคำมทำงเพศอันเก่ียวข้องกับท่ีอยู่อำศัย (Harassment because of Sex in  

Accommodation) กฎหมำยก�ำหนดว่ำ “บุคคลทุกคนผู้ซึ่งครอบครองที่อยู่อำศัยมีสิทธิในเสรีภำพจำกกำร 
ถกูคุกคำมทีก่ระท�ำโดยเจ้ำของอสงัหำรมิทรัพย์หรอืตวัแทนหรอืผูอ้ยูอ่ำศยัด้วยกัน ด้วยเหตแุห่งเพศ รสนยิมทำงเพศ 
อตัลกัษณ์ทำงเพศ หรอืกำรแสดงออกทำงเพศ” จะเหน็ได้ว่ำ กำรคกุคำมในมตินิีค้รอบคลมุเฉพำะเหตทุีเ่กีย่วกับเพศ

กรณีที่ ๒ กำรคุกคำมทำงเพศอันเกี่ยวข้องกับกำรท�ำงำน (Harassment because of Sex in Work-
places) กฎหมำยก�ำหนดว่ำ “บุคคลทุกคนผู้เป็นลูกจ้ำงมีสิทธิ ในเสรีภำพจำกกำรถูกคุกคำมในสถำนที่ท�ำงำนที่
กระท�ำโดยนำยจ้ำงหรือตัวแทนนำยจ้ำงหรือลูกจ้ำงอื่น ด้วยเหตุแห่งเพศ รสนิยมทำงเพศ อัตลักษณ์ทำงเพศ หรือ
กำรแสดงออกทำงเพศ” จะเห็นได้ว่ำ กำรคุกคำมในมิตินี้ครอบคลุมเฉพำะเหตุที่เกี่ยวกับเพศ
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กรณีที่ ๓ กำรติดต่อเชื้อเชิญทำงเพศที่กระท�ำโดยบุคคลอันอยู่ในสถำนะท่ีให้ผลประโยชน์ (Sexual 
Solicitation by a Person in Position to Confer Interest) โดยกฎหมำยก�ำหนดว่ำ “บุคคลทุกคนมีสิทธิที่
จะปลอดจำกกำรติดต่อเชื้อเชิญทำงเพศซึ่งกระท�ำโดยบุคคลอันอยู่ในสถำนะท่ีสำมำรถเสนอให้ หรือปฏิเสธท่ีจะให้  
ผลประโยชน์ หรือควำมก้ำวหน้ำ โดยบุคคลที่ติดต่อเชื้อเชิญดังกล่ำวรู้หรือมีเหตุควรรู้ว่ำผู้รับกำรติดต่อไม่ยินดีกับ
กำรติดต่อเช่นนั้น”

จำกกำรศึกษำกฎหมำยมลรัฐ Ontario ผู้วิจัยเห็นว่ำ มีกำรใช้โครงสร้ำงสองระดับในกำรวำงหลักกฎหมำย
ห้ำมเลอืกปฏิบตั ิโดยตัง้ต้นจำกมติต่ิำง ๆ  ของกำรเลอืกปฏิบตั ิจำกนัน้ในระดับแรกจะวำงหลกัห้ำมเลอืกปฏบิตัทิีเ่กีย่ว
กบัมติินัน้โดยตรง ในระดบัต่อมำจะวำงหลกัห้ำมกระท�ำกำรคกุคำมอนัเกีย่วข้องกบัมติินัน้ ตัวอย่ำงเช่น ถ้ำน�ำเอำมติิ
เกี่ยวกับที่อยู่อำศัยมำเป็นตัวตั้งแล้ว ในระดับแรกกฎหมำยจะวำงหลักห้ำมกำรเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อำศัย 
ในระดับที่สองจะห้ำมกำรคุกคำมที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อำศัย ดังจะอธิบำยละเอียดต่อไปนี้ 

กรณีกำรเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับมิติด้ำนที่อยู่อำศัย (Accommodation)424 แบ่งเป็น ๒ ระดับคือ
ระดับท่ี ๑ บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับกำรปฏิบัติท่ีเท่ำเทียมกันในกรณีเกี่ยวกับท่ีพักอำศัย โดยปรำศจำก 

กำรเลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุแห่งเชื้อชำติ บรรพบุรุษ สถำนที่ก�ำเนิด สีผิว กลุ่มชำติพันธุ์ สัญชำติ เพศ รสนิยมทำงเพศ 
อัตลักษณ์ทำงเพศ กำรแสดงออกทำงเพศ อำยุ สถำนภำพกำรสมรส สถำนะครอบครัว ควำมพิกำร หรือกำรรับกำร
อดุหนุนสำธำรณะ จะเหน็ได้ว่ำ กรณนีีค้อืกำรปฏบิตัต่ิำง ๆ เกีย่วกบักำรอยูอ่ำศยันัน้ หรอือำจกล่ำวได้ว่ำเกีย่วข้องกบั
เนื้อหำสำระของกำรอยู่อำศัย เช่น กำรตกลงรับผู้เช่ำ กำรต่อสัญญำ กำรบริกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรเช่ำที่พักอำศัย 
กำรปฏิเสธไม่รับผู้เช่ำ ด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติต่ำง ๆ กำรเลือกปฏิบัติกรณีนี้ ตำมกฎหมำยของหลำยประเทศ
จัดอยู่ในมิติหนึ่งของกำรเลือกปฏิบัติ 

ระดับที่ ๒ หลักกฎหมำยกำรคุกคำมเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย (Harassment in Accommodation) ซ่ึงวำง
หลักว่ำ “บุคคลทุกคนผู้ซึ่งครอบครองที่อยู่อำศัย มีเสรีภำพจำกกำรคุกคำมโดยผู้ให้เช่ำหรือตัวแทนผู้ให้เช่ำหรือ 
ผูค้รอบครองอำคำรเดยีวกนั ด้วยเหตแุห่งเชือ้ชำต ิบรรพบรุุษ สถำนท่ีก�ำเนดิ สีผิว กลุ่มชำติพันธุ ์สญัชำติ เพศ รสนยิม
ทำงเพศ อัตลักษณ์ทำงเพศ กำรแสดงออกทำงเพศ อำยุ สถำนภำพกำรสมรส สถำนะครอบครัว ควำมพิกำร หรือ
กำรรับกำรอุดหนุนสำธำรณะ” จะเห็นได้ว่ำ กรณีนี้คือกำรคุกคำม (Harassment) ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรอยู่อำศัย แต่
ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหำสำระของกำรอยู่อำศัย เน่ืองจำกไม่ใช่เป็นกำรปฏิเสธกำรเช่ำ แต่เป็นกำรคุกคำมที่เก่ียวข้อง
กับกำรอยู่อำศัยนั้น เช่น กำรถูกคุกคำมด้วยวำจำ พฤติกรรม กิริยำท่ำทำง ด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ ซึ่งเป็นกำร
กระท�ำโดยผูใ้ห้เช่ำ ตวัแทน ต่อผูเ้ช่ำ หรอืระหว่ำงผูเ้ช่ำด้วยกนั ตัวอย่ำงเช่น ผูใ้ห้เช่ำตกลงให้ผู้เช่ำเข้ำอยูใ่นห้องเช่ำ แต่
มพีฤตกิรรมกำรใช้วำจำดหูมิน่ด้วยเหตแุห่งเชือ้ชำตขิองผูเ้ช่ำ กรณนีีต้ำมกฎหมำยของหลำยประเทศไม่ได้จดัเป็นกำร
เลือกปฏิบัติ จึงอำจไม่ได้รับกำรคุ้มครองภำยใต้กฎหมำยห้ำมเลือกปฏิบัติ อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยมลรัฐ Ontario ได้
จ�ำแนกกำรคุ้มครองกำรคกุคำมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัมติทิีอ่ยูอ่ำศยั ออกเป็นกำรคุม้ครองกำรเลอืกปฏิบตัชินดิหนึง่ต่ำงหำก

 กฎหมำย Ontario ยงัได้ใช้โครงสร้ำงกำรคุ้มครองกำรเลือกปฏบิติัในมติิต่ำง ๆ  ซ่ึงแบ่งออกเป็นสองระดับนี ้
กับมิติกำรเลือกปฏิบัติอื่น ๆ เช่น กำรจ้ำงแรงงำน ก็แบ่งออกเป็นระดับของกำรเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกำรจ้ำง
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แรงงำนในทำงเนื้อหำสำระ เช่น กำรปฏิเสธไม่รับเข้ำท�ำงำน และระดับกำรเลือกปฏิบัติด้วยกำรคุกคำมท่ีเกี่ยวข้อง
กับกำรท�ำงำน 

นอกจำกนี้ ในกำรก�ำหนดห้ำมกำรคุกคำมนั้น กฎหมำย Ontario มิได้จ�ำกัดเฉพำะเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ
ด้ำนเพศ หรือกำรคุกคำมทำงเพศเท่ำนั้น แต่ยังครอบคลุมกำรคุกคำมด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติอื่น ๆ ด้วย เช่น 
กำรคุกคำมในมิติกำรเช่ำท่ีอยู่อำศัย ครอบคลุมทั้งกำรคุกคำมทำงเพศ เชื้อชำติ ศำสนำ เป็นต้น ดังนั้น แสดงให้
เห็นว่ำกำรคุกคำมเป็นรูปแบบหนึ่งของกำรเลือกปฏิบัติ ซ่ึงอำจเกี่ยวข้องหรือแทรกอยู่ในมิติต่ำง ๆ ของกำรกระท�ำ 
อันเป็นกำรเลือกปฏิบัติ นอกจำกนี้ ยังอำจมีกำรคุกคำมที่เกี่ยวกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติอื่น ๆ  ได้เช่นเดียวกัน หำก
เปรียบเทียบกับกฎหมำยสหรัฐอเมริกำจะเห็นได้ว่ำ กำรคุกคำมมิได้จ�ำกัดเฉพำะเหตุที่เกี่ยวกับเพศ แต่ครอบคลุมถึง
เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติอื่น เช่น อำยุ สีผิว เชื้อชำติ ฯลฯ 

นอกจำกนัน้ ยงัมปีระเดน็ต่อไปอกีว่ำ กำรก�ำหนดห้ำมกำรคกุคำมจะสำมำรถขยำยขอบเขตไปถงึกำรคุกคำม
ในมิติสังคมทั่วไปได้หรือไม่ เช่น กำรคุกคำมทำงเพศในสภำพแวดล้อม กำรติดต่อกับบุคคลในที่สำธำรณะทั่วไป มิใช่
เฉพำะในมิติกำรจ้ำงแรงงำน กำรศึกษำ ที่อยู่อำศัยเท่ำนั้น ในประเด็นนี้หำกพิจำรณำกฎหมำย Ontario พบว่ำ กำร
คกุคำมทำงเพศ (Sexual Harassment) แบ่งออกเป็น ๓ กรณ ีคอื การคกุคามทางเพศในมติิท่ีอยูอ่าศยั (Harassment 
because of Sex in Accommodation) การคกุคามทางเพศในมติิของการท�างาน (Harassment because of Sex 
in Workplaces) และการคุกคามทางเพศด้วยการติดต่อ (Sexual Solicitation) โดยบุคคลซึ่งอยู่ในต�ำแหน่งหรือ
สถำนะทีส่ำมำรถให้หรือปฏิเสธกำรให้ผลประโยชน์ใด ๆ  แก่ผูร้บักำรตดิต่อ ซึง่จะเหน็ได้ว่ำอำจแบ่งออกได้ ๒ ระดบั คอื 

ระดับที่ ๑ กำรคุกคำมทำงเพศ ที่เกี่ยวข้องกับมิติต่ำง ๆ  ของกำรเลือกปฏิบัติ เช่น กำรคุกคำมทำงเพศในมิติ
กำรท�ำงำน กำรซื้อสินค้ำบริกำร กำรให้บริกำรที่อยู่อำศัย 

ระดับที่ ๒ กำรคุกคำมทำงเพศ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับมิติต่ำง ๆ ของกำรเลือกปฏิบัติ เช่น กำรคุกคำมทำงเพศ
ระหว่ำงบุคคลทั่วไปในสังคมที่มีกำรติดต่อเข้ำมำจำกบุคคลที่อำจให้ประโยชน์ใด ๆ แก่ผู้รับกำรติดต่อนั้น 

จำกกำรจ�ำแนกระดบัดงักล่ำว พบว่ำ กฎหมำยมลรฐั Ontario ครอบคลมุกำรคกุคำมทำงเพศ ทัง้ระดบัแรก และ
ระดับทีส่อง ในขณะท่ีกฎหมำยของหลำยประเทศส่วนใหญ่จะพจิำรณำกำรคกุคำมทำงเพศในบรบิทของสทิธมินษุยชน 
และกำรเลอืกปฏิบัต ิเฉพำะในระดบัแรก และมกัจะจ�ำกดัเฉพำะมติิเกีย่วกบักำรจ้ำงแรงงำน โดยจะไม่พจิำรณำว่ำกำร
คุกคำมทำงเพศที่ไม่เกี่ยวกับมิติต่ำง ๆ ของกำรเลือกปฏิบัติ อยู่ในขอบเขตกฎหมำยสิทธิมนุษยชน ซึ่งอำจจัดให้อยู่ใน
กฎหมำยอื่น เช่น กำรคุกคำมทำงเพศในที่สำธำรณะอยู่ภำยใต้กฎหมำยอำญำ เป็นต้น หำกเปรียบเทียบกับกฎหมำย
สหรฐัอเมรกิำพบว่ำ ในบรบิทของหลกักำรห้ำมเลอืกปฏบิติันัน้ กำรคกุคำมทำงเพศมขีอบเขตจ�ำกดัเฉพำะทีเ่ก่ียวข้อง
กับมิติของกำรจ้ำงแรงงำน

อำจสรุปได้ว่ำ กำรคุกคำม (Harassment) ตำมควำมหมำยอย่ำงกว้ำงที่สัมพันธ์กับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ
นั้น ครอบคลุมเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติต่ำง ๆ  นอกเหนือจำกเหตุแห่งเพศ เช่น เชื้อชำติ สีผิว ศำสนำ ฯลฯ นอกจำกนี้ 
ยังครอบคลุมมิติแห่งกำรเลือกปฏิบัติต่ำง ๆ  นอกเหนือจำกแรงงำน เช่น เช่ำที่อยู่อำศัย บริกำรอื่น ๆ  เป็นต้น อีกทั้งยัง
สำมำรถครอบคลมุกว้ำงไปถงึกำรคกุคำมทำงเพศในมติิทัว่ไปในกำรด�ำรงชวีติประจ�ำวนัของบคุคลด้วย อย่ำงไรก็ตำม 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องของต่ำงประเทศส่วนมำกจะจ�ำกัดขอบเขตกำรคุกคำมเฉพำะที่เกี่ยวกับเหตุแห่งเพศ และมิติกำร
จ้ำงแรงงำน โดยมกีฎหมำยบำงประเทศขยำยขอบเขตออกไปบ้ำง เช่น สหรัฐอเมริกำมีกำรขยำยขอบเขตในแง่ของเหตุ

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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แห่งกำรคุกคำมให้กว้ำงกว่ำเหตุแห่งเพศ แต่ยังคงจ�ำกัดอยู่ในมิติกำรจ้ำงแรงงำน ส�ำหรับมลรัฐ Ontario มีกำรขยำย
ขอบเขตทั้งในแง่เหตุแห่งกำรคุกคำมให้กว้ำงกว่ำเหตุแห่งเพศและขยำยมิติของกำรคุกคำมกว้ำงกว่ำกำรจ้ำงแรงงำน 

หำกน�ำกรอบกำรพิจำรณำข้ำงต้นมำวิเครำะห์กับกฎหมำยไทยจะพบว่ำ ไทยยังไม่มีกฎหมำยคุ้มครอง
ผู้ถูกคุกคำม (Harassment) ในกรอบของกฎหมำยสิทธิมนุษยชนและกำรเลือกปฏิบัติ ดังเช่นกฎหมำยของต่ำง
ประเทศ โดยปัจจบุนักฎหมำยไทยท่ีเกีย่วข้องและน�ำมำปรบัใช้ได้มอียูจ่�ำกดัเฉพำะท่ีเกีย่วกบัเหตุแห่งกำรเลอืกปฏบิตั ิ
บำงประกำรและมิติของกำรเลือกปฏิบัติบำงมิติเท่ำนั้น ดังอำจแยกวิเครำะห์เป็น ๓ กรณีดังต่อไปนี้ 

กรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน อำจจ�ำแนกได้ดังนี้ 
๑. พระรำชบัญญติัคุม้ครองแรงงำนท่ีแก้ไขปี ๒๕๕๑ นัน้จ�ำกดักำรคกุคำมเฉพำะทีเ่กีย่วกบัเหตแุห่งกำรเลอืก

ปฏิบัติ (Ground of discrimination) บำงเหตุเท่ำนั้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เหตุแห่งเพศ กล่ำวคือครอบคลุมเฉพำะ
กำรล่วงเกิน คุกคำม ก่อควำมเดือดร้อนร�ำคำญทำงเพศ เท่ำนั้น 

๒. พระรำชบัญญตัคิุม้ครองแรงงำนทีแ่ก้ไขปี ๒๕๕๑ จ�ำกัดกำรคกุคำมเฉพำะเหตแุห่งเพศ และจ�ำกดัเฉพำะ
บำงมิติของกำรเลือกปฏิบัติ (Area of discrimination) นั่นคือ มิติกำรจ้ำงแรงงำน 

กรณี “กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระท�าอันเป็ฯการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓” พบว่ำ มี
ขอบเขตจ�ำกัด กล่ำวคือ ในแง่มิติของกำรเลือกปฏิบัตินั้นจะเห็นได้ว่ำ จ�ำกัดเฉพำะมิติกำรจ้ำงงำน ยิ่งไปกว่ำนั้นยัง
จ�ำกัดเฉพำะกำรจ้ำงงำนภำครัฐที่ผู้กระท�ำเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนเท่ำนั้น ส�ำหรับในแง่ของเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ 
จ�ำกดัเฉพำะเหตุทีเ่ก่ียวกบัเพศ กล่ำวคอื ครอบคลมุเฉพำะ “กำรคกุคำมทำงเพศ” หรอื Sexual Harassment เท่ำนัน้  
ไม่ครอบคลุมกำรคุกคำมที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติอื่น ๆ เช่น เชื้อชำติ ศำสนำ ฯลฯ 

กรณีพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ อำจจ�ำแนกได้ดังนี้
๑. พระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้นมิได้เกี่ยวข้องกับ “กำรคุกคำม” โดยตรง

ดงัเช่นกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน แต่มุง่ควบคมุ “กำรเลอืกปฏิบตั”ิ ดงันัน้ หำกกำรคกุคำมนัน้มลีกัษณะทีอ่ยูใ่นควำม
หมำยของ “กำรเลอืกปฏบัิต”ิ แล้วกอ็ำจปรบัใช้กฎหมำยนีไ้ด้ แต่กฎหมำยนีม้ขีอบเขตจ�ำกดัเฉพำะทีเ่กีย่วกบัเหตุแห่ง
กำรเลือกปฏิบัติ (Ground of discrimination) บำงเหตุเท่ำนั้น ซึ่งก็คือเหตุแห่งเพศ 

๒. พระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ อำจปรับใช้กับกำรคุกคำมทำงเพศในมิติอื่น ๆ
ของกำรเลอืกปฏิบตั ิ(Area of discrimination) นอกจำกมติกิำรจ้ำงแรงงำนได้ แต่มข้ีอจ�ำกดัในแง่เหตแุห่งกำรเลอืก
ปฏบิตัเิฉพำะทีเ่กียวกบัเพศเท่ำนัน้ ไม่ครอบคลมุกำรคกุคำมด้วยเหตแุห่งกำรเลอืกปฏบิตัอืิน่ เช่น เชือ้ชำต ิศำสนำ ฯลฯ 

ดงันัน้ เมือ่พจิำรณำกฎหมำยไทยจะพบว่ำ เหตุกำรณ์บำงกรณ ีอำจอยูภ่ำยใต้ขอบเขตกฎหมำยไทยปัจจุบนั 
เช่น นำย ก. เป็นนำยจ้ำง ได้เจำะจงขอให้ นำงสำว ข. ซึ่งเป็นลูกจ้ำง ไปดื่มสุรำกับตนหลังเลิกงำน โดยมีกำรเชิญชวน 
ซ�ำ้ ๆ  กนั รวมทัง้มกีำรสมัผสัร่ำงกำย เช่น จบัแขนของ นำงสำว .ข ด้วย กรณเีช่นนีอ้ำจปรับใช้พระรำชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงำนได้ อย่ำงไรก็ตำม ส�ำหรับต่ำงประเทศ เช่น แคนำดำ กรณีเช่นนี้อยู่ภำยใต้กฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติ
โดยเฉพำะ 
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อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยไทยที่เป็นอยู่จึงยังไม่เพียงพอและครอบคลุมส�ำหรับกำรคุกคำมอันเป็นกำรเลือก
ปฏิบัติดังเช่น เหตุกำรณ์ต่อไปนี้425 ซึ่งอยู่ภำยใต้กฎหมำยต่ำงประเทศ เช่น มลรัฐ Ontario แต่ไม่อยู่ภำยใต้ขอบเขต
ของกฎหมำยไทย 

 ก. ถูกเพื่อนร่วมงำนล้อเลียนเกี่ยวกับเชื้อชำติและบรรพบุรุษของ ก. กรณีนี้อำจเข้ำข่ำยกำรคุกคำม 
ด้วยเหตุแห่งเชื้อชำติ และบรรพบุรุษ (Ancestry) 

 ค. ถูกเพื่อนร่วมงำนล้อเลียนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตำมศำสนำของตน กรณีนี้อำจเข้ำข่ำยกำรคุกคำม 
ด้วยเหตุศำสนำ ควำมเชื่อ 

อำจสรุปได้ว่ำ กำรคุกคำม (Harassment) ที่อยู่ในบริบทของกฎหมำยสิทธิมนุษยชนในส่วนของควำม 
เท่ำเทียมกันและห้ำมเลือกปฏิบัติ คือ กำรแสดงควำมเห็น หรือพฤติกรรม (Comment and Conduct) ที่ไม่ 
พึงประสงค์ (Unwelcome) อันเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ หำกพิจำรณำในขอบเขตนี้ จะพบว่ำ ตำม
กฎหมำยไทยยังไม่ครอบคลุมถึงกำรคุกคำมดังตัวอย่ำงข้อเท็จจริงลักษณะต่อไปนี้ 

กำรคุกคำมในมิติของควำมสัมพันธ์ด้ำนแรงงำน ด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฎิบัตอื่น ๆ นอกเหนือจำกกำร
คุกคำมทำงเพศ ไม่อยูใ่นขอบเขต พ.ร.บ คุม้ครองแรงงำน เช่น กำรใช้วำจำหรอืกำรแสดงพฤตกิรรมอนัไม่พงึประสงค์
ต่อลกูจ้ำงด้วยเหตแุห่งเชือ้ชำต ิศำสนำ ควำมเชือ่ ควำมเหน็ทำงกำรเมอืง ฯลฯ แม้แต่ในกรณกีำรคกุคำมทำงเพศเอง
ก็ตำม ในมิติของควำมสัมพันธ์ด้ำนแรงงำนนั้น กฎหมำยคุ้มครองแรงงำนไม่ครอบคลุมถึงกรณีกำรคุกคำมที่กระท�ำ
ระหว่ำงลูกจ้ำงด้วยกันเอง 

กำรคุกคำมในมิติของควำมสัมพันธ์ด้ำนอื่น ๆ เช่น ที่อยู่อำศัย บริกำรภำครัฐและเอกชน ด้วยเหตุแห่งกำร
เลือกปฎิบัตอื่น ๆ ไม่มีกฎหมำยเฉพำะจะน�ำมำปรับใช้ เช่น กำรใช้วำจำหรือกำรแสดงพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์
ต่อผู้เช่ำ ผู้มำรับบริกำร ผู้มำซื้อสินค้ำ ด้วยเหตุแห่งเชื้อชำติ ศำสนำ ฯลฯ 

   425   From  Human Rights In Alberta, Plain language information, Alberta Human Rights Commission
   426   เน่ืองจำกค�ำดังกล่ำวยังไม่มีกำรบัญญัติหรือก�ำหนดนิยำมไว้ตำมกฎหมำยไทย ในงำนวิจัยนี้จะใช้ค�ำทับศัพท์ “Hate 

Speech” สลับกับ “กำรสื่อสำรที่ท�ำให้เกิดควำมเกลียดชัง” 

๔.๑๕ การสื่อสารที่ท�าให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech)
 *รายละเอียด เรื่อง การสื่อสารที่ท�าให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech) อยู่ในภาคผนวก

ในบริบทของกฎหมำยสิทธิมนุษยชนนั้น กำรเลือกปฏิบัติยังเกี่ยวข้องกับมิติของ “กำรได้รับกำรปฏิบัติที่ท�ำให้
เกิดควำมพึงพอใจน้อยกว่ำในกำรปฏิบัติต่อคนอื่นในที่สำธำรณะ หรือกำรปฏิบัติต่อบุคคลอื่นในลักษณะกีดกันด้วยเหตุ
แห่งกำรเลือกปฏิบัติ (less favorably treatment)” โดยนัยนี้ กำรสื่อสำรที่ท�ำให้เกิดควำมเกลียดชัง (Hate Speech) 
จึงอยู่ในขอบเขตกำรศึกษำเรื่องกำรเลือกปฏิบัติด้วย426 ข้อเท็จจริงที่จัดอยู่ในขอบเขตของประเด็นปัญหำนี้ เช่น กำร
เผยแพร่ข้อมลูต่อสือ่สำธำรณะให้เกดิควำมเกลียดชงัต่อบคุคลกลุ่มหนึง่ ซ่ึงจัดอยูใ่นกลุ่มทีเ่กีย่วข้องกบัเหตุแห่งกำรเลอืก
ปฏิบัติ เช่น เชื้อชำติ สีผิว รสนิยมทำงเพศ ฯลฯ ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ำในด้ำนหนึ่ง บุคคลมีสิทธิและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนใน
กำรแสดงออกซึง่ควำมคดิเหน็และกำรสือ่สำร อย่ำงไรกต็ำม ในอกีด้ำนหนึง่ กำรใช้เสรภีำพดงักล่ำวอำจน�ำไปสูก่ำรสร้ำง 
ควำมขดัแย้งและควำมเกลยีดชงั รวมไปถงึอำจน�ำไปสูก่ำรก่อให้เกดิควำมรนุแรงทำงกำยภำพและควำมไม่สงบเรยีบร้อย
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ในสงัคม โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรสือ่สำรทีก่่อให้เกดิควำมเกลียดชงัด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏบัิติ (Discriminatin ground)  
อันเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของกลุ่มบุคคลที่กฎหมำยสิทธิมนุษยชนมุ่งคุ้มครอง เช่น เชื้อชำติ ศำสนำ สีผิว ควำมพิกำร 
เพศ รสนิยมทำงเพศ เป็นต้น ดังนั้น กำรกระท�ำดังกล่ำวอำจพิจำรณำได้ว่ำเป็นกำรปฏิบัติต่อบุคคลกลุ่มหนึ่งแตกต่ำง 
จำกอีกกลุ่มหนึ่งบนพื้นฐำนของเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติต่ำง ๆ ท�ำให้ “Hate Speech” จัดอยู่ในขอบเขตกฎหมำย 
สิทธิมนุษยชนในส่วนของกำรเลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้ ในหัวข้อนี้จะได้ท�ำกำรศึกษำวิจัยถึง “กำรส่ือสำรที่ท�ำให้เกิด 
ควำมเกลียดชัง (Hate Speech)” ในมิติของกำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชน โดยเริ่มจำกกำรช้ีให้เห็นถึง
สภำพท่ัวไปของ “Hate Speech” ในบริบทของสทิธมินษุยชน จำกนัน้จะศกึษำควำมหมำยท่ัวไปของ “Hate Speech” 
และศึกษำหลักกำรท่ัวไปของสิทธิและเสรีภำพข้ันพื้นฐำนในกำรแสดงควำมคิดเห็น เพื่อที่จะน�ำไปสู่กำรวิเครำะห ์
เปรียบเทียบกฎหมำยระหว่ำงประเทศ กฎหมำยต่ำงประเทศ และกฎหมำยไทยที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๔.๑๕.๑ “Hate Speech” ในบริบทของสิทธิมนุษยชน 
ในบรบิทของสทิธิมนษุยชนนัน้ กำรแสดงออกซึง่ควำมเกลยีดชงัมจีดุเริม่จำกกำรแสดงออกเก่ียวกับ

กำรเหยียดเชื้อชำติ สีผิว (Racism) เช่น กำรต่อต้ำนยิว (Anti-Semitism) รวมไปถึงทัศนคติกำรเกลียดกลัวคนต่ำงชำติ 
(Xenophobia) แนวคิดเช่นนี้มีรำกฐำนทำงประวัติศำสตร์ยำวนำนและเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่ำง ๆ  ทั้งเศรษฐกิจ กำรเมือง 
สังคม วัฒนธรรม427 ดังจะเห็นได้จำกกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศที่วำงหลักเกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติทำง 
“เชื้อชำติ” ไว้โดยเฉพำะ เช่น อนุสัญญำว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติทำงเชื้อชำติในทุกรูปแบบ (Convention on 
the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - CERD) อย่ำงไรก็ตำม กำรแสดงออกซึ่งควำมเกลียดชัง
ได้ขยำยตัวจำกเหตุแห่งเชื้อชำติ สีผิว มำถึงเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติอื่น ๆ ด้วย เช่น เพศ รสนิยมทำงเพศ รวมไปถึงเหตุ
อื่น ๆ ซึ่งไม่ได้จัดอยู่ในเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชน 

ในหลำยกรณีกำรแสดงออกซึ่งควำมเกลียดชังเป็นจุดเริ่มต้นของกำรปลุกระดมเพื่อน�ำไปสู่ควำม
รุนแรงหรือกำรใช้ก�ำลังต่ำง ๆ ดังจะเห็นได้จำกในประวัติศำสตร์ที่ผ่ำนมำ ซ่ึง “Hate Speech” ท�ำให้ควำมรุนแรง
ของสงครำมในหลำยแห่งขยำยตัว นักวิชำกำรช้ีให้เห็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำง “Hate Speech” กับควำมรุนแรงใน
ประวตัศิำสตร์หลำยกรณ ีเช่น เหตกุำรณ์รนุแรงใน Bosnia428 ควำมรุนแรงต่อทำสในสมยัอำณำนคิมและสงครำมกลำงเมอืง
ในสหรัฐอเมริกำ429 นักวิชำกำรบำงท่ำนเห็นว่ำ “Hate Speech” ซ่ึงได้รับกำรจัดกำรหรือส่ือสำรอย่ำงเป็นระบบ  
(Systematic Campaign) เป็นเหตุผลรำกฐำนส�ำคัญอันหนึ่งซึ่งน�ำไปสู่กำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ (Genocide)430  

วัตถุประสงค์ส�ำคัญอันหนึ่งของ “Hate Speech” ก็คือกำรปฏิเสธควำมเป็นมนุษย์ของเหยื่อและ
ส่งผลให้ผู้ถูกเกลียดชังได้รับควำมอับอำยและดูหมิ่นเหยียดหยำมศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ดังนั้น น�ำไปสู่ทัศนคติที่ว่ำ 

   427   From “Report of the Seminar on the Political, Historical, Economic, Social and Cultural Factors Con-

tributing to Racism, Racial Discrimination and Apartheid (Geneva, Switzerland, 10-14 December, 1990), 1991, United 

Nations Centre for Human Rights , New York : United Nations
   428   From “When to Regulate Hate Speech (p 539, 546)” by John C Knechtle, 2006, Penn St Law Review 

110
   429   From “Destructive Messages: How Hate Speech Paves the Way for Harmful Social Movement (p 24-

48)” by Alexander Tsesis, 2002, NYU Press.
   430   From “Vile Crime or Inalienable Rights: Defining Incitement to Genocide,” by Susan Benesch, 2008,  Va 

Journal of International Law 48 
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   431  From “Hate Speech: The Regulation of Hate Speech in a Democracy (p 497, 509)” by Kathleen E  

Mahoney, 2009, Wake Forest Law Review 44
   432   From Striking a Balance: Hate Speech, Freedom of Expression and Non - Discrimination  (p 363) ,Sandra 

Coliver, 1992, International Centre Against Censorship Human Rights Centre, University of Essex
   433   From “Hate Speech over the internet: A Traditional Constitutional Analysis or a New Cyber Constitution? 

(p 145)” by Rachel Weintraub-Reiter, 1998, Boston University Public Interest Law Journal 8
   434   From “Free Speech and Hate Speech Syndrome: Unprincipled Animate in Media,” by Pankaj P. Umbarkar, 

2014, Online International Interdisciplinary Research Journal 4
   435   Destructive Messages Loc. cit.  

กำรกระท�ำรุนแรงต่อบุคคลเหล่ำนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ร้ำยแรง431 ในแง่นี้ “Hate Speech” มีควำมเกี่ยวข้องกับ “Hate  
propaganda” หรือกำรโฆษณำชวนเชื่อ ซึ่งอำจมีวัตถุประสงค์เชื่อมโยงกับกำรเมืองด้วย โดยกำรโฆษณำให้เกิด 
ควำมเกลียดชังอำจถูกน�ำไปใช้เพื่อผลทำงกำรเมือง และอำจน�ำไปสู่ควำมรุนแรงหรือสงครำมตำมมำ ดังนั้น อำจกล่ำว
ได้ว่ำ กำรแสดงออกซึ่งควำมเกลียดชังอันน�ำไปสู่กำรแบ่งแยกทำงด้ำนเชื้อชำติ สีผิว ฯลฯ ส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศร ี
ควำมเป็นมนษุย์อนัเป็นสทิธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐำน และอำจน�ำไปสู่ควำมรุนแรงอนักระทบต่อสิทธมินษุยชนด้ำนอืน่ ๆ  ต่อไป 

๔.๑๕.๒  ความหมายทั่วไปและองค์ประกอบที่ส�าคัญของ “Hate Speech” 
จำกกำรศกึษำพบว่ำ ในทำงวชิำกำรนัน้ ได้มกีำรอธบิำยและนยิำมควำมหมำยของ “Hate Speech” ไว้ 

แตกต่ำงกันไป เช่น 
 Sandra Coliver นยิำมควำมหมำยของ Hate Speech ว่ำหมำยถงึ “กำรแสดงออกถงึกำรดหูม่ิน

เกลียดชัง กำรข่มขู่คุกคำม กำรยั่วยุปลุกระดมให้เกิดควำมรุนแรง กำรแบ่งแยก (An expression which is abusive, 
insulting, intimidating, harassing and/or which incites to violence, hatred or discrimination)432  

 Rachel Weintraub-Reiter เน้นว่ำ Hate Speech รวมถึงกำรท�ำให้ระคำยเคือง กำรแบ่งแยก
ชนชั้นของบุคคล กำรใช้ค�ำพูดบนพื้นฐำนของควำมเกลียดชัง กำรดูหมิ่น ด้วยเหตุแห่งสีผิว เชื้อชำติ ศำสนำ หรือเหตุอื่น 
รวมทั้งกลุ่มหลำกหลำยทำงเพศ433  

 Pankaj P. Umbarkar ขยำยควำมว่ำ “Hate Speech” รวมถึงกำรสื่อสำร กำรแสดงออกใด ๆ 
ซึ่งส่งผลให้เกิดสภำพแวดล้อมหรือบรรยำกำศอันมีลักษณะเกลียดชังหรือคุกคำม (Hostile Environment) กำรกระท�ำ 
ดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบในด้ำนอำรมณ์ของผูถ้กูกระท�ำ (Emotional Distress)434 จะเห็นได้ว่ำในแง่นี ้“Hate Speech” 
มีลักษณะใกล้เคียงกับกำรคุกคำมในสถำนท่ีท�ำงำนกรณีกำรสร้ำงบรรยำกำศกำรท�ำงำนอันเป็นกำรคุกคำม (Hostile 
Working Environment) ดังที่ได้วิเครำะห์มำแล้วในหัวข้อกำรคุกคำม 

 Alexander Tsesis เห็นว่ำ “Hate Speech” มีควำมเกี่ยวข้องกับประเด็นด้ำนสิทธิมนุษยชน
หลำยประเด็น เช่น ก่อให้เกิดกำรสื่อสำรเชิงอคติ ท�ำให้เกิดกำรยอมรับทำงสังคมท่ีผิดพลำดเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกกีดกัน
ออกนอกกลุ่ม กำรท�ำให้เกิดภำพเหมำรวมของกลุ่มที่ตกอยู่ภำยใต้กำรกีดกัน สภำพเหล่ำนี้ท�ำให้ผู้ที่เกลียดชังมีแนวโน้ม
ของกำรระบำยหรือปลดปล่อยควำมขุ่นเคืองและโกรธไปสู่บุคคลกลุ่มน้อยหรือกลุ่มบุคคลที่เปรำะบำง435  

 ส�ำหรับในประเทศไทยนั้น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. พิรงรอง รำมสูตร เรียก “Hate Speech” 
ว่ำ “ประทุษวำจำ” และให้ควำมหมำยว่ำ “เป็นกำรสื่อสำรที่แสดงถึงควำมเกลียดชังผ่ำนรูปแบบอันไม่เหมำะสม ไม่ว่ำ 

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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จะเป็นกำรดูหมิ่นเหยียดหยำม ใส่ร้ำยป้ำยสี ไปจนถึงกำรด่ำทออย่ำงหยำบคำย โดยมีลักษณะของกำรปลุกปัน ยุยง 
หรือปลุกระดมให้เกิดควำมเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งประเด็นกำรโจมตีพุ่งเป้ำไปที่ลักษณะ
เฉพำะ ทั้งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เช่น เชื้อชำติ เพศสภำพ และเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ศำสนำ อุดมกำรณ์ โดยกำรสื่อสำร 
ดังกล่ำวนั้นอำจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในกำรแบ่งแยกไปจนถึงกำรขจัดกลุ่มบุคคลดังกล่ำวออกจำกสังคม ไม่ว่ำจะโดยใช้ 
ควำมรุนแรงทำงกำยภำพหรือควำมรุนแรงในเชิงนำมธรรมก็ตำม ทั้งนี้ เพียงแค่กำรกล่ำวออกมำเพื่อให้อีกฝ่ำยเกิด 
ควำมเจ็บปวดก็ถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์จำก Hate Speech เช่นเดียวกัน”436 

จำกควำมหมำยดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้วิจัยจะได้จ�ำแนกองค์ประกอบที่ส�ำคัญ (Elements) ของ “Hate 
Speech” ในบริบทของกฎหมำยสิทธิมนุษยชนและกำรห้ำมเลือกปฏิบัติ ได้ ๔ ประกำร ดังนี้ 

(๑) กำรแสดงออกซ่ึงกำรสื่อสำรมีควำมหมำยกว้ำงกว่ำค�ำพูด ทั้งนี้ แม้ว่ำจะใช้ค�ำว่ำ “Speech” 
แต่ก็ไม่ได้มีควำมหมำยจ�ำกัดเฉพำะ กำรพูดหรือกำรสื่อสำรด้วยวำจำ (Verbal Communication) แต่มีควำมหมำย
ครอบคลมุกำรแสดงออกโดยกำรสือ่สำรในรปูแบบต่ำง ๆ  เช่น ค�ำพดู ลำยลกัษณ์อกัษร พฤติกรรม กริยิำอำกำร ภำพ ป้ำย 
สัญลักษณ์ โดยอำจแสดงออกในช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นช่องทำงกำยภำพหรือช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์437 

(๒) “Hate Speech” มีควำมแตกต่ำงจำกกำรสื่อสำรที่มีควำมผิดตำมกฎหมำยอื่น เช่น กำรหมิ่น
ประมำทตำมกฎหมำยอำญำ เนื่องจำกกฎหมำยอำญำฐำนหมิ่นประมำทนั้น มุ่งคุ้มครองชื่อเสียงของปัจเจกชนคนใด 
คนหนึ่งซึ่งอำจได้รับควำมเสียหำยจำกกำรเผยแพร่ข้อมูลที่ท�ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของบุคคลนั้นโดยเฉพำะเจำะจง อัน
สะท้อนให้เห็นจำกองค์ประกอบส�ำคญัของกฎหมำยอำญำฐำนหมิน่ประมำททีจ่ะต้องระบตุวัผูถ้กูหมิน่ประมำทได้ชดัเจน  
แต่ส�ำหรับ “Hate Speech” ในแง่กฎหมำยสิทธิมนุษยชนนั้น มิได้มุ่งคุ้มครองชื่อเสียงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพำะ  
แต่มุ่งป้องกันกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะเฉพำะร่วมกัน เช่น เชื้อชำติ สีผิว ศำสนำ จำกกำรถูกกีดกันหรือแบ่งแยกในสังคม  
ซึ่งบุคคลในกลุ่มเหล่ำนี้มักจะเป็นกลุ่มบุคคลที่มักถูกเลือกปฏิบัติในมิติอื่น ๆ ด้วย

(๓) ในทำงกฎหมำยสิทธิมนุษยชนนั้น “Hate Speech” มีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ “เหตุแห่ง 
กำรเลอืกปฏบิตั”ิ (Discrimination Grounds) เช่น เช้ือชำติ ศำสนำ สีผิว เพศ ฯลฯ ลักษณะของ “Hate Speech” ข้อนี ้
จะท�ำให้สำมำรถจ�ำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรสื่อสำรที่ก่อให้เกิดควำมเกลียดชังที่แม้ว่ำเกิดจำกควำม “เกลียดชัง” 
เช่นเดียวกัน แต่สืบเนื่องจำกมูลเหตุอื่น เช่น ควำมเกลียดชังอันสืบเนื่องกับควำมสัมพันธ์ส่วนบุคคลออกจำก “Hate 
Speech” ในบริบทของกฎหมำยสิทธิมนุษยชน ส�ำหรับกำรสื่อสำรควำมเกลียดชังที่มีมูลเหตุอันไม่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่ง
กำรเลือกปฏิบัตินั้น ก็จะต้องไปพิจำรณำกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป 

(๔) กำรสื่อสำรควำมเกลียดชังอำจน�ำไปสู่ผลในเชิงนำมธรรม เช่น กำรแบ่งแยกบุคคลในสังคมให้
แตกต่ำงกันด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติต่ำง ๆ หรืออำจส่งผลในเชิงรูปธรรม เช่น กำรปลุกระดมให้เกิดควำมรุนแรง 
ทำงกำยภำพ หรือยั่วยุให้เกิดกำรเลือกปฏิบัติในมิติต่ำง ๆ ต่อบุคคลบำงกลุ่ม เช่น กำรไม่รับบุคคลบำงกลุ่มเข้ำท�ำงำน 
กำรปฏิเสธไม่ให้บริกำรกับบุคคลบำงกลุ่ม เป็นต้น 

   436   พิรงรอง รำมสูตร, ประทุษวำจำ กับโลกออนไลน์ (กรุงเทพ: โครงกำรจัดพิมพ์คบไฟ, ๒๕๕๘), หน้ำ ๓๑
   437  ในกฎหมำยต่ำงประเทศ ขอบเขตควำมหมำยของ “Speech” ก็มีควำมหมำยกว้ำงกว่ำ “ค�ำพูด” เช่น ในบริบทของ

รฐัธรรมนญูสหรฐัอเมรกิำ “Freedom of Speech” มคีวำมหมำยรวมถงึกำรแสดงออกในรปูแบบกำรใช้ค�ำพดู และกำรแสดงออกทีไ่ม่ใช้ 

ค�ำพดู (Non-speech) เช่น กำรใช้พฤตกิรรม สญัลกัษณ์; คณำธปิ ทองรววีงศ์, กฎหมำยเกีย่วกบักำรสือ่สำรมวลชน (กรงุเทพมหำนคร: 

นิติธรรม, ๒๕๕๕), หน้ำ ๗๐-๗๑

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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   438   From The Stanford Encyclopedia of Philosophy “Personal Autonomy by Sarah Buss” Edward N. Zalta 

ed., 2002 Retrieved from http://plato.stanford.edu/entries/personal-autonomy
   439   From “Racist Speech, Democracy, and the First Amendment (p 325-326),” by Robert C. Post, 1991, 

William & Mary Law Review 32: 267
   440   “Pankaj P. Umbarkar” Ibid.
   441     From John Murphy, “Rethinking Injunctions in Tort Law,” by John Murphy, 2007, Oxford Journal of Legal 

Studies, 27, 509, 518; “Defamation, Free Speech, and Democratic Governance” by Russell L. Weaver and David F. 

Partlett,2005, New York Law School Law Review 50: 57.

๔.๑๕.๓ ความสัมพนัธ์ระหว่างเสรภีาพในการสือ่สาร (Freedom of Speech) และ การสือ่สาร
ที่ท�าให้เกิดความเกลียดชัง

เสรีภำพในกำรสื่อสำร (Freedom of Speech) เป็นสิทธิขั้นพื้นฐำนที่ส�ำคัญของมนุษย์ ทั้งนี้  
เนื่องจำกกำรที่มนุษย์สำมำรถท�ำกำรสื่อสำรใด ๆ ตำมควำมประสงค์ของตนนั้น เป็นกำรแสดงออกซึ่งตั้งอยู่บนแนวคิด 
“กำรควบคุมหรือก�ำหนดตนเอง” (Personal Autonomy)438 หรือกำรก�ำหนดตัดสินใจในเรื่องรำวเกี่ยวกับตน (Self- 
Determination)439 โดยเฉพำะในระบอบกำรเมอืงกำรปกครองแบบประชำธปิไตยนัน้ เสรภีำพในกำรแสดงควำมคดิเหน็
ท�ำให้เกดิกำรมส่ีวนร่วมทำงกำรเมอืงของประชำชน โดยทีป่ระชำชนสำมำรถแสดงควำมคดิเหน็ในประเด็นทำงกำรเมือง
และประเด็นสำธำรณะต่ำง ๆ (Public Opinion) 

ดังนั้น โดยทั่วไปแล้ว กำรส่ือสำรท่ีประกอบด้วยเนื้อหำต่ำง ๆ รวมท้ังกำรส่ือสำรเร่ืองรำวเก่ียวกับ 
ควำมแตกต่ำงในควำมคิดเห็นด้ำนเช้ือชำติ สีผิว เพศ ก็จัดว่ำอยู่ภำยใต้แนวคิดและหลักกำรของเสรีภำพในกำรสื่อสำร  
ดังน้ัน กำรก�ำหนดกฎหมำยหรือมำตรกำรใด ๆ ที่ส่งผลจ�ำกัดเสรีภำพในกำรสื่อสำร โดยเฉพำะกำรสื่อสำรสำธำรณะ 
(Public Discourse) กย่็อมเป็นกำรส่งผลกระทบต่อเสรภีำพซึง่เป็นสทิธขิัน้พืน้ฐำนของมนษุย์ดงักล่ำว นอกจำกนี ้“Hate 
Speech” ยังมีส่วนในกำรกำรสร้ำงควำมอดทนต่อควำมหลำกหลำยในสังคม (Tolerance of Diversity)440 ซึ่งเป็น
คุณลักษณะประกำรหนึ่งของสังคมประชำธิปไตย 

อย่ำงไรกต็ำม กำรใช้เสรภีำพในกำรส่ือสำรดงักล่ำว อำจส่งผลกระทบต่อสิทธขิองผูอ่ื้น และคุณค่ำอ่ืน ๆ  
ในสงัคมประชำธปิไตย ท�ำให้เกดิแนวคดิและหลกักฎหมำยในกำรจ�ำกดัเสรภีำพดงักล่ำว เพ่ือให้เกดิกำรสร้ำงควำมสมดุล
ระหว่ำงเสรีภำพในกำรสื่อสำรกับคุณค่ำอื่น ๆ (Competing Values) เช่น กำรสื่อสำรข้อมูลที่หมิ่นประมำทหรือท�ำให ้
ผูอ้ืน่เสือ่มเสยีช่ือเสยีงจะไม่ได้รบักำรคุม้ครองในฐำนะเสรภีำพในกำรสือ่สำร และมคีวำมผิดตำมกฎหมำยหมิน่ประมำท441

 หำกพิจำรณำเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ (Protected Ground, Ground of Discrimination) เช่น 
เพศ เชือ้ชำต ิสผีวิ ฯลฯ ในบรบิทของกำรสือ่สำรข้อมลูและกำรแสดงควำมคดิเหน็แล้วจะพบว่ำ กำรแสดงควำมคิดเหน็ที ่
ก่อให้เกดิผลกระทบทำงลบและควำมเกลยีดชงัด้วยเหตแุห่งกำรเลอืกปฏิบตัดิงักล่ำวนัน้ แม้ในด้ำนหนึง่อำจพิจำรณำว่ำเป็น
เสรภีำพของผู้ท�ำกำรสือ่สำร แต่ในอีกด้ำนหน่ึงอำจพจิำรณำว่ำ กำรแสดงควำมคดิเห็นดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อกลุม่บคุคล
ที่อยู่ในกลุ่มเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติต่ำง ๆ เช่น เชื้อชำติ สีผิว ศำสนำ ฯลฯ ซึ่งอำจเรียกเรียกว่ำ กลุ่มบุคคล
ทีไ่ด้รบักำรปฏบิตัอินัไม่เป็นทีพ่งึพอใจอนัมเีหตสืุบเนือ่งจำกเหตุแห่งควำมแตกต่ำงดังกล่ำวนัน้เอง (Disfavored Group) 
ทั้งนี้ ผลกระทบจำกกำรสื่อสำรที่ท�ำให้เกิดควำมเกลียดชังต่อบุคคลกลุ่มดังกล่ำวนั้นอำจจ�ำแนกได้หลำยประกำร เช่น 
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   442   From “Dignity and Conflicts of Constitutional Values: The Case of Free Speech and Equal Protection 

(p 544-545)” by George R Wright, 2006, San Diego Law Review 43, 527 
   443   From “The Limits of Hate Speech: Does Race Matter? (p 491-502) ” by Charles J. Ogletree, Jr., 1996, 

Gonzaga Law Review, 32
   444   From “Hate Speech in Cyberspace: Bitterness without Boundaries,” by LaShel Shaw, 2011, Notre 

Dame Journal of Law, Ethics & Public Policy 25 
   445    From “Opposing Hate Speech (p 7-9)” by Anthony JP Cortese, 2006, Westport CT: Praeger Publishers

 กำรสื่อสำรที่ท�ำให้เกิดควำมเกลียดชังส่งผลกระทบต่อ “ควำมมีศักดิ์ศรี” (Dignity)442 ของมนุษย์
ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐำนของบุคคลกลุ่มท่ีมีควำมเปรำะบำง (Vulnerable Group) หรือต่อบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อกำร 
เลือกปฏิบัติด้วยเหตุดังกล่ำว โดยบุคคลกลุ่มนี้อำจเรียกได้ว่ำ กลุ่มที่ได้รับกำรปฏิบัติ (Disfavored Group) 

 กำรปฏิบัติที่ท�ำให้เกิดควำมพึงพอใจน้อยกว่ำคนอื่น หรือกำรปฏิบัติที่ท�ำให้เกิดกำรกีดกัน (Less 
Favorable Treatment) 

นอกจำกนี้ กำรสื่อสำรที่ก่อให้เกิดควำมเกลียดชังด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติดังกล่ำวนั้น ยังอำจ
เป็นกำรข่มขู่ คุกคำม (Intimidate) มิให้บุคคลกลุ่มที่มีลักษณะเกี่ยวกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ ได้แสดงควำมคิดเห็น
ของตนหรือเข้ำมีส่วนร่วมในกำรแสดงออกหรือกิจกรรมสำธำรณะ443 กำรแสดงออกหรือกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำร
ประชำธิปไตย

 กำรสือ่สำรเพือ่ยนืยนัถึงเหตแุห่งควำมแตกต่ำงมลีกัษณะเป็นกำรเลอืกปฏบิติัอย่ำงหนึง่อนัสำมำรถ
ส่งผลกระทบในด้ำนต่ำง ๆ  ต่อกำรแสดงออกของกลุ่มคนที่แตกต่ำงหรือเปรำะบำงนั้น รวมทั้งอำจน�ำไปสู่ควำมแตกแยก
และควำมไม่สงบในสังคม ท�ำให้ภำครัฐต้องเข้ำมำแทรกแซงกำรสื่อสำรดังกล่ำวเพ่ือคุ้มครองสิทธิพื้นฐำนของกลุ่มผู้ได้
รับผลกระทบและเพื่อรักษำควำมสงบเรียบร้อย เนื่องจำกกำรสื่อสำรดังกล่ำวอำจน�ำไปสู่ควำมรุนแรงทำงกำยภำพด้วย 

จะเห็นได้ว่ำ ประเด็นกำรจ�ำกัด “Hate Speech” โดยกฎหมำยนั้น เป็นสิ่งที่ต้องประสำนระหว่ำง
เหตุผลด้ำนสิทธิมนุษยชนสองเหตุผลกล่ำวคือ ในด้ำนหนึ่งมนุษย์มีศักด์ิศรีและเสรีภำพในกำรสื่อสำรกับในอีกด้ำน
หนึ่งศักดิ์ศรีของมนุษย์ควรได้รับควำมคุ้มครองจำกกำรสื่อสำรที่เป็นกำรดูหมิ่นควำมเป็นมนุษย์ (Dignity-as-Liberty)  
(Dignity-as-Constraint)444  

ในกำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงเสรีภำพในกำรสื่อสำรกับกำรควบคุม “Hate Speech” นั้นอำจ
พิจำรณำจำกกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกำรแบ่งระดับของ “Hate Speech” ดังเช่นที่มีนักวิชำกำรได้จ�ำแนกออกเป็น  
๔ ระดับ คือ445 

ระดับแรก กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เจตนำ (Unintentional Discrimination) กำรกระท�ำลักษณะนี้
สืบเนื่องจำกทัศนคติของบุคคลที่อยู่ในกลุ่มคนส่วนใหญ่อันมีต่อคนกลุ่มน้อยที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เช่น 
กำรจ�ำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำงคนผิวขำวกับคนผิวสี 

ระดบัทีส่อง กำรเลอืกปฏบิตัด้ิวยจติส�ำนกึหรือด้วยเจตนำ (Conscious Discrimination) ในระดับนี ้
เป็นกำรแสดงออกโดยกำรจ�ำแนก แบ่งแยก กีดกัน ซึ่งอยู่บนพื้นฐำนของอคติอันมีต่อบุคคลกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเหต ุ
แห่งกำรเลือกปฏิบัติ 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

426



ระดับที่สาม กำรกระตุ้นยั่วยุให้เกิดควำมเกลียดชังโดยกำรเลือกปฏิบัติ (Inciting Discriminatory 
Hatred) ในระดบัน้ีนอกจำกมรีะดบัของกำรสือ่สำรทีท่�ำให้บคุคลกลุม่ทีเ่กีย่วข้องกับเหตแุห่งกำรเลอืกปฏบิตัอิยูใ่นสถำนะ
ที่ถูกดูหมิ่น เหยียดหยำม ลดคุณค่ำและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์แล้ว ยังมีลักษณะของกำรกระตุ้นให้บุคคลอื่นร่วม
แสดงควำมเกลียดชังด้วย โดยเฉพำะกำรท�ำให้เกิดกำรกระท�ำกีดกันทำงกำยภำพต่อบุคคลกลุ่มดังกล่ำว ท�ำให้รู้สึกหรือ
ได้รับกำรปฏิบัติอันพึงพอใจน้อยกว่ำในที่สำธำรณะ 

ระดับที่ส่ี กำรกระตุ้นยั่วยุให้เกิดควำมรุนแรงโดยกำรเลือกปฏิบัติ (Inciting Discriminatory  
Violence) ในระดับนี้กำรสื่อสำรท่ีแสดงควำมเกลียดชัง นอกจำกจะกระตุ้นยั่วยุให้บุคคลอื่นแสดงควำมเกลียดชัง 
ต่อบุคคลกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติแล้ว ยังกระตุ้นให้เกิดกำรกระท�ำทำงกำยภำพ เช่น กระตุ้นให้เกิด
กำรต่อสู้ ท�ำร้ำยบุคคลกลุ่มดังกล่ำวด้วย 

ตำมกรอบแนวพิจำรณำนี้ จะเห็นได้ว่ำ โดยทั่วไปแล้ว “Hate Speech” ในระดับแรกหรือระดับที่
สองอำจอยู่ในขอบเขตของเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น โดยกฎหมำยบำงประเทศที่ให้น�้ำหนักกับเสรีภำพในกำร
แสดงควำมคิดเห็นอำจยังไม่ควบคุมในระดับนี้ แต่ส�ำหรับ “Hate Speech” ซึ่งถึงระดับที่ก่อให้เกิดผลทำงกำยภำพเช่น 
กำรกระตุน้ให้เกดิกำรเลอืกปฏิบัตใินระดบัทีส่ำม หรอืกำรกระตุน้ให้เกดิควำมรนุแรงในระดบัทีส่ี ่ดงันีอ้ำจถือได้ว่ำเป็นกำร
เกินขอบเขตของเสรีภำพในกำรสื่อสำรซึ่งกฎหมำยจ�ำต้องเข้ำมำควบคุม โดยรำยละเอียดกำรควบคุมอำจแตกต่ำงกันไป
ตำมกฎหมำยของแต่ละประเทศดังจะได้ศึกษำต่อไป 

ดังนั้น ในทำงกฎหมำยแล้ว อำจสรุปได้ว่ำ เหตุผลที่กฎหมำยเข้ำมำควบคุม Hate Speech อำจแบ่ง
ได้ ๒ ประกำร คือ 

๑) เพือ่ป้องกนักำรน�ำไปสูก่ำรกระท�ำควำมผิดทำงกำยภำพหรอืควำมรนุแรงในสงัคม เนือ่งจำก Hate 
Speech อำจกระตุ้นให้เกิดกำรกระท�ำรุนแรงระหว่ำงกลุ่มบุคคลได้ 

๒) เพือ่คุม้ครองศกัดิศ์รขีองควำมเป็นมนษุย์ (Human Dignity) โดยเฉพำะกลุม่บคุคลทีก่ฎหมำยเหน็
ว่ำมีควำมเปรำะบำง (Vulnerable Group) หรือกลุ่มที่ควรได้รับกำรปกป้องเป็นพิเศษ

เหตผุลเพือ่คุม้ครองศกัดิศ์รขีองควำมเป็นมนษุย์ ซ่ึงอยูภ่ำยใต้กรอบแนวคดิสทิธมินษุยชนนี ้ได้รบักำร
รับรองโดยกฎหมำยระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ดังจะได้กล่ำวต่อไป 

๔.๑๕.๔ กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเกี่ยวกับ “Hate Speech” 
เหตุผลท่ีกฎหมำยเข้ำมำควบคุม Hate Speech เพื่อคุ้มครองศักด์ิศรีของควำมเป็นมนุษย์ ซึ่งอยู่ 

ภำยใต้กรอบแนวคิดสิทธิมนุษยชนนี้ ได้รับกำรรับรองโดยกฎหมำยระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหลำยฉบับ 
ในกรอบของสหประชำติ ดังจะได้ชี้ให้เห็นต่อไปนี้ 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration on Human Rights 1948 
หรือ UDHR) 

 ข้อ ๑๙ มีหลักว่ำ
“บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะใช้เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นและแสดงออกโดยปรำศจำกกำร

แทรกแซง และมีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลผ่ำนสื่อทุกชนิดโดยปรำศจำกกำรปิดกั้น” 
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กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant 
on Civil and Political Rights - ICCPR) 

ข้อ ๑๙ มีหลักว่ำ 
๑. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะแสดงควำมคิดเห็นโดยปรำศจำกกำรแทรกแซง
๒. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภำพแห่งกำรแสดงออก สิทธินี้รวมถึงเสรีภำพท่ีจะแสวงหำ รับและ 

เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและควำมคิดเห็นทุกประเภทโดยไม่ค�ำนึงถึงพรมแดน ทั้งนี้ ไม่ว่ำด้วยวำจำ เป็นลำยลักษณ์อักษร
หรือกำรตีพิมพ์ในรูปแบบของศิลปะ หรือโดยอำศัยสื่อประกำรอื่นตำมที่ตนเลือก

๓. กำรใช้สิทธิตำมท่ีบัญญัติไว้ในวรรคสองของข้อนี้ ต้องมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบพิเศษควบคู่ 
ไปด้วย กำรใช้สิทธิดังกล่ำวอำจมีข้อจ�ำกัดในบำงเรื่อง แต่ทั้งนี้ข้อจ�ำกัดนั้นต้องบัญญัติไว้ในกฎหมำยและจ�ำเป็นต่อ 

(ก) กำรเคำรพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น
(ข) กำรรักษำควำมมั่นคงของชำติ หรือควำมสงบเรียบร้อย หรือกำรสำธำรณสุข หรือศีลธรรมของ

ประชำชน
ข้อ ๒๐ มีหลักว่ำ 
๑. กำรโฆษณำชวนเชื่อใด ๆ เพื่อกำรสงครำม เป็นสิ่งต้องห้ำมตำมกฎหมำย
๒. กำรสนับสนุนให้เกิดควำมเกลียดชังในชำติ เผ่ำพันธุ์ หรือศำสนำ ซึ่งยั่วยุให้เกิดกำรเลือกปฏิบัติ 

กำรเป็นปฏิปักษ์ หรือกำรใช้ควำมรุนแรง เป็นสิ่งต้องห้ำมตำมกฎหมำย

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ (International Con- 
vention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - CERD) 

ข้อ ๔ มีหลักว่ำ 
รัฐภำคีประณำมกำรโฆษณำชวนเชื่อ (Propaganda) ทั้งมวลและองค์กรทั้งปวงที่ตั้งอยู่บนพื้นฐำน

ของควำมคิดเห็น หรือทฤษฎีของควำมเหนือกว่ำของชนชำติหนึ่งชนชำติใด หรือของกลุ่มบุคคลตำมสีผิวหรือเผ่ำพันธุ์
ก�ำเนิด หรือที่พยำยำมให้เหตุผลรองรับ หรือส่งเสริมควำมเกลียดชังระหว่ำงเชื้อชำติ หรือกำรเลือกปฏิบัติในรูปแบบใด
กต็ำม และตกลงทีจ่ะจดัให้มมีำตรกำรในทำงบวกในทนัทีทีจ่ะขจดักำรกระตุ้นหรอืกำรกระท�ำทีเ่ลอืกปฏบิติั และเพือ่กำร
น้ีจะด�ำเนินกำรต่ำง ๆ โดยค�ำนึงถึงหลักกำรที่ปรำกฏอยู่ในปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติและ
สิทธิต่ำง ๆ ที่ได้ระบุในข้อ ๕ ของอนุสัญญำนี้ ซึ่งรวมถึง 

(ก) จะประกำศให้กำรเผยแพร่ควำมคิดที่ต้ังอยู่บนพื้นฐำนของควำมเหนือกว่ำทำงเชื้อชำติ หรือ
ควำมเกลียดชังอันเกิดจำกกำรแตกต่ำงทำงเชื้อชำติ กำรช่วยกระตุ้นให้เกิดกำรเลือกปฏิบัติทำงเชื้อชำติ และกำรกระท�ำ
ที่รุนแรงหรือกระตุ้นให้เกิดกำรกระท�ำรุนแรงนั้นต่อชนเชื้อชำติหนึ่งเชื้อชำติใด หรือกลุ่มบุคคลที่มีสีผิวอื่นหรือเผำ่พันธุ์
ก�ำเนิดอื่น ตลอดจนกำรให้ควำมช่วยเหลือหรือสนับสนุนทำงกำรเงินต่อกิจกรรมชำตินิยม จึงเป็นกำรกระท�ำที่ต้องได้รับ
โทษตำมกฎหมำย

(ข) จะประกำศให้องค์กร กิจกรรมจัดตั้ง และกิจกรรมโฆษณำชวนเชื่ออื่น ๆ ทั้งปวงที่ส่งเสริมและ
กระตุน้กำรเลอืกปฏิบตัทิำงเชือ้ชำต ิเป็นสิง่ผดิกฎหมำยและต้องห้ำม และให้กำรเข้ำร่วมในองค์กรหรือกจิกรรมเหล่ำนัน้ 
เป็นกำรกระท�ำที่ต้องได้รับโทษตำมกฎหมำย

(ค) จะไม่อนญุำตให้เจ้ำหน้ำท่ีของรฐัหรอืขององค์กรของรฐั ทัง้ในระดบัชำตแิละระดับท้องถิน่ ส่งเสรมิ 
หรือกระตุ้นให้มีกำรเลือกปฏิบัติทำงเชื้อชำติ
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ข้อสังเกต: อนุสัญญำนี้ มีผลบังคับใช้กับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๖ แต่มีกำร
ตั้งข้อสงวนในข้อ ๔ นี้ ต่อมำ ในปี ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ถอนข้อสงวนดังกล่ำว จึงเป็นเหตุให้ไทยต้องพิจำรณำ
ว่ำกฎหมำยไทยที่มีอยู่สอดคล้องกับข้อ ๔ ของอนุสัญญำหรือไม่  โดยมติคณะรัฐมนตรี มีกำรกล่ำวว่ำ “....ให้กระทรวง
ยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับความพร้อมของ
ประเทศไทยต่อการถอนข้อสงวนข้อบทที่ ๔ ของอนุสัญญา CERD ซึ่งประเทศไทยสามารถถอนข้อสงวนดังกล่าวได้โดย 
ไม่ต้องออกกฎหมายใหม่ โดยได้อ้างองิถงึรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง
นั้น โดยที่กฎหมายเหล่านั้นยังไม่ได้ก�าหนดฐานความผิดเฉพาะตามข้อบทที่ ๔ ของอนุสัญญา CERD อีกทั้งบทลงโทษ
ระบุเพียงกว้าง ๆ ไม่ระบุโทษท่ีชัดเจนตามความผิดที่ปรากฏในอนุสัญญา CERD แต่เป็นการระบุโทษส�าหรับความผิด 
เกีย่วกับการให้ร้ายและสร้างความเกลยีดชัง จงึต้องอาศยัการตีความกฎหมายเหล่านัน้เป็นรายกรณว่ีา รวมถงึการกระท�า 
ทีเ่กิดจากการเลอืกปฏบัิตทิางเชือ้ชาตหิรอืไม่…”446 จะเหน็ได้ว่ำ จำกกำรถอนข้อสงวนนัน้โดยหลกัแล้วไทยต้องมพีนัธกรณี
ในกำรตรำกฎหมำยโดยเฉพำะตำมข้อ ๔ (ก) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมำยที่ควบคุม “Hate speech” อย่ำงไรก็ตำม จำก
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำมีกำรกล่ำงถึงกฎหมำยที่มีอยู่ (Existing laws) ของไทยว่ำ “ยังไม่ได้ก�ำหนด
ฐำนควำมผิดเฉพำะ” และต้อง “อำศัยกำรตีควำมเป็นรำยกรณีไป” โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ประมวลกฎหมำยอำญำ และ  
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์447 

อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Convention on 
the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948) 

ข้อ ๓ (a) มีหลักว่ำ 
“กำรยั่วยุโดยตรงและต่อสำธำรณะให้เกิดกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์สำมำรถถูกลงโทษได้”

อนุสัญญาว่าด้วยการคุ ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถ่ินฐานและสมาชิกในครอบครัว  
(Convention on the Protection of the Rights of Migrants Workers and Member of their Families 
- CMW) 

ข้อ ๑๓ วำงหลักไว้ว่ำ 
๑. แรงงำนโยกย้ำยถิน่ฐำนและสมำชกิในครอบครัวมสิีทธใินควำมคดิเหน็โดยปรำศจำกกำรแทรกแซง
๒. แรงงำนโยกย้ำยถิ่นฐำนและสมำชิกในครอบครัวมีสิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น (freedom of 

expression) ซึ่งรวมถึงเสรีภำพในกำรแสวงหำ ได้รับข้อมูลข่ำวสำร รวมทั้งแนวคิดไม่ว่ำรูปแบบและสื่อใด ๆ 
๓. กำรใช้สิทธิดังกล่ำวในข้อ ๒. จะต้องอยู่ภำยใต้หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ และต้องอยู่ภำยใต้ข้อ

จ�ำกัดบำงประกำรซึ่งจะต้องก�ำหนดโดยกฎหมำยและมีควำมจ�ำเป็น ดังต่อไปนี้
ก. เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือชื่อเสียงของผู้อื่น
ข. เพ่ือป้องกันควำมม่ันคงของรฐัเกีย่วกับควำมสงบเรยีบร้อยของสำธำรณะ หรอืสขุภำพ หรอืศีลธรรม 

ของประชำชน 

   446   มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๗ มิถุนำยน ๒๕๕๙ สืบค้นจำก https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_

serl=99319738   
   447     โปรดดูกำรวิเครำะห์เพิ่มเติมในภำคผนวก
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ค. เพื่อป้องกันกำรโฆษณำชวนเชื่อเกี่ยวกับกำรท�ำสงครำม
ง. เพื่อป้องกันกำรสนับสนุนให้เกิดควำมเกลียดชังด้วยเหตุแห่งชำติ เชื้อชำติ ศำสนำ ซึ่งกระตุ้น 

ให้เกิดกำรเลือกปฏิบัติ กำรเป็นปฏิปักษ์ หรือควำมรุนแรง
จะเหน็ได้ว่ำ ข้อ ๑๓ รบัรองสทิธแิรงงำนโยกย้ำยถิน่ฐำนและสมำชกิในครอบครัว โดยให้ควำมส�ำคญั

กบัเสรภีำพในกำรแสดงควำมคดิเหน็ อย่ำงไรกต็ำม หลกักำรเกีย่วกับ “Hate Speech” ปรำกฏอยูใ่นฐำนะเป็นข้อยกเว้น
ของเสรภีำพในกำรแสดงควำมคิดเหน็ กล่ำวคอื กำรแสดงควำมคดิเหน็นัน้อำจถกูจ�ำกดัโดยกฎหมำยทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่
ป้องกัน “Hate Speech” อย่ำงไรก็ตำม มีข้อสังเกตว่ำเหตุของกำรสื่อสำรในลักษณะ “Hate Speech” ที่อยู่ภำยใต้
ขอบเขตของอนุสัญญำนี้มีจ�ำกัดเฉพำะ “ชำติ เชื้อชำติ ศำสนำ” เท่ำนั้น ดังนั้น กำรสื่อสำรในลักษณะ “Hate Speech” 
ด้วยเหตุอื่น จึงไม่อยู่ภำยใต้หลักกำรของข้อ ๑๓ กล่ำวคือ จะต้องกลับไปพิจำรณำหลักทั่วไปของเสรีภำพในกำรแสดง
ควำมคิดเหน็ของแรงงำนโยกย้ำยถิน่ฐำน โดยรฐัไม่สำมำรถตรำกฎหมำยจ�ำกัดเสรีภำพในกำรสือ่สำรดงักล่ำวด้วยเหตอ่ืุน
นอกจำก “ชำติ เชื้อชำติ ศำสนำ” ได้ 

ข้อสังเกต: อนุสัญญำฉบับนี้ไทยยังไม่ได้เป็นภำคี ดังนั้น จึงไม่มีพันธกรณีระหว่ำงประเทศที่จะต้อง
ผูกพัน อย่ำงไรก็ตำม หลักกำรเกี่ยวกับ “Hate Speech” ตำมอนุสัญญำนี้สำมำรถน�ำมำพิจำรณำประกอบกำรศึกษำ
กำรบัญญัติกฎหมำยเกี่ยวกับ “Hate Speech” ของไทยได้ 

 
๔.๑๕.๕ แนวทางการตีความตราสารระหว่างประเทศในกรอบสหประชาชาติเกี่ยวกับ “Hate 

Speech” 
จำกหลกัเกณฑ์ตำมตรำสำรระหว่ำงประเทศในกรอบสหประชำชำติ ปรำกฏกำรตีควำมท่ีส�ำคญั ดงัน้ี 

ความเห็นทั่วไป ที่ ๑๐ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ448  
“กำรใช้สทิธแิละเสรภีำพในกำรแสดงควำมคดิเหน็อำจถกูจ�ำกดัได้ โดยข้อจ�ำกดันัน้อำจเกีย่วข้องกับ

ผลประโยชน์ของบุคคลอื่น (Interests of Other Persons) หรือประโยชน์ของชุมชนโดยรวมทั้งหมด”

ความเห็นทั่วไป ที่ ๑๑ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ449 “มำตรำ ๒๐ 
กล่ำวว่ำกำรโฆษณำชวนเชื่อเกี่ยวกับสงครำมและกำรสนับสนุนให้เกิดควำมเกลียดชังเกี่ยวกับชำติ เชื้อชำติ ศำสนำ ซึ่ง
กระตุน้ให้เกิดกำรเลอืกปฏบัิติ กำรเป็นปฏิปักษ์ หรอืควำมรนุแรง อำจถกูห้ำมโดยกฎหมำย คณะกรรมกำรมคีวำมเห็นว่ำ 

 กรณีกำรโฆษณำชวนเช่ือเกีย่วกับสงครำม คณะกรรมกำรเหน็ว่ำ ข้อจ�ำกดัหรือกำรห้ำมดังกล่ำวจะ
ต้องสอดคล้องกับเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นตำมมำตรำ ๑๙ ดังนั้น กำรจ�ำกัดจะขยำยไปถึงกำรโฆษณำชวนเชื่อ
ทุกรูปแบบซึ่งมีลักษณะก้ำวร้ำวรุนแรง หรือละเมิดต่อควำมสงบอันขัดต่อสนธิสัญญำของสหประชำชำติ 

   448    From General Comment No. 10 Article 19 Freedom of Expression, Human Rights Committee (adopted 

29 June 1983) 
   449   From General Comment No. 11 Article 20 Prohibition of Propaganda for War and Inciting National, 

Racial or Religious Hatred, para 2 (about the relationship between articles 19 and 20) Human Rights Committee 

(adopted 29 July 1983) 
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   450   From General Recommendation No. 15 Article 4: organized violence based on ethnic origin, Com- 

mittee on the Elimination of Racial Discrimination, (adopted 23 March 1993) 
   451   From General Recommendation No. 30 Discrimination against Non-Citizens, Committee on the Elimi-

nation of Racial Discrimination (adopted 1 October 2004)

 กรณีกำรสนับสนุนให้เกิดควำมเกลียดชังเกี่ยวกับชำติ เชื้อชำติ ศำสนำ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดกำรเลือก
ปฏิบัติ กำรเป็นปฏิปักษ์ คณะกรรมกำรเห็นว่ำครอบคลุมทั้งกำรกระท�ำที่มีวัตถุประสงค์ภำยในและภำยนอกรัฐนั้น โดย
จะต้องมีกำรตรำกฎหมำยก�ำหนดให้ชัดเจนว่ำกำรโฆษณำชวนเชื่อและกำรสนับสนุนอย่ำงไรจึงขัดต่อนโยบำยสำธำรณะ 

ข้อแนะน�าทั่วไปที่ XV ของ คณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติด้านเชื้อชาติ450  
รัฐจะต้องตรำกฎหมำยท่ีเหมำะสมและบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรคุกคำมและกำร 

กระท�ำรนุแรงเกีย่วกบัเชือ้ชำตนิัน้อำจน�ำไปสูค่วำมรนุแรงหรอืควำมเป็นปฏปัิกษ์อืน่ ๆ  กำรแทรกแซงของรฐัจงึเป็นวธิกีำรท่ี 
สอดคล้องกบัพันธกรณใีนกำรตอบสนองต่อเรือ่งดงักล่ำวอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ในควำมเหน็ของคณะกรรมกำรนัน้ กำรห้ำม
เผยแพร่แนวคิดบนพื้นฐำนของควำมเหนือกว่ำทำงด้ำนเชื้อชำติ หรือควำมเกลียดชังนั้น ไม่ขัดแย้งกับสิทธิและเสรีภำพ
ของกำรแสดงควำมเห็นตำม UDHR ข้อ ๑๙ และ CERD ข้อ ๕ เนื่องจำกกำรที่พลเมืองจะใช้สิทธิเสรีภำพดังกล่ำวจะต้อง
อยู่ภำยใต้หน้ำที่และควำมรับผิดชอบด้วย ซึ่งกำรไม่เผยแพร่ควำมคิดเกี่ยวกับชำตินิยมนั้นก็จัดเป็นหน้ำที่ประกำรหนึ่ง 

ข้อแนะน�าทั่วไปที่ XXX ของคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติด้านเชื้อชาติ451  
คณะกรรมกำรแนะน�ำให้รัฐใช้มำตรกำรหลำยประกำรเพ่ือป้องกนักำรกระตุ้นให้เกดิควำมเกลยีดชงั

ด้ำนเชื้อชำติที่มีควำมรุนแรง โดย
 ใช้มำตรกำรส�ำหรับต่อสู้กับทัศนคติควำมเกลียดคนต่ำงชำติและพฤติกรรมท่ีมีต่อบุคคลที่มิใช่

พลเมือง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรกระตุ้นให้เกิดควำมเกลียดชังและควำมรุนแรง นอกจำกนี้ ควรส่งเสริมให้มีควำมเข้ำใจ
หลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติในสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวกับบุคคลที่มิใช่พลเมือง 

 ด�ำเนินกำรต่อต้ำนกำรตีตรำ กำรก�ำหนดโปรไฟล์ (Profile) กำรสรุปภำพเหมำรวมของบุคคล  
(Stereotype) บนพืน้ฐำนของเชือ้ชำต ิสผีวิ กำรสบืเช้ือสำย ชำตกิ�ำเนดิ กำรเป็นสมำชกิของกลุม่ทีม่ใิช่พลเมอืง โดยเฉพำะ
กำรกระท�ำดังกล่ำวซึ่งเกิดจำกนักกำรเมือง นักกำรศึกษำ สื่อมวลชน ในทำงสื่อต่ำง ๆ  ทั้งอินเทอร์เน็ต สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
กำรสื่อสำรเครือข่ำยและในสังคมทั่วไป 

จะเหน็ได้ว่ำ ประเทศไทยมพีนัธกรณใีนกำรด�ำเนนิกำรกบั “Hate Speech” ดงัเช่น ตำม ICCPR นัน้ 
ประเทศไทยมีพันธกรณีท่ีจะต้องบัญญัติกฎหมำยห้ำมกำรโฆษณำยั่วยุให้เกิดกำรเลือกปฏิบัติ (ข้อ ๒๐) แม้ว่ำ 
ตำมอนุสัญญำอื่นประเทศไทยยังอำจมีกำรตั้งข้อสงวนในเรื่องดังกล่ำวไว้ (เช่น ข้อ ๔ ของ CERD) หรือในกรณีกฎหมำย
ระหว่ำงประเทศอื่นที่ประเทศไทยยังไม่ได้เป็นภำคีก็ตำม 

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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๔.๑๕.๖ คดีส�าคัญเกี่ยวกับ “Hate Speech” ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
จำกกฎหมำยระหว่ำงประเทศดงักล่ำวจะเหน็ได้ว่ำ ตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศเกีย่วกบัสทิธมินษุยชน 

นั้น รับรองเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นและกำรสื่อสำร ในฐำนะสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำนที่ส�ำคัญและเป็นหลัก  
แต่มีกำรก�ำหนดข้อยกเว้นบำงประกำรส�ำหรบักำรกระท�ำของรฐัทีอ่ำจกระทบเสรภีำพดงักล่ำว ตวัอย่ำงเช่น กตกิำระหว่ำง
ประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง ข้อ ๑๙ (๓) เป็นข้อยกเว้นของ ๑๙ (๒) และข้อ ๒๐ 

กฎหมำยระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนั้น มีกำรบัญญัติค�ำว่ำเสรีภำพของกำรแสดงควำม
คิดเห็นหรือกำรแสดงออกไว้อย่ำงชัดเจน แต่ไม่มีกำรระบุค�ำว่ำ “Hate Speech” ไว้โดยเฉพำะ หำกพิจำรณำข้อจ�ำกัด
ของกำรแสดงควำมคิดเห็นตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศนั้นพบว่ำ จะมุ่งเน้นกรณีกำรสื่อสำรที่ “กระตุ้น หรือ ยุยง” 
(Incitement) ให้ก่อให้เกิดกำรกระท�ำบำงอย่ำง เช่น กำรเลือกปฏิบัติ ควำมรุนแรง 

ส�ำหรับกำรตีควำมข้อ ๒๐ นั้น ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ 
(United Nations Human Rights Committee) เผยแพร่ควำมเห็นทั่วไปเกี่ยวกับกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง (General Comment No. 34 on the ICCPR) ให้เหตุผลว่ำ Hate Speech ในหลำย
กรณีนั้นยังไม่น่ำจะมีควำมร้ำยแรงถึงระดับในข้อ ๒๐ 

ในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ Frank La Rue ผู้ตรวจกำรพิเศษแห่งสหประชำชำติว่ำด้วยเสรีภำพในกำรแสดง
ควำมคดิเหน็และเสรภีำพในกำรแสดงออกได้เสนอรำยงำนต่อทีป่ระชุมสมชัชำใหญ่แห่งสหประชำชำติ ครัง้ที ่๖๗ ในวนัที่ 
๗ กนัยำยน ๒๐๑๒ ในประเด็นกำรตคีวำม “กำรยัว่ยใุห้เกดิควำมเกลยีดชงั” (Incitement to Hatred) ตำมข้อ ๒๐ (๒) ว่ำ 

“กำรรณรงค์ด้วยควำมเกลยีดชงับนพ้ืนฐำนของสัญชำติ เชือ้ชำติ หรือศำสนำนัน้ยงัไม่เป็นกำรละเมดิ
ต่อกฎหมำยระหว่ำงประเทศเกีย่วกบัสทิธมินษุยชน แต่กำรรณรงค์ดงักล่ำวจะเป็นกำรละเมดิเมือ่มกีำรยัว่ยใุห้เกดิกำรดถูกู
เหยียดหยำม ควำมเป็นศัตรู หรือควำมรุนแรง หรือเมื่อผู้พูดพยำยำมปลุกเร้ำให้เกิดกำรตอบสนองในหมู่ผู้ฟัง 

เนื่องจำกข้อ ๒๐ (๒) ใน ICCPR ได้ระบุว่ำ กำรรณรงค์ด้วยควำมเกลียดชังทำงสัญชำติ เชื้อชำติหรือ
ศำสนำเพือ่ยัว่ยใุห้เกิดกำรดถูกูเหยยีดหยำม ควำมเป็นศตัร ูหรอืควำมรนุแรงสำมำรถถกูจ�ำกดัได้ตำมกฎหมำย จงึจ�ำเป็น
อย่ำงยิ่งที่จะต้องท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจในกำรให้นิยำมของค�ำศัพท์ที่ใช้เพื่อป้องกันกำรใช้กฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำง
ประเทศอย่ำงผิดวัตถุประสงค์ กำรตีควำมนี้ประกอบไปด้วย ๓ องค์ประกอบหลัก คือ

๑) กำรรณรงค์ให้เกดิควำมเกลยีดชงัเท่ำนัน้ทีเ่ข้ำข่ำยละเมดิกฎหมำยสทิธมินษุยชนระหว่ำงประเทศ
๒) ควำมเกลียดชังนั้นต้องเป็นผลมำจำกกำรรณรงค์ซึ่งประกอบด้วยกำรยั่วยุ มำกกว่ำที่จะเป็นกำร

ยั่วยุเพียงอย่ำงเดียว
๓) กำรยั่วยุนั้นต้องน�ำไปสู่ผลลัพธ์หนึ่งในสำมประกำร นั่นคือกำรดูถูกเหยียดหยำม ควำมเป็นศัตรู 

และควำมรุนแรง
จำกนิยำมข้ำงต้น กำรรณรงค์ด้วยควำมเกลียดชังบนพื้นฐำนของชำติ เชื้อชำติ หรือศำสนำนั้นไม่ใช่

กำรละเมิดกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศด้วยตัวของมันเอง กำรรณรงค์นั้นจะกลำยเป็นกำรละเมิดกฎหมำย
สิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศก็ต่อเมื่อกำรรณรงค์นั้นประกอบด้วยกำรยั่วยุให้เกิดกำรดูถูกเหยียดหยำม ควำมเป็นศัตรู 
หรือควำมรุนแรง หรือเมื่อผู้พูดพยำยำมปลุกเร้ำให้เกิดกำรตอบสนองในหมู่ผู้ฟัง” 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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ตัวอย่ำงคดีส�ำคัญ ได้แก่ วันที่ ๑๙ สิงหำคม ค.ศ. ๒๐๐๐ กลุ่มที่ใช้ชื่อว่ำ Bootboys จัดงำน
เดินขบวนร�ำลึกถึง Rudolf Hess ผู้น�ำล�ำดับที่สำมของนำซี รองจำกอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ และเกอร์มัน แฮร์ริง ใกล้กับ
ออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ผู้เข้ำร่วมเดินขบวนทั้ง ๓๘ คนแต่งตัวด้วยชุดทหำร โดยมี Terje Sjolie 
เป็นผู้น�ำขบวนและผู้จัดงำน เมื่อกลุ่ม Bootboys เดินขบวนไปถึงจัตุรัสในเมือง Terje Sjolie ได้กล่ำวสุนทรพจน์
มีใจควำมส�ำคัญว่ำ 

“เรำมำชมุนมุกนัทีน่ีเ่พ่ือเป็นเฉลิมฉลองให้กบัควำมกล้ำหำญของวรีบรุุษ รูดอล์ฟ เฮสส์ ผูป้กปัก 
รักษำเยอรมันและยุโรปจำกลัทธิบอลเชวิกและยิวในช่วงสงครำมโลกครั้งที่ ๒ ในขณะที่เรำยืนอยู่ท่ีนี่ ชำวยิวและ
คอมมิวนิสต์มำกกว่ำ ๑๕,๐๐๐ คนก�ำลังชุมนุมเพื่อต่อต้ำนเสรีภำพในกำรพูดและเผ่ำพันธุ์คนผิวขำว ในทุก ๆ วัน 
พวกผู้อพยพปล้น ข่มขืนและฆ่ำชำวนอร์เวย์ในทุก ๆ วัน ประเทศนี้ก�ำลังถูกแย่งชิงและท�ำลำยโดยชำวยิว ซึ่งสูบ
ควำมมั่งคั่งของประเทศเรำและแทนที่ด้วยควำมคิดที่ผิดแผกไปจำกควำมเป็นนอร์เวย์ ที่ผ่ำนมำเรำถูกห้ำมไม่ให้
เดินขบวนในออสโลถึงสำมครั้ง ในขณะที่พวกคอมมิวนิสต์ไม่แม้แต่จะต้องขออนุญำต นี่หรือคือเสรีภำพในกำรพูด? 
นี่หรือคือประชำธิปไตย? ท่ำนผู้น�ำที่เคำรพของเรำ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์และรูดอล์ฟ เฮสส์ นั่งอยู่ในคุกเพรำะสิ่งที่พวก
เขำเช่ือ พวกเรำจะไม่ละทิ้งหลักกำรและควำมพยำยำมของพวกเขำ ในทำงตรงกันข้ำม พวกเรำจะเดินตำมรอย 
ฮิตเลอร์และเฮสส์ พวกเรำจะต่อสู้ในสิ่งที่พวกเรำเชื่อ ด้วยกำรสร้ำงนอร์เวย์ขึ้นมำในแบบชำตินิยม-สังคมนิยม”

ภำยหลงักำรเดนิขบวน มรีำยงำนว่ำมเีหตกุำรณ์รนุแรงอย่ำงต่อเนือ่ง เช่น เดก็วยั ๑๕ ปี ลูกครึง่ 
กำนำ-นอร์เวย์ถูกแทงเสียชีวิตโดยสมำชิกกลุ่ม Bootboys สำมคน หลังกำรเดินขบวนของกลุ่ม Bootboys ซึ่ง 
ผู้เห็นเหตุกำรณ์จ�ำนวนหนึ่งได้เข้ำแจ้งควำมกับต�ำรวจ เดือนกุมภำพันธ์ ค.ศ. ๒๐๐๑ Terje Sjolie ถูกแจ้งข้อหำ
ละเมิดกฎหมำยอำญำมำตรำ 135 a ของนอร์เวย์ ซึ่งห้ำมไม่ให้บุคคลกระท�ำกำรข่มขู่ เหยียดหยำม หรือท�ำให้เกิด
ควำมเกลยีดชงั ก่อกวน หรอืเหยยีดหยำมบคุคลหรอืกลุม่คน เนือ่งจำกควำมเชือ่ เชือ้ชำต ิสผีวิ สญัชำต ิหรอืชำตพินัธุ์ 
มีโทษปรับหรือจ�ำคุกไม่เกินสองปี ต่อมำ ในเดือนมีนำคม ค.ศ. ๒๐๐๑ ศำลชั้นต้นได้ยกฟ้อง แต่ศำลอุทธรณ์ได้กลับ
ค�ำพิพำกษำว่ำ Terje Sjolie มีควำมผิด เนื่องจำกสุนทรพจน์ของ Terje Sjolie ยอมรับกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ชำวยิว
ซึง่ถอืว่ำมคีวำมผดิตำมมำตรำ 135 a ต่อมำ ศำลฎกีำได้กลบัค�ำพพิำกษำศำลอทุธรณ์ว่ำ Terje Sjolie ไม่มคีวำมผดิ 
โดยให้เหตุผลว่ำกำรลงโทษกำรยอมรับลัทธินำซีจะน�ำไปสู่กำรแบนองค์กรนำซี ซึ่งศำลพิจำรณำว่ำเป็นกำรกระท�ำ
เกินกว่ำเหตุและอำจจะละเมิดเสรีภำพในกำรพูด ซ่ึงได้รับกำรรับรองในมำตรำ ๑๐๐ ของรัฐธรรมนูญนอร์เวย์  
เสียงส่วนใหญ่ของคณะผู้พิพำกษำเห็นว่ำเนื้อหำในสุนทรพจน์เป็นกำรพูดโน้มน้ำวใจตำมแบบลัทธินำซี และไม่มี 
สิง่ใดเกินเลยไปกว่ำกำรแสดงควำมสนบัสนนุแนวควำมคดิแบบสงัคมนยิมชำตนิยิม ไม่เพยีงพอทีจ่ะสรปุว่ำสนุทรพจน์
น้ีแสดงกำรยอมรับกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ชำวยิวในช่วงสงครำมโลกครั้งที่สอง และแม้ว่ำสุนทรพจน์นี้จะมีลักษณะ 
ไม่เป็นมิตรและคุกคำม แต่ไม่ปรำกฏว่ำมีกำรข่มขู่ในเนื้อหำของสุนทรพจน์ หรือกำรชี้แนะให้เกิดกำรกระท�ำอย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่งโดยเฉพำะ

ต่อมำ กลุ่มชำวยิวในออสโลและพันธมิตรได้ส่งเร่ืองร้องเรียนไปยังคณะกรรมกำรเพื่อก�ำจัด 
กำรเลอืกปฏบิตัทิำงเชือ้ชำตแิห่งสหประชำชำติ (UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination) 
หรือ CERD ว่ำรัฐนอร์เวย์ละเมิดสิทธิของพวกตนตำมอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติ
ทำงเชื้อชำติ (International Convention on the Elimination of Racial Discrimination) ในปี ค.ศ. ๒๐๐๕ 
CERD มีควำมเหน็ว่ำหลกักำรทีว่่ำด้วยเสรภีำพในกำรพดูจะได้รบักำรคุม้ครองในระดบัต�ำ่ เมือ่เสรภีำพในกำรพดูนัน้ 
เป็นประเด็นกำรเหยียดเชื้อชำติและค�ำพูดท่ีท�ำให้เกิดควำมเกลียดชัง และกำรจ�ำกัดควำมคิดท่ีมีรำกฐำนอยู่บน
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กำรแสดงควำมเหนือกว่ำทำงเช้ือชำติน้ันไม่ละเมิดสิทธิที่จะมีเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นและเสรีภำพในกำร
แสดงออก กำรจ�ำกัดเสรีภำพในกำรพูดในบริบทของอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติ 
ทำงเช้ือชำติไม่ถือเป็นกำรลดทอนควำมหมำยของหลักกำรเสรีภำพในกำรแสดงออกแต่อย่ำงใด เนื่องจำกกลไก 
สทิธมินษุยชนระดับนำนำชำตไิด้รบัรองควำมเป็นไปได้ทีจ่ะจ�ำกดัเสรภีำพในกำรแสดงออกในบำงสถำนกำรณ์ CERD 
เห็นว่ำแถลงกำรณ์ของ Terje Sjolie ท่ีมีลักษณะคุกคำมอย่ำงชัดแจ้งไม่ได้รับกำรคุ้มครองเนื่องจำกข้อยกเว้นที่
กล่ำวมำ จำกคดีนี้จะเห็นได้ว่ำมีกำรให้น�้ำหนักกับกำรคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรสื่อสำรที่ท�ำให้เกิดควำม
เกลียดชังมำกกว่ำเสรีภำพในกำรสื่อสำร 

๔.๑๕.๗ กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค
ส�ำหรบัควำมตกลงระหว่ำงประเทศในระดบัภมูภิำคทีเ่กีย่วข้องกบั “Hate Speech” มตีวัอย่ำงเช่น 

 สนธิสัญญาอเมริกันว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (American Convention on Human Rights) 
ข้อ ๑๓ วำงหลัก รับรองเสรีภำพในควำมคิดเห็นและกำรแสดงออกซึ่งควำมคิดเห็น (๑๓.๑) 
อย่ำงไรกต็ำม รฐัอำจมข้ีอจ�ำกดัเสรภีำพดงักล่ำวได้ เช่น ในกรณกีำรเซ็นเซอร์ซึง่สำมำรถตรำกฎหมำย

ได้เฉพำะในกรณมีวีตัถุประสงค์คุม้ครองเดก็และวยัรุน่ (๑๓.๔) นอกจำกนี ้รฐัยงัอำจตรำกฎหมำยก�ำหนดควำมผดิส�ำหรบั 
กำรโฆษณำชวนเชื่อให้เกิดกำรท�ำสงครำม กำรสนับสนุนใด ๆ ให้เกิดควำมเกลียดชังในชำติ เชื้อชำติ ศำสนำ ซึ่งมีส่วน
กระตุ้นให้เกิดควำมรุนแรงอันฝ่ำฝืนกฎหมำยหรือกำรกระท�ำใด ๆ ในลักษณะดังกล่ำวต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลด้วยเหตุ
เกี่ยวกับเชื้อชำติ สีผิว ศำสนำ ภำษำ ชำติก�ำเนิด (๑๓.๕) 

 สนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนแอฟริกา (African Charter on Human and Peoples' Rights)
ข้อ ๙ รบัรองสทิธขิองปัจเจกชนในกำรรบัข้อมลูข่ำวสำร แสดงออกและเผยแพร่ควำมคดิเห็นของตน 

ภำยใต้ขอบเขตของกฎหมำย 
อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำสนธิสัญญำนี้มิได้กล่ำวถึง “Hate Speech” ไว้อย่ำงชัดแจ้ง แต่กำรสื่อสำรที่

สร้ำงควำมเกลียดชังอำจมีข้อจ�ำกัดได้ภำยใต้ “ขอบเขตของกฎหมำย” 

 อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป (European Convention on Human Rights หรือ ECHR) 
ข้อ ๑๐ วำงหลกัคุม้ครองเสรีภำพในกำรแสดงควำมคดิเหน็ รวมทัง้เสรภีำพในกำรได้รบัข้อมลูข่ำวสำร

โดยปรำศจำกกำรแทรกแซงของรัฐ อย่ำงไรก็ตำม เสรีภำพดังกล่ำวนี้อยู่ภำยใต้หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ กล่ำวคือ  
“รัฐอำจมีกำรจ�ำกัดเสรีภำพนี้โดยตรำกฎหมำยซึ่งมีควำมจ�ำเป็นตำมระบอบประชำธิปไตย เพ่ือผลประโยชน์ด้ำนควำม
มั่นคงของรัฐ ควำมปลอดภัยของสำธำรณะ กำรป้องกันควำมไม่สงบหรืออำชญำกรรม กำรป้องกันสุขภำพหรือศีลธรรม 
กำรปกป้องชื่อเสียงหรือสิทธิผู้อื่น...” 

แม้ว่ำข้อ ๑๐ นี้มิได้กล่ำวถึง “Hate Speech” ไว้อย่ำงชัดแจ้ง แต่กำรสื่อสำรที่สร้ำงควำมเกลียดชัง
อำจจัดอยู่ในควำมหมำยของกำรสื่อสำรที่ก่อให้เกิดควำมไม่สงบได้ 
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   452   European Court of Human Rights. Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng#

ในกำรพิจำรณำคดเีกีย่วกบั Hate Speech ของยโุรปตำมอนสุญัญำสทิธมินษุยชนยโุรป มำตรำ ๑๐ นัน้ 
ศำลจะพิจำรณำองค์ประกอบ ๔ ประกำร ได้แก่ มีกำรแทรกแซงกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือไม่ กำรแทรกแซงนั้นมี
กฎหมำยให้อ�ำนำจหรือไม่ กฎหมำยดังกล่ำวเป็นไปด้วยวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตำมสนธิสัญญำหรือไม่ กำรแทรกแซงนั้น
จ�ำเป็นส�ำหรับสังคมประชำธิปไตยหรือไม่ 

๔.๑๕.๘ คดีส�าคัญเกี่ยวกับ “Hate Speech” ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค
ในส่วนนี้จะได้ช้ีให้เห็นคดีเก่ียวกับ Hate Speech ที่ตัดสินโดยศำลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป  

(European Court of Human Rights หรือ ECHR) คดีส่วนมำกแสดงให้เห็นถึงกรณีที่ผู้ร้องซึ่งกระท�ำกำรสื่อสำรแสดง
ควำมเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน และถูกลงโทษตำมกฎหมำยภำยในของประเทศนั้น ECHR วินิจฉัยคดีโดย
กำรพิจำรณำจำกหลักของอนุสัญญำสิทธิมนุษยชนยุโรป มำตรำ ๑๐ ที่วำงหลักคุ้มครองเสรีภำพในกำรสื่อสำร โดยมี 
ข้อยกเว้นเกี่ยวกับ “Hate Speech” คดีตัวอย่ำงของ ECHR เช่น452  

 Pavel Ivanov v. Russia 20/02/2007 ผู้ร้องเป็นเจ้ำของและบรรณำธิกำรหนังสือพิมพ์ ถูก
ตัดสินโทษตำมกฎหมำยภำยในว่ำมีควำมผิดฐำนกระตุ้นให้เกิดควำมเกลียดชังเกี่ยวกับเชื้อชำติ และศำสนำ โดยกำรใช้
สื่อสำธำรณะ เนื่องจำกผู้ร้องพิมพ์เผยแพร่บทควำมเกี่ยวกับชำวยิวในรัสเซีย เรียกร้องให้กีดกันชำวยิวออกจำกสังคม 
ศำลเห็นว่ำกำรกระท�ำของผู้ร้องเกี่ยวข้องกับกำรกระตุ้นให้เกิดควำมเกลียดชังด้วยเหตุเชื้อชำติ ซึ่งขัดแย้งกับคุณค่ำที่ 
อนุสัญญำนี้มุ่งคุ้มครอง โดยเฉพำะควำมอดทน ควำมสงบของสังคม และกำรไม่เลือกปฏิบัติ 

 Garaudy v. France 24 June 2003 ผู้ร้องเป็นผู้เขยีนหนงัสือ The Founding Myths of Modern 
Israel ถกูตดัสนิตำมกฎหมำยภำยในว่ำมคีวำมผดิฐำนกระตุ้นให้เกิดควำมเกลียดชงัด้วยเหตุแห่งเชือ้ชำติ ผู้ร้องอ้ำงเสรภีำพ
ในกำรแสดงควำมคิดเห็นตำมอนุสัญญำสิทธิมนุษยชนยุโรป ศำลเห็นว่ำเนื้อหำที่ผู้ร้องเผยแพร่นั้นมีลักษณะเป็นกำร 
ปฏิเสธว่ำไม่เคยมีกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ (Holocaust denial) ซึ่งเป็นกรณีเนื้อหำกระตุ้นให้เกิดควำมเกลียดชัง กำรกระท�ำ
ดังกล่ำวไม่สอดคล้องกับคุณค่ำพื้นฐำนของสนธิสัญญำนี้ ดังนั้น ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิอ้ำงเสรีภำพในกำรสื่อสำรตำมข้อ ๑๐ 

 M’Bala M’Bala v. France 20 October 2015 ผู้ร้องเป็นนักแสดงตลก โดยได้ท�ำกำรแสดง
ที่มีเน้ือหำท�ำให้เกิดควำมเกลียดชังด้วยเหตุเชื้อชำติ (ชำวยิว) ผู้ร้องอ้ำงเสรีภำพในกำรแสดงควำมเห็น ศำลเห็นว่ำกำร
แสดงฉำกที่พิพำทนั้นไม่อำจถือได้ว่ำเป็นเพียงควำมบันเทิง แต่มีลักษณะเช่นเดียวกับกำรประชุมทำงกำรเมือง โดยมี
เน้ือหำทำงกำรเมืองซ่อนอยู่ในรูปแบบของกำรแสดงตลก เนื้อหำดังกล่ำวเป็นกำรลดคุณค่ำของชำวยิวที่เป็นเหยื่อของ
กำรสื่อสำรดังกล่ำว จึงมิใช่กำรแสดงที่อยู่ภำยใต้กำรคุ้มครองของข้อ ๑๐ แต่เป็นกำรแสดงควำมเกลียดชัง (กำรปฏิเสธ
ว่ำไม่เคยมีกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ (Holocaust denial) โดยแฝงหรือซ่อนอยู่ในรูปของกำรแสดงออกซึ่งงำนศิลปะเท่ำนั้น 
(Disguised as an artistic production) 

 Glimmerveen and Haqenbeek v. the Netherlands 11 October 1979 ผู้ร้องเผยแพร่
ใบปลิวมีข้อควำมมุ่งหมำยให้บุคคลที่มิใช่คนผิวขำวออกไปจำกเนเธอร์แลนด์ คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ผู้ร้อง
ไม่มีสิทธิอ้ำงข้อ ๑๐ ว่ำด้วยเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นเพื่อเผยแพร่แนวคิดซึ่งมีลักษณะเลือกปฏิบัติทำงเชื้อชำติ
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 Norwood v. the United Kingdom 16 November 2004 ผูร้้องแสดงป้ำยทีห่น้ำต่ำงของตนเอง
มีข้อควำมเกี่ยวกับกำรขับไล่ชำวมุสลิมออกไปจำกอังกฤษ ผู้ร้องถูกตัดสินโทษว่ำกระท�ำกำรเป็นปฏิปักษ์ต่อกลุ่มศำสนำ  
ผูร้้องอ้ำงเสรภีำพในกำรแสดงควำมคดิเหน็ตำมสนธสิญัญำ ศำลเหน็ว่ำกำรกระท�ำดังกล่ำวมุง่โจมตกีลุ่มศำสนำ เชือ่มโยง 
กลุ่มทั้งหมดกับกำรก่อกำรร้ำย ซึ่งขัดแย้งกับคุณค่ำที่ได้รับกำรคุ้มครองตำมสนธิสัญญำ โดยเฉพำะกำรอดทน ควำมสงบ
ของสังคม และกำรไม่เลือกปฏิบัติ จึงไม่สำมำรถอ้ำงเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นตำมข้อ ๑๐ ได้ 

 Gündüz v. Turkey453 ผูร้้องเป็นผูน้�ำนกิำยหน่ึงในศำสนำอสิลำม ถูกตัดสนิลงโทษจ�ำคกุฐำนกระท�ำ
กำรกระตุ้นให้กระท�ำควำมผิดและกระตุ้นให้เกิดควำมเกลียดชังด้วยเหตุศำสนำ จำกข้อควำมที่เผยแพร่ในสื่อมวลชน 
ECHR ตัดสินว่ำ โทษที่ผู้ร้องได้รับ (จ�ำคุก ๔ ปี สองเดือนและปรับ) ไม่ได้สัดส่วนกับวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมำยใน
กำรป้องกันกำรกระตุน้ให้เกดิควำมรนุแรงและกำรกระท�ำผดิ กำรทีโ่ทษของจ�ำเลยสงูขึน้เพรำะกระท�ำผ่ำนสือ่นัน้เป็นโทษ
ที่รุนแรง อย่ำงไรก็ตำม ECHR ก็ยังอธิบำยว่ำ โทษตำมกฎหมำยภำยในยังมีควำมจ�ำเป็นในกำรป้องปรำมกำรกระท�ำที่มี
ระดับเกินไปกว่ำควำมอดทนได้ (Intolerable) ซึ่งขัดแย้งกับหลักกำรพหุสังคมในระบอบประชำธิปไตย 

 Vejdeland and Others v. Sweden (09.02.2012)454 คดีนีผู้้ร้องถกูตัดสินว่ำมคีวำมผิดฐำนเผย
แพร่เอกสำรทีม่เีนือ้หำก้ำวร้ำวต่อกลุม่รกัเพศเดยีวกนั (Homosexuals) โดยผู้ร้องเป็นสมำชกิองค์กรเยำวชน (National 
Youth) และน�ำเอกสำรไปใส่ไว้ในตู้ล็อคเกอร์ของนักเรียน ข้อควำมเนื้อหำในเอกสำรเป็นกำรโจมตีกำรรักเพศเดียวกัน 
เช่น “ท�ำลำยศีลธรรมของสังคม” “เป็นเหตุให้เกิดโรค HIV AIDS” ECHR พิจำรณำจำกเนื้อหำในเอกสำรแล้วเห็นว่ำ
เป็นกำรกล่ำวหำอย่ำงรุนแรงด้วยเหตุแห่งรสนิยมทำงเพศ ซึ่งเป็นกำรเลือกปฏิบัติ กำรที่กฎหมำยภำยในลงโทษผู้ร้องจึง
ไม่ฝ่ำฝืนเสรภีำพในกำรแสดงควำมคดิเหน็ตำมข้อ ๑๐ กำรท่ีรัฐแทรกแซงกำรแสดงควำมคดิเหน็ของผู้ร้องนีม้คีวำมจ�ำเป็น
ต่อสังคมประชำธิปไตยในกำรคุ้มครองชื่อเสียงของผู้อื่น 

 Affaire Faruk Temel C. Turquie v. Turkey455 ผู้ร้องเป็นนักกำรเมือง ได้แถลงกำรณ์ต่อสื่อใน
กำรประชมุพรรค มเีน้ือหำกล่ำวโจมตสีหรฐัอเมรกิำในกำรแทรกแซงอรัิกและกำรจบักมุผูน้�ำองค์กรก่อกำรร้ำย นอกจำกนี้
ยงัวพิำกษ์วจิำรณ์กำรหำยตวัไปของบคุคลในควำมควบคมุของต�ำรวจ ผู้ร้องถูกด�ำเนนิคดีฐำนเผยแพร่กำรโฆษณำชวนเชือ่ 
ผู้ร้องจึงอ้ำงเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น ECHR เห็นว่ำ กรณีนี้รัฐละเมิดต่อเสรีภำพในกำรแสดงควำมเห็นตำมข้อ 
๑๐ เน่ืองจำกผู้ร้องกล่ำวในฐำนะนกักำรเมอืงฝ่ำยค้ำน แสดงควำมเห็นต่อประเดน็ซึง่อยูใ่นควำมสนใจของสำธำรณะ เม่ือ
พิจำรณำโดยรวมแล้วเนื้อหำที่กล่ำวมิได้กระตุ้นให้ผู้อื่นใช้ควำมรุนแรงหรือกำรใช้ก�ำลังอำวุธ จึงไม่ถึงขนำดเป็น “Hate 
Speech” 

จำกคดทีีไ่ด้ศกึษำมำข้ำงต้น พบว่ำ ข้ออ้ำงหลักของผู้ร้องกค็อื ตนมเีสรีภำพในกำรส่ือสำร และกำรที่
กฎหมำยภำยในรัฐลงโทษกำรสื่อสำรของตนนั้นขัดต่อข้อ ๑๐ ในกำรชั่งน�้ำหนักว่ำกรณีนั้นอยู่ภำยใต้ขอบเขตเสรีภำพใน
กำรแสดงควำมคิดเห็นหรือเป็น “Hate Speech” ที่เกินขอบเขตและรัฐสำมำรถตรำกฎหมำยจ�ำกัดสิทธิได้นั้น จำกคดี
ต่ำง ๆ พบว่ำ ในกำรพิจำรณำของ ECHR นั้นมีเกณฑ์พิจำรณำจำกองค์ประกอบส�ำคัญ ๔ ประกำร ได้แก่ 

   453   Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-23973
   454   Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-3837416-4406280
   455   Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103141
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   456   Racial Discrimination Act 1975, §18C, Retrieved from http://austlii.law.uts.edu.au/au/legis/cth/consol_ 

act/rda1975202/s18c.html
   457   From “Jones v. Töben: Racial Discrimination on the Internet” October 2002. Retrieved from http://

www.galexia.com/public/research/articles/research_articles-art22.html#fn357
   458   From Chilling Effects “Google Removal Complaint: Section 18C of Australia’s Racial Discrimination Act 

of 1975” May 5, 2006. Retrieved from http://www.chillingeffects.org/international/notice.cgi?NoticeID=4266

 มีกำรแทรกแซงกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือไม่ 
 กำรแทรกแซงนั้นมีกฎหมำยให้อ�ำนำจหรือไม่ 
 กฎหมำยดังกล่ำวเป็นไปด้วยวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตำมสนธิสัญญำหรือไม่ 
 กำรแทรกแซงนั้นจ�ำเป็นส�ำหรับสังคมประชำธิปไตยหรือไม่ 
จะเห็นได้ว่ำวัตถุประสงค์ของกฎหมำยเกี่ยวกับ Hate Speech นั้นมิได้มอง Hate Speech เป็น

อำชญำกรรมและมองผูก้ระท�ำเป็นอำชญำกรทีต้่องลงโทษอย่ำงรุนแรง ศำลเหน็ว่ำโทษอำญำต้องพิจำรณำชัง่น�ำ้หนกักับ
ควำมได้สดัส่วนกบัวตัถปุระสงค์ของกำรก�ำหนดโทษนัน้ ซึง่ก็คอืกำรป้องปรำมมใิห้เกดิกำรกระตุน้อนัน�ำไปสูค่วำมรนุแรง 

๔.๑๕.๙  กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ “Hate Speech” 

๔.๑๕.๙.๑ กฎหมายออสเตรเลีย 
กฎหมำยเกี่ยวกับ Hate Speech ของออสเตรเลียในระดับรัฐบำลกลำง ปรำกฏใน 

พระรำชบัญญัติกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชำติ (Racial Discrimination Act 1975) ซึ่งก�ำหนดควำมผิดส�ำหรับ 
“กำรกระท�ำอันเป็นกำรรุกรำน ดูหมิ่น ท�ำให้ด้อยค่ำ ข่มขู่ บุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลอื่น โดยกำรกระท�ำนั้นได้กระท�ำลง
ไปด้วยเหตุแห่งเชื้อชำติ สีผิว สัญชำติ หรือถิ่นก�ำเนิดของผู้อื่น หรือบุคคลบำงคนในกลุ่มบุคคลนั้น456 แต่กำรกระท�ำใน
ลักษณะส่วนตัว (private) ไม่อยู่ในองค์ประกอบควำมผิดนี้ 

ศำลออสเตรเลียได้พิจำรณำคดีตำมกฎหมำยดังกล่ำวในกำรเผยแพร่ข้อมูลทำง
อินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. ๒๐๐๒ (คดี Jones v. To¨ben) ซึ่งเป็นคดีที่จ�ำเลยได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
ของจ�ำเลยมีเนื้อหำปฏิเสธกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ชำวยิวในสมัยสงครำมโลกครั้งที่ ๒ (Holocaust denial) ศำลสหพันธรัฐ  
(Federal Court) ตัดสินว่ำกำรเผยแพร่เนื้อหำดังกล่ำวบนเว็บไซต์โดยไม่มีกำรก�ำหนดรหัสผ่ำน (ผู้ใดก็สำมำรถเข้ำถึง
เนื้อหำได้) เป็นกำรกระท�ำกำรสื่อสำรต่อสำธำรณะ (Public Act) จึงเป็นกำรฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัติกำรเลือกปฏิบัติด้วย
เหตุแห่งเชื้อชำติ ศำลยังได้มีค�ำสั่งให้จ�ำเลยน�ำเนื้อหำข้อมูลดังกล่ำวออกจำกเว็บไซต์ด้วย457 

ส�ำหรับหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจในกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับเนื้อหำข้อมูลที่เป็น “Hate 
Speech” บนอินเทอร์เน็ตนั้น พบว่ำ คณะกรรมกำรกำรสื่อสำรและสื่อของออสเตรเลีย (The Australian Commu-
nications and Media Authority หรือ ACMA) ไม่มีอ�ำนำจครอบคลุมถึงกรณีเนื้อหำลักษณะนี้ ดังนั้น กำรบังคับตำม
กฎหมำยห้ำมเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเนื้อหำข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนี้จึงต้องน�ำคดีมำฟ้องศำล นอกจำกกระบวนกำรตำม
กฎหมำยแล้ว ผู้ให้บริกำรเอกชนก็มีบทบำทในกำรควบคุม Hate Speech เช่น กูเกิลออสเตรเลียได้รับค�ำร้องขอให้น�ำ
เนื้อหำเกี่ยวกับ Hate Speech ที่ฝ่ำฝืนกฎหมำยห้ำมเลือกปฏิบัติของออสเตรเลียออกจำกผลกำรค้นหำ458 

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

437



กฎหมายระดับมลรัฐ 
จำกกำรศกึษำกฎหมำยในระดับมลรัฐพบว่ำ มหีลำยมลรัฐในออสเตรเลียท่ีตรำกฎหมำย

เฉพำะควบคุม “Hate Speech” แม้ว่ำจะไม่ได้ใช้ค�ำว่ำ “Hate Speech” โดยตรงก็ตำม โดยอำจเรียกว่ำกำรให้ร้ำย 
“Vilification” หรือ กำรกระตุ้นยั่วยุ “Incitement” แต่เมื่อพิจำรณำเนื้อหำแล้วพบว่ำเป็นกำรก�ำหนดหลักกำรห้ำม
กำรกระท�ำหรือกำรสื่อสำรที่กระตุ้นยั่วยุให้เกิดควำมเกลียดชังบนพ้ืนฐำนของเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติต่ำง ๆ แนวทำง
กำรก�ำหนดกฎหมำยเฉพำะในระดับมลรัฐอำจจ�ำแนกได้ ๒ กลุ่ม ดังนี้ 

๑. กำรก�ำหนดหลักกำรเกี่ยวกับ “Hate Speech” ไว้ในกฎหมำยห้ำมเลือกปฏิบัติ ซึ่ง
อำจเรียกว่ำพระรำชบัญญัติห้ำมเลือกปฏิบัติ หรือพระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมกันทำงโอกำส เช่น 

เขตปกครองเมืองหลวงออสเตรเลีย (Australian Capital Territory) มีพระรำช
บัญญัติกำรเลือกปฏิบัติ (Discrimination Act 1991) วำงหลักห้ำมกำรให้ร้ำย (Vilification) ด้วยเหตุแห่งเชื้อชำติ เพศ 
อัตลักษณ์ทำงเพศ หรือสถำนกำรณ์ติดเชื้อ HIV 

 มลรัฐ New South Wales มีพระรำชบัญญัติห้ำมกำรเลือกปฏิบัติ (Anti-Discrimi-
nation Act 1977) วำงหลักห้ำมกำรให้ร้ำย (Vilification) ด้วยเหตุแห่งเชื้อชำติ เพศ อัตลักษณ์ทำงเพศ กำรรักร่วมเพศ 
หรือสถำนกำรณ์ติดเชื้อ HIV 

มลรัฐ Queensland มีพระรำชบัญญัติห้ำมกำรเลือกปฏิบัติ (Anti-Discrimination 
Act 1991) วำงหลักห้ำมกำรให้ร้ำย (Vilification) ด้วยเหตุแห่งเชื้อชำติ เพศ อัตลักษณ์ทำงเพศ ศำสนำ 

 มลรัฐ Tasmania มพีระรำชบญัญตัคิวำมเท่ำเทยีมกนัในโอกำส (Equal Opportunity 
Act 1998) วำงหลกัห้ำมกำรกระท�ำอนัส่งผลให้เกดิควำมเกลยีดชงั (incitement of hatred) ด้วยเหตุแห่งเชือ้ชำติ ควำม
พิกำร รสนิยมทำงเพศ กิจกรรมทำงเพศที่ถูกกฎหมำย ควำมเชื่อทำงศำสนำ 

 ๒. กำรก�ำหนดหลักกำรเกี่ยวกับ “Hate Speech” ไว้ในกฎหมำยเฉพำะ เช่น มลรัฐ 
Victoria มพีระรำชบญัญตัคิวำมเท่ำเทียมกนัในโอกำส (Equal Opportunity Act 2010) ซึง่ไม่มีหลกักำรเกีย่วกบั “Hate 
Speech” แต่มีกำรตรำพระรำชบัญญัติเฉพำะเรียกว่ำ พระรำชบัญญัติกำรยอมรับในเชื้อชำติและศำสนำ (Racial and 
Religious Tolerance Act, 2001) วำงหลักห้ำมกำรกระท�ำอันเป็นกำรกระตุ้นหรือยั่วยุให้เกิดควำมเกลียดชังด้วยเหตุ
เชื้อชำติและศำสนำ

หำกเปรียบเทียบกับนิวซีแลนด์ จะเห็นได้ว่ำ นิวซีแลนด์มีกลไกทำงกฎหมำยเก่ียวกับ
กรณี Hate Speech แบ่งออกตำมกฎหมำย ๒ ฉบับ ได้แก่ 

 กฎหมำยสิทธิมนุษยชน วำงหลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชำติ ศำสนำ 
อำยุ ควำมพิกำร รสนิยมทำงเพศ มำตรำ ๒๑ (๑) ของกฎหมำยสิทธิมนุษยชน (Human Right Act 1993)459

 กฎหมำยภำพยนตร์ วีดิทัศน์ และกำรจ�ำแนกประเภทสิ่งพิมพ์ (the Films, Videos, 
and Publication Classifications Act 1993, มำตรำ 3 e)460 กฎหมำยนีว้ำงหลกัห้ำมกำรเผยแพร่วตัถใุด ๆ  ซึง่แสดงออก
ไม่ว่ำทำงตรงหรือโดยปรยิำย ว่ำสมำชกิของกลุม่ใดกลุม่หนึง่ในสงัคมมคีวำมด้อยกว่ำกลุม่อืน่ ด้วยเหตผุลทีอ่ยูบ่นพืน้ฐำน
ของเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติตำมมำตรำ ๒๑ (๑) ของกฎหมำยสิทธิมนุษยชน (Human Right Act 1993) 

   459   Human Rights Act 1993, §21(1). Retrieved from http://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0082/

latest/DLM304475.html
   460   From Films, Videos, and Publication Act 1993, §3e. Retrieved from http://rangi.knowledge-basket.

co.nz/gpacts/reprint/text/2005/se/042se3.html.
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   461    มำตรำ ๓๑๘ (๒)
   462    มำตรำ ๓๑๘ (๔) นิยำมควำมหมำยของกลุ่มที่ระบุเจำะจง (Identifiable group) ไว้ว่ำ หมำยถึง กลุ่มในสังคมที่สำมำรถ

จ�ำแนกควำมแตกต่ำงได้จำก สีผิว เชื้อชำติ ศำสนำ รสนิยมทำงเพศ อำยุ ควำมพิกำรทำงจิตหรือกำย 
   463    มำตรำ ๓๑๙ (๑)
   464    มำตรำ ๓๑๙  (๒)
   465    มำตรำ ๓๑๙  (๓)

๔.๑๕.๙.๒ กฎหมายแคนาดา 
แคนำดำมีกฎหมำยลำยลักษณ์อักษรหลำยฉบับที่เกี่ยวข้องกับกำรสื่อสำรควำมเกลียด

ชัง (Hate Speech) ซึ่งอำจจ�ำแนกได้ ดังนี้

๑. กฎหมายอาญา (The Criminal Code) ก�ำหนดควำมผิดที่เกี่ยวข้องกับ “Hate 
Speech” โดยเรียกว่ำ กำรโฆษณำชวนเชื่อก่อควำมเกลียดชัง (Hate propaganda) ทั้งนี้ โดยแยกฐำนควำมผิดออก
เป็นกรณีย่อยดังต่อไปนี้ 

๑.๑ กำรยุยงส่งเสริมให้เกิดกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ (Advocating genocide) ซึ่ง
ปรำกฏในมำตรำ ๓๑๘ โดยก�ำหนดองค์ประกอบควำมผิดไว้ว่ำ “บุคคลใดซึ่งสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิดกำรฆ่ำ 
ล้ำงเผ่ำพันธุ์ (Genocide)” โดยก�ำหนดโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๕ ปี ส�ำหรับกระท�ำควำมผิดนี้ ส�ำหรับกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ 
(Genocide) กฎหมำยนิยำมว่ำหมำยถึง461  

“กำรกระท�ำใด ๆ ดังต่อไปนี้ท่ีมุ่งท�ำลำยล้ำง ไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วนต่อกลุ่มที่
ระบุเจำะจง (Identifiable group)462  

 กำรฆ่ำสมำชิกของกลุ่มนั้น หรือ 
 กำรจงใจกระท�ำต่อเงื่อนไขที่เกี่ยวกับชีวิตของกลุ่มนั้นอันน�ำไปสู่กำรท�ำลำย

ทำงกำยภำพ
๑.๒ กำรกระตุ้นให้เกิดควำมเกลียดชังต่อสำธำรณะ (Public incitement of  

hatred) ซึ่งกฎหมำยก�ำหนดองค์ประกอบควำมผิดไว้ว่ำ “บุคคลที่สื่อสำรกับผู้อื่นในที่สำธำรณะใดๆ อันเป็นกำรกระตุ้น 
ให้เกิดควำมเกลียดชังต่อกลุ่มท่ีระบุเจำะจงได้ โดยกำรกระตุ้นเช่นนั้นมีลักษณะท่ีน่ำจะน�ำไปสู่กำรละเมิดต่อควำม
สงบ มีควำมผิดต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี หรือมีควำมผิดไม่ร้ำยแรงที่อำจตัดสินโทษอย่ำงรวบรัด (Summary  
conviction)”463  

๑.๓ กำรจงใจส่งเสริมให้เกิดควำมเกลียดชัง (Wilful promotion of hatred) ซึ่ง
กฎหมำยก�ำหนดองค์ประกอบควำมผดิไว้ว่ำ “บคุคลท่ีท�ำกำรส่ือสำรอนัมใิช่กำรส่ือสำรส่วนบคุคล ด้วยควำมจงใจส่งเสรมิ
ให้เกิดควำมเกลียดชังต่อกลุ่มท่ีระบุเจำะจงได้ มีควำมผิดต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี หรือมีควำมผิดไม่ร้ำยแรงท่ี
อำจตัดสินโทษอย่ำงรวบรัด (Summary conviction)”464  

อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรกระตุ้นให้เกิดควำมเกลียดชังต่อสำธำรณะ และกำรจงใจ
ส่งเสริมให้เกิดควำมเกลียดชังนั้น กฎหมำยก�ำหนดข้อยกเว้นควำมผิดส�ำหรับกรณีที่กำรสื่อสำรนั้นเป็นควำมจริง หรือ 
เป็นกำรกระท�ำโดยสุจริตในกำรแสดงควำมเห็นบนพ้ืนฐำนควำมเชื่อทำงศำสนำ หรือเป็นกำรแสดงควำมเห็นเก่ียวกับ
ประโยชน์สำธำรณะ กำรอภิปรำยเพื่อประโยชน์สำธำรณะโดยมีเหตุอันควรเชื่อว่ำข้อมูลนั้นเป็นควำมจริง หรือเป็นกำร
กระท�ำโดยสุจริตด้วยควำมมุ่งหมำยที่จะขจัดควำมรู้สึกเกลียดชังต่อกลุ่มที่ระบุเจำะจงในแคนำดำ465   
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ตวัอย่ำงของคดทีีเ่กีย่วข้องกบักฎหมำยนี ้เช่น ในมลรฐั Saskatchewan จ�ำเลย (David 
Ahenakew) ถูกฟ้องว่ำมีเจตนำกระตุ้นให้เกิดควำมเกลียดชังในค�ำกล่ำวของเขำเกี่ยวกับชำวยิว แต่ผู้พิพำกษำ Wilfred 
Tucker เห็นว่ำแม้กำรกระท�ำของจ�ำเลยจะเป็นกำรสือ่สำรทีน่่ำรงัเกยีจ (disgusting) และไม่เป็นควำมจรงิ แต่กำรกระท�ำ 
ของเขำก็ยังไม่ถึงขนำดที่จะกระตุ้นหรือก่อให้เกิดควำมเกลียดชัง466  ในคดี Canada (Human Rights Commission) 
v. Taylo (1990)467  ศำลสงูสดุตดัสนิว่ำกำรโฆษณำชวนเชือ่เกีย่วกบัควำมเกลยีดชงัคอืกำรแสดงออกทีม่เีจตนำเผยแพร่
ควำมรู้สึกสบประมำทหรือเป็นปฏิปักษ์ (opprobrium or enmity) ด้วยเหตุแห่งเชื้อชำติ ศำสนำ468

ส�ำหรับประเด็นที่ว่ำ กฎหมำยเก่ียวกับกำรโฆษณำชวนเชื่อก่อควำมเกลียดชัง (hate 
propaganda) นั้น จะเป็นกำรขัดแย้งกับเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นซ่ึงเป็นสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐำนส�ำคัญ 
อันได้รับกำรคุ้มครองตำมรัฐธรรมนูญ (Canadian Charter of Rights and Freedoms) หรือไม่นั้น เห็นได้จำกคดี  
R v. Keegstra (1990)469 ซึ่งศำลตัดสินว่ำ กฎหมำยนี้โดยหลักแล้วเป็นกำรสกัดกั้นกำรแสดงออกซึ่งได้รับกำรคุ้มครอง
ตำมรัฐธรรมนูญ แต่ศำลเห็นว่ำกฎหมำยดังกล่ำวมีเหตุผลอันสมควร มีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมำยและมีขอบเขตที่
จ�ำกัด ส�ำหรับเนื้อหำกำรสื่อสำรที่ถูกจ�ำกัดนั้นเป็นกำรสื่อสำรควำมเกลียดชัง ซึ่งเมื่อชั่งน�้ำหนักกับเสรีภำพในกำรสื่อสำร
แล้วจะเห็นได้ว่ำกำรสื่อสำรดังกล่ำวมีคุณค่ำน้อยที่จะได้รับกำรคุ้มครอง 

๒. กฎหมายสทิธมินุษยชนแคนาดา (Canadian Human Rights Act) ก�ำหนดห้ำม
กำรเลือกปฏิบัติโดยมีเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติที่กฎหมำยห้ำม ได้แก่ เชื้อชำติ สัญชำติ สีผิว ศำสนำ อำยุ เพศ รสนิยม 
ทำงเพศ สถำนภำพกำรสมรส สถำนะครอบครัว ควำมพิกำร คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนมีอ�ำนำจด�ำเนินกำรบังคับใช้
กฎหมำยนี้ ตัวอย่ำงคดีกำรสื่อสำรแสดงควำมเกลียดชังที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยนี้ มีดังเช่น 

 เวบ็ไซต์มเีนือ้หำข้อมลูวพิำกษ์วจิำรณ์ชำวโรมำ ยวิ มสุลิม คนรักเพศเดียวกนั คนผวิส ี
คนอำหรับ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนมีค�ำสั่งให้ด�ำเนินกำรน�ำเนื้อหำดังกล่ำวออกจำกเว็บไซต์470

 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนเห็นว่ำผู้เสียหำยซึ่งเป็นลูกจ้ำงถูกวิจำรณ์ด้วยเหตุแห่ง
กำรเลือกปฏิบัติ รวมทั้งถูกพักงำนอันเป็นผลจำกกำรร้องเรียนกำรเลือกปฏิบัติต่อคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน471 

 สภำอสิลำมในแคนำดำยืน่ค�ำร้องต่อคณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนออนทำรโิอ ในกรณี
กำรสื่อสำรควำมเกลียดชังในนิตยสำร (Maclean’s Magazine) ซึ่งมีเนื้อหำเหยียดหยำมชำวมุสลิม คณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนออนทำริโอยกค�ำร้องด้วยเหตุเกี่ยวกับเขตอ�ำนำจในกำรพิจำรณำค�ำร้อง (Jurisdiction)472  

คณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนมคี�ำส่ังให้ผู้ถกูร้องเรียนยติุกำรโพสต์ข้อมลูในอนิเทอร์เนต็
ที่มีลักษณะก่อให้เกิดควำมเกลียดชังด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติและให้ช�ำระค่ำปรับ ๖๐๐๐ เหรียญ473

   466   From Judge finds Ahenakew not guilty in 2nd hate trial" CBC (23 February 2009) Archived from the 

original on February 24, 2009
   467    Canada (Human Rights Commission) v. Taylor, [1990] 3 S.C.R. 892 at 902,
   468    http://csc.lexum.umontreal.ca/en/1990/1990rcs3-892/1990rcs3-892.pdf
   469    From “R v. Keegstra, [1990]” 3 S.C.R. 69
   470    From “Warman v. Northern Alliance, 2009” CHRT 10
   471    From “Chopra v. Health Canada, 2008” CHRT 39
   472   From Human Rights Complaints Launched against Maclean's Magazine” (Press release) Canadian I 

slamic Congress, CNW
   473    From “Warman v. Winnicki, 2006” CHRT 20
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   474   From “Citron v. Zündel” TD 1/02 (2002/01/18). Retrieved from http://www.chrt-tcdp.gc.ca/search/

view_html.asp?doid=252&lg=_e&isruling=0
   475    Human Rights Code, RSBC 1996, c 210, s. 7 (1) (a) (b)
   476    “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise 

thereof, or abridging the Freedom of Speech, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble, and 

to petition the Government for a redress of grievances”

คดี Citron v. Zündel เป็นกรณีที่มีกำรโพสต์ข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ตแสดงแนวคิด 
เกี่ยวกับกำรสมคบคิดของชำวยิว คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนมีค�ำสั่งให้ยุติกำรกระท�ำดังกล่ำว474 

มลรัฐ British Columbia 
กำรเผยแพร่ข้อควำมอันเป็นกำรเลือกปฏิบัติ (Discriminatory publication)
มำตรำ ๗ (๑) บุคคลจะต้องไม่พิมพ์ ออกเอกสำร หรือแสดง หรือก่อให้เกิดกำรพิมพ์ 

ออกเอกสำร หรือแสดงข้อควำมใด ๆ กำรพิมพ์ประกำศ สัญลักษณ์ เครื่องหมำย หรือกำรแสดงอื่น ๆ ซึ่ง475  
(ก) ชี้ให้เห็นถึงกำรเลือกปฏิบัติหรือเจตนำในกำรเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
     หรือ
(ข) อำจส่งผลให้บคุคลหรอืกลุม่บคุคล ถกูเกลยีดชังหรอืถูกดหูมิน่ ด้วยเหตแุห่งเช้ือชำติ 
   สีผิว บรรพบุรุษ สถำนที่ก�ำเนิด ศำสนำ สถำนภำพกำรสมรส สถำนะครอบครัว  

      ควำมพิกำรทำงกำยหรือจิต เพศ รสนิยมทำงเพศ อำยุ 
อย่ำงไรกต็ำม ควำมในวรรคแรกไม่ใช้กบักรณกีำรส่ือสำรส่วนบคุคล (Private commu-

nication) กำรสื่อสำรที่มุ่งหมำยให้เป็นกำรสื่อสำรส่วนบุคคลอันเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมที่ไม่ขัดต่อกฎหมำยนี้ 

๔.๑๕.๙.๓ กฎหมายสหรัฐอเมริกา
ในสหรัฐอเมริกำนั้น กฎหมำยเก่ียวกับกำรกระท�ำอันมีมูลเหตุเกี่ยวข้องกับกำรเลือก

ปฏิบัติ และ “Hate Speech” อำจแบ่งได้ ๒ กลุ่ม คือ 
๑. กฎหมำยเกี่ยวกับกำรสื่อสำรที่ก่อให้เกิดควำมเกลียดชัง (Hate Speech) 
๒. กฎหมำยเฉพำะซึง่ก�ำหนดฐำนควำมผดิส�ำหรบัอำชญำกรรมเก่ียวกบัควำมเกลยีดชัง 

(Hate crime) 

๑) กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech) 
สหรัฐอเมริกำไม่มีกฎหมำยลำยลักษณ์อักษรที่วำงหลักห้ำมกำรสื่อสำรที่ก่อให้เกิด

ควำมเกลียดชัง (Hate Speech) ไว้โดยเฉพำะ นอกจำกนี้ รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกำฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑ (First Amend-
ment) ได้วำงหลักห้ำมกำรตรำกฎหมำยท่ีจ�ำกัดเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น (Freedom of Speech)476 ด้วย 
เหตุนี้ เมื่อมีประเด็นเกี่ยวกับกำรสื่อสำรที่ก่อให้เกิดควำมเกลียดชังซึ่งอยู่บนพื้นฐำนของเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ  
(Discrimination Ground) โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กรณรีฐับำลระดบัมลรฐัตรำกฎหมำยก�ำหนดควำมผดิส�ำหรบักำรสือ่สำร 
ดังกล่ำว ก็จะต้องพิจำรณำว่ำ กำรสื่อสำรนั้นได้รับควำมคุ้มครองในฐำนะเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือไม่ ซึ่งใน
ประเดน็นีพ้บว่ำศำลในสหรฐัอเมรกิำได้วำงหลกัเอำไว้ในหลำยคด ีดงันัน้ ในหัวข้อนีผู้ว้จิยัจะได้ศกึษำวเิครำะห์ค�ำพพิำกษำ
ศำลสหรัฐอเมริกำที่เกี่ยวข้องกับ “Hate Speech” 
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ศำลในสหรฐัอเมรกิำให้น�ำ้หนกักบัเสรภีำพในกำรแสดงควำมคดิเห็น (Freedom of 
Speech) ทีไ่ด้รบักำรคุม้ครองตำมรฐัธรรมนญู (First Amendment) มำกกว่ำกำรจ�ำกดักำรสือ่สำรทีแ่สดงควำมเกลยีดชงั 
กล่ำวคือ โดยหลักแล้ว กำรสื่อสำรนั้นแม้จะมีลักษณะของกำรสื่อสำรควำมเกลียดชังด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เช่น 
เชือ้ชำต ิสผีวิ ศำสนำกต็ำม ในหลำยคดศีำลได้ตดัสนิว่ำ รฐัไม่อำจตรำกฎหมำยเพ่ือควบคมุหรอืจ�ำกดักำรสือ่สำรลกัษณะ
ดงักล่ำวได้ เน่ืองจำกกำรสือ่สำรเหล่ำนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของเสรภีำพในกำรแสดงควำมคดิเหน็ อย่ำงไรก็ตำม ศำลได้วำงหลกั 
กำรสื่อสำรก่อควำมรุนแรง (Fighting words) อันเป็นข้อจ�ำกัดของเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น กล่ำวคือ หำกกำร
สื่อสำรที่ก่อให้เกิดควำมเกลียดชังนั้นมีลักษณะถึงขนำดเป็นกำรส่ือสำรที่มีลักษณะยั่วยุกระตุ้นให้เกิดควำมรุนแรงทำง
กำยภำพ ก็จะไม่ได้รับกำรคุ้มครองตำมหลักเสรีภำพของกำรแสดงควำมคิดเห็น ดังนั้น รัฐอำจตรำกฎหมำยท่ีเป็นกำร
จ�ำกัดกำรสื่อสำรดังกล่ำวได้ 

หลกักำร “Fighting Words Doctrine” เกดิข้ึนจำกค�ำพิพำกษำศำลสงูสดุในปี ค.ศ. 
๑๙๔๒ ในคดี Chaplinsky v. New Hampshire (1942)477 ซึ่งศำลวำงหลักว่ำ กำรสื่อสำรที่มีลักษณะดูหมิ่น (Insult) 
ถึงขนำดก่อให้เกิดควำมรุนแรงทำงกำยภำพ กำรบำดเจ็บ หรือก่อให้เกิดกำรคุกคำมต่อควำมสงบหรือสันติภำพนั้น
เป็นกำรสื่อสำรที่สำมำรถถูกจ�ำกัดได้โดยไม่ขัดต่อหลักกำรตำมรัฐธรรมนูญ จะเห็นได้ว่ำ กำรสื่อสำรบำงอย่ำงไม่สำมำรถ
อ้ำงเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นได้ เช่น กำรสื่อสำรที่มีเนื้อหำลำมกอนำจำร กำรสื่อสำรที่มีลักษณะหมิ่นประมำท
ท�ำให้ผูอ้ืน่เสือ่มเสยีชือ่เสยีง เนือ่งจำกกำรสือ่สำรดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อส่ิงอืน่ท่ีกฎหมำยมุง่คุม้ครอง เช่น ควำมสงบของ
สังคม สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือกำรคุ้มครองบุคคลบำงประเภทเช่นผู้เยำว์ นอกจำกนั้น ในคดีนี้ศำลยังได้วำงหลัก
เพิ่มเติมกำรสื่อสำรที่ก่อให้เกิดควำมรุนแรง (Fighting words) ให้เป็นอีกเหตุหนึ่งของกำรสื่อสำรที่ถูกจ�ำกัดและไม่อำจ
อ้ำงเสรีภำพดังกล่ำวเช่นกัน อย่ำงไรก็ตำม ศำลเน้นย�้ำว่ำข้อจ�ำกัดเสรีภำพในกำรสื่อสำรจะมีลักษณะแคบและจ�ำกัดด้วย 

หลังจำกคดี Chaplinsky v. New Hampshire ก็มีคดีอื่นที่ศำลใช้หลักนี้ เช่น คดี  
Street v. New York (1969)478  ศำลตดัสนิว่ำกฎหมำยนวิยอร์ค479  ทีก่�ำหนดโทษอำญำส�ำหรบักำรกระท�ำหรอืกำรใช้ค�ำพดู 
ที่เป็นกำรดูหมิ่น ท�ำลำย ท�ำให้เสียหำยซึ่งธงชำติสหรัฐนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ ศำลได้พิจำรณำชั่งน�้ำหนักกำรจ�ำกัดค�ำพูด 
หรือกำรสื่อสำรเกี่ยวกับธงชำติ กับประโยชน์อื่น ในหลำยประเด็น เช่น ประโยชน์ในกำรป้องกันบุคคลที่จะใช้ค�ำพูด
กระตุ้นให้ผู้อื่นกระท�ำผิดกฎหมำย ประโยชน์ในกำรป้องกันมิให้มีกำรใช้ค�ำพูดเพ่ือกระตุ้นให้ผู้อื่นก่อควำมรุนแรงและ
กระทบควำมสงบในสังคม ประโยชน์ในกำรคุ้มครองบุคคลอื่นที่อำจได้รับผลกระทบทำงจิตใจจำกกำรสื่อสำรในทำงลบ
เกี่ยวกับธงชำติ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อศำลพิจำรณำประโยชน์ดังกล่ำวแล้ว เห็นว่ำ ประโยชน์ดังกล่ำวยังไม่เป็นกำรเพียงพอ
ในกำรที่จะต้องตรำกฎหมำยเพื่อห้ำมกำรสื่อสำรในทำงลบเกี่ยวกับธงชำติ 

ในคดี Cohen v. California (1971)480 ซึ่งศำลชั้นต้นตัดสินลงโทษจ�ำคุกบุคคล
ที่ใส่เสื้อคลุมมีข้อควำมคัดค้ำนกำรเกณฑ์ทหำร ฐำนกระท�ำผิดตำมกฎหมำยของแคลิฟอร์เนียที่ห้ำมกำรกระท�ำก้ำวร้ำว
รุนแรง (Offensive conduct) อันกระทบต่อควำมสงบ481 อย่ำงไรก็ตำม ศำลสูงสุดเห็นว่ำกำรใส่เสื้อคลุมที่มีข้อควำม
ดังกล่ำวนั้นยังไม่ถึงขั้นกระตุ้นให้เกิดควำมรุนแรงหรือควำมไม่สงบ จึงยังคงได้รับกำรคุ้มครองในฐำนะเสรีภำพของกำร
แสดงควำมคิดเห็น

   477    From “Chaplinsky v. New Hampshire” 315 U.S. 568 (1942)
   478    From “Street v. New York” 394 U.S. 576 (1969)
   479    New York Penal Law, §1425, subd. 16
   480    From “Cohen v. California” 403 U.S. 15 (1971)
   481    From California Penal Code, Section 415 
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   482    From “R.A.V. v. City of St. Paul” 505 U.S. 377 (1992)
   483    กฎหมำยดงักล่ำว คอื St. Paul Bias-Motivated Crime Ordinance มหีลกัว่ำ “ผูใ้ดเผยแพร่สญัลกัษณ์ วตัถ ุคณุลกัษณะ 

หรอืกำรขดีเขยีนบนผนงัก�ำแพง รวมถงึกำรเผำไม้กำงเขนหรอืเครือ่งหมำยสวสัดกิะ ซึง่บคุคลนัน้รูห้รอืมเีหตคุวรรูว่้ำจะเป็นกำรยัว่ยใุห้เกดิ

ควำมโกรธ กระตุน้ให้เกดิควำมไม่พอใจต่อผูอ้ืน่ บนพืน้ฐำนของเชือ้ชำต ิสผีวิ ศำสนำ ควำมเชือ่ หรอืเพศ ไม่ว่ำกำรกระท�ำนัน้ได้กระท�ำใน

สถำนทีส่ำธำรณะหรอืสถำนทีส่่วนบคุคลกต็ำม ผูน้ัน้กระท�ำผดิฐำนก่อควำมไม่สงบ
   484    From “R.A.V. v. City of St. Paul” 505 U.S. 377 (1992)
   485    From “Virginia v. Black” 538 U.S. 343 (2003)
   486    "a State may choose to prohibit only those forms of intimidation that are most likely to inspire fear of 

bodily harm." Virginia v. Black, 538 U.S. 343 (2003)

คด ีR.A.V. v. City of St. Paul (1992)482  ในปี ค.ศ. ๑๙๙๒ หลงัจำกมเีหตกุำรณ์
วยัรุน่เผำไม้กำงเขนบนสนำมหญ้ำของชำวอเมริกนัเชือ้สำยแอฟริกนั รัฐบำลท้องถิน่ตรำกฎหมำยมเีนือ้หำห้ำมกำรแสดง
สัญลักษณ์ใด ๆ ที่กระตุ้นหรือยั่วยุผู้อื่นด้วยเหตุแห่งเชื้อชำติ สีผิว ศำสนำ ควำมเชื่อ หรือเพศ483 ศำลตัดสินว่ำกฎหมำย 
ดังกล่ำวขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งคุ้มครองเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น

จำกค�ำพิพำกษำของศำล จะเห็นถึงกำรตีควำมว่ำ กฎหมำยที่จ�ำกัดเสรีภำพในกำร
สื่อสำรได้โดยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญน้ัน จะต้องเป็นกฎหมำยที่จ�ำกัดกำรสื่อสำรที่ไม่ได้รับกำรคุ้มครองตำมรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งในกรณีนี้ ได้แก่ กำรสื่อสำรที่ท�ำให้เกิดควำมรุนแรง (Fighting words) กล่ำวคือ มิใช่เพียงกำรส่ือสำรนั้นมีเนื้อหำ
แสดง “ควำมไม่ชอบ หรือ ควำมไม่พึงพอใจ” เท่ำนั้น แต่กำรสื่อสำรดังกล่ำวยังต้องแสดงออกมำในลักษณะที่เป็นกำร
คุกคำม (Threatening manner) ด้วย ส�ำหรับในคดีนี้ กฎหมำยของรัฐบำลท้องถิ่น มิได้ระบุอย่ำงชัดเจนถึงกำรแสดง
ควำมคดิเหน็ในลกัษณะใดท่ีเป็นกำรก่อให้เกดิควำมรุนแรง แต่เป็นกำรก�ำหนดครอบคลุมถึงกำรส่ือสำรท่ีมเีนือ้หำเกีย่วกบั 
ควำมไม่พึงพอใจ ไม่ว่ำจะแสดงออกมำในลักษณะใด ศำลจึงเห็นว่ำกฎหมำยนี้มีขอบเขตกว้ำงเกินไปอันขัดต่อเสรีภำพ 
ในกำรแสดงควำมคิดเห็นตำมรัฐธรรมนูญ484

คดี Virginia v. Black (2003)485 ๑๑ ปีหลังจำกคดี R.A.V. v. City of St. Paul 
ศำลสูงสุดสหรัฐก็ได้พิจำรณำคดีที่มีประเด็นเกี่ยวกับกำรเผำไม้กำงเขนอีกคร้ัง โดยประเด็นของคดีอยู่ท่ีกฎหมำยของ
เวอร์จิเนียทีห้่ำมกำรเผำไม้กำงเขนนัน้ ขดัต่อเสรภีำพในกำรแสดงควำมคดิเหน็หรอืไม่ ศำลตดัสนิว่ำแม้กำรเผำไม้กำงเขน
จะแสดงถงึกำรข่มขูอ่นัมชิอบด้วยกฎหมำยได้ในบำงกรณ ีแต่กำรทีร่ฐัมกีฎหมำยห้ำมกำรเผำไม้กำงเขนนัน้เป็นกำรขดัต่อ
รัฐธรรมนูญที่คุ้มครองเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น ศำลอธิบำยว่ำ รัฐอำจตรำกฎหมำยห้ำมเฉพำะรูปแบบหรือวิธี
กำรของกำรข่มขู่ ซึ่งมีแนวโน้มจะน�ำไปสู่กำรกระท�ำรุนแรงทำงกำยภำพ เช่น กำรท�ำร้ำยร่ำงกำย486 

จะเห็นได้ว่ำหำกรัฐตรำกฎหมำยห้ำมเผำธงซ่ึงมีลักษณะเป็นกำรข่มขู่คุกคำมผู้อื่น
ก็อำจสำมำรถใช้บังคับได้โดยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ แต่กรณีนี้กฎหมำยท่ีพิพำทได้วำงหลักห้ำมกำรเผำธงเป็นกำรทั่วไป  
โดยไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีเป็นอันตรำยต่อผู้อื่น ศำลจึงเห็นว่ำกฎหมำยดังกล่ำวอยู่บนสมมุติฐำนที่ว่ำ 
กำรเผำไม้กำงเขนทัง้หมดย่อมน�ำไปสูก่ำรข่มขูค่กุคำม ซึง่ในบำงกรณอีำจเป็นเพยีงกำรแสดงควำมไม่เหน็ด้วยซึง่ศำลเห็น
ว่ำกำรกระท�ำดังกล่ำวเป็นกำรแสดงควำมคิดเห็นอันควรได้รับกำรคุ้มครองตำมรัฐธรรมนูญ ดังนั้น อำจกล่ำวได้ว่ำกำร
แสดงควำมเห็นที่มีลักษณะเกลียดชัง หรือ Hate Speech นั้นจะถูกกฎหมำยจ�ำกัดได้ต่อเมื่อมีลักษณะแสดงออกถึง 
กำรคุกคำมอย่ำงแท้จริง (True threat) คือ มีลักษณะกำรน�ำไปสู่ควำมรุนแรงทำงกำยภำพ
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ส�ำหรับกรณีที่กำรสื่อสำรอันแสดงถึงควำมเกลียดชังมีลักษณะแสดงออกซึ่งกำร
คกุคำมทำงกำยภำพหรอือำจน�ำไปสูค่วำมรนุแรงและศำลเหน็ว่ำไม่ได้รับกำรคุม้ครองในฐำนะเสรภีำพในกำรแสดงควำม
คิดเห็นนั้น มีตัวอย่ำงดังต่อไปนี้ 

คดี Planned Parenthood of the Columbia/Willamette, Inc. v. Am. 
Coalition of. Life Activists, 290 F. 3d 1058, 1063-67 (9th Cir. 2002) ศำลตัดสินว่ำ กำรแสดงควำมเห็นเกี่ยว
กับกำรต่อต้ำนกำรท�ำแท้งทำงเว็บไซต์ ซึ่งปรำกฏรำยชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำแท้ง โดยกล่ำวว่ำเป็นพวกอำชญำกร
ต่อมนุษยชำตินั้น เป็นกำรแสดงออกซึ่งมีลักษณะควำมรุนแรงและข่มขู่คุกคำม เน่ืองจำกมีกำรน�ำรำยชื่อผู้เกี่ยวข้องมำ 
เผยแพร่ออนไลน์ 

คดี U.S. v. MORALES, 252 F. 3d 1070 (9th Cir. 2001) คดีนี้ นักเรียนอำยุ 
๑๘ ปี ในเท็กซัสได้โพสต์ข้อควำมในห้องสนทนำ (Chat room) ว่ำจะฆ่ำนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ศำลตัดสินว่ำ
มีควำมผิดตำมกฎหมำยแต่ให้รอลงอำญำ ๒๔ เดือน อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยท่ีน�ำมำใช้กรณีนี้ ไม่ใช่กฎหมำยเก่ียวกับ 
Hate Speech โดยตรง แต่เป็นกฎหมำยก�ำหนดโทษอำญำส�ำหรับกำรสื่อสำรที่มีเนื้อหำข่มขู่ว่ำจะลักพำตัวหรือข่มขู่ว่ำ
จะท�ำร้ำยร่ำงกำยบุคคลอื่น487 

จำกค�ำพิพำกษำ ๒ คดีดังกล่ำวข้ำงต้นในบริบทของกำรส่ือสำรข้อมูลแสดงควำม
เกลียดชังออนไลน์ จะเห็นได้ว่ำ มีเนื้อหำแสดงควำมเกลียดชัง แต่ไม่ได้อยู่ในเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ (Discrimination 
ground) โดยคดีแรกเหตุมำจำกแนวคิดต่อต้ำนกำรท�ำแท้ง คดีที่สองไม่แน่ชัดในสำเหตุของควำมเกลียดชัง แต่ทั้ง ๒ คดี 
จ�ำเลยได้แสดงออกถึงกำรสื่อสำรในลักษณะควำมรุนแรง กล่ำวคือ กำรเผยแพร่ข้อมูลผู้ที่ตนเกลียดชัง และกำรขู่จะฆ่ำ 
ผู้ที่ตนเกลียดชัง ซึ่งมีลักษณะของควำมรุนแรงอย่ำงแท้จริง (True thereat) มิใช่เป็นเพียงเนื้อหำของกำรสื่อสำรที่แสดง
ถึงควำมเกลียดชัง 

ดงัน้ัน จะเห็นได้ว่ำกำรแสดงควำมเหน็ทีม่ลีกัษณะเกลยีดชงั หรอื Hate Speech นัน้ 
จะถูกกฎหมำยจ�ำกัดได้ต่อเมื่อมีลักษณะแสดงออกถึงกำรคุกคำมอย่ำงแท้จริง (True threat) คือ มีลักษณะกำรน�ำไป
สู่ควำมรุนแรงทำงกำยภำพ เช่น เด็กนักเรียนเขียนข้อควำมในห้องแชทว่ำเขำวำงแผนจะฆ่ำนักเรียนคนอื่น กรณีนี้ กำร
กล่ำวถ้อยค�ำนัน้ เป็นกำรเกนิขอบเขตของเสรภีำพในกำรแสดงควำมคดิเห็น (Free Speech) โดยเข้ำสูข่อบเขตทีก่ฎหมำย
ควบคุมกำรสื่อสำร 

ส�ำหรับคดีที่เกี่ยวข้องกับกำรส่ือสำรแสดงควำมเกลียดชังอันมีมูลเหตุเกี่ยวข้องกับ
เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เช่น สีผิว เพศ รสนิยมทำงเพศ จะเห็นได้จำกคดี Snyder v. Phelps (2011) ซึ่งเป็นกรณีกำร
ถือป้ำยประท้วงเพื่อแสดงกำรคัดค้ำนผู้มีรสนิยมรักเพศเดียวกันในงำนศพผู้ตำย ซึ่งป้ำยดังกล่ำวมีข้อควำมดูหมิ่นเหยียด
หยำมผูร้กัเพศเดยีวกนั ศำลสงูสดุตดัสนิว่ำ แม้ว่ำเนือ้หำของป้ำยประท้วงจะก่อให้เกดิควำมเจ็บแค้นใจ (outrageous) แต่
กำรถือป้ำยดังกล่ำวเป็นกำรแสดงควำมคิดเห็นที่ได้รับกำรคุ้มครองตำมรัฐธรรมนูญ488 หรือในคดี R.A.V. v. City of St. 
Paul (1992)489 ที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ซึ่งรัฐบำลท้องถิ่นตรำกฎหมำยมีเนื้อหำห้ำมกำรแสดงสัญลักษณ์ใด ๆ ที่กระตุ้น

   487    Section 875 (c): Whoever transmits in interstate or foreign commerce any communication containing 

any threat to kidnap any person or any threat to injure the person of another, shall be fined under this title or  

imprisoned not more than five years, or both. 
   488    Snyder v. Phelps, 562 U.S. 443 (2011)
   489    R.A.V. v. City of St. Paul, 505 U.S. 377 (1992)
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   490    18 U.S. Code § 245 - Federally protected activities

หรือยั่วยุผู้อื่นด้วยเหตุแห่งเชื้อชำติ สีผิว ศำสนำ ควำมเชื่อ หรือเพศ แต่ศำลตัดสินว่ำกฎหมำยดังกล่ำวขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ซึ่งคุ้มครองเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น

ดังนั้น จำกกำรวิเครำะห์คดีที่ศำลในสหรัฐอเมริกำตัดสินจะเห็นได้ว่ำ กำรสื่อสำรที่
ก่อให้เกิดควำมเกลียดชัง (Hate Speech) ซึ่งมีสำเหตุเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชำติ สีผิว ศำสนำ 
น้ัน โดยหลกัแล้วยงัคงถอืว่ำเป็นส่วนหนึง่ของ “เสรภีำพในกำรแสดงควำมคดิเห็น” (Freedom of Speech) ทีไ่ด้รบักำร
คุ้มครองตำมรัฐธรรมนูญ (First amendment) หรืออำจกล่ำวได้ว่ำ ศำลให้น�้ำหนักกับกำรคุ้มครองเสรีภำพในกำรแสดง
ควำมคิดเหน็มำกกว่ำกำรจ�ำกดักำรสือ่สำรทีแ่สดงควำมเกลยีดชงั ด้วยเหตนุี ้หำกรัฐตรำกฎหมำยห้ำมกำรสือ่สำรทีก่่อให้
เกิดควำมเกลียดชัง ก็มีแนวโน้มที่ศำลจะตัดสินว่ำกฎหมำยดังกล่ำวขัดต่อรัฐธรรมนูญ อย่ำงไรก็ตำม ศำลได้วำงหลักกำร
สือ่สำรก่อควำมรนุแรง (Fighting words) ไว้เพือ่จ�ำกัดกำรส่ือสำรควำมเกลียดชงัทีส่่งผลถงึขนำดกระตุ้นหรือยัว่ยใุห้เกิด
ควำมรุนแรงทำงกำยภำพตำมมำ ดังนั้น รัฐจึงสำมำรถตรำกฎหมำยห้ำมกำรสื่อสำรเช่นนั้นได้โดยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

 ข้อสงัเกตทีส่�ำคญักคื็อ กำรควบคมุหรอืจ�ำกัดกำรสือ่สำรทีก่่อให้เกดิควำมเกลยีดชัง
ในสหรฐัอเมรกิำนัน้ มลีกัษณะแตกต่ำงจำกกฎหมำยเก่ียวกบั “Hate Speech” ในประเทศอืน่ซ่ึงก�ำหนดควำมผิดส�ำหรบั
กำรสื่อสำรที่ก่อให้เกิดควำมเกลียดชัง หำกกำรสื่อสำรดังกล่ำวอยู่บนพื้นฐำนของเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชำติ 
สีผิว ศำสนำ แต่กฎหมำยสหรัฐอเมริกำน้ันจะก�ำหนดควำมผิดส�ำหรับกำรสื่อสำรที่ก่อให้เกิดควำมเกลียดชังต่อเมื่อกำร
สื่อสำรนั้นถึงขั้นกระตุ้นหรือยั่วยุให้เกิดควำมรุนแรงทำงกำยภำพ หรืออำจกล่ำวอีกนัยหนึ่งก็คือ กำรสื่อสำรที่ก่อให้เกิด
ควำมเกลียดชังด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ แต่ไม่ถึงขั้นกระตุ้นให้เกิดควำมรุนแรง ก็ยังไม่มีควำมผิดตำมกฎหมำยและ 
สำมำรถกระท�ำได้ตำมหลักทั่วไปของเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น ในแง่นี้จะเห็นได้ว่ำทั้งเสรีภำพในกำรแสดง 
ควำมคิดเห็น และกำรคุ้มครองบุคคลผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งกำรสื่อสำรที่ก่อให้เกิดควำมเกลียดชังนั้น ต่ำงก็เป็น 
สิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญทั้งสองประกำร แต่บำงประเทศเช่นสหรัฐอเมริกำมีแนวโน้มให้น�้ำหนักกับเสรีภำพในกำรแสดง 
ควำมคิดเห็นมำกกว่ำ โดยสะท้อนให้เห็นจำกหลักกฎหมำยที่ส�ำคัญจำกแนวค�ำพิพำกษำดังที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น

๒) กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมที่มีมูลเหตุจากความเกลียดชัง (Hate crime) 
สหรฐัอเมรกิำมกีฎหมำยลำยลกัษณ์อกัษรทีก่�ำหนดควำมผดิอำญำส�ำหรบักำรกระท�ำ 

บำงประกำรด้วยควำมเกลียดชังอันมีสำเหตุสืบเนื่องจำกเหตุแห่งควำมเกลียดชังที่กฎหมำยคุ้มครอง (Hate crime หรือ 
Bias crime) ส�ำหรับเหตุที่กฎหมำยคุ้มครอง (Protected class) ได้แก่ เชื้อชำติ ศำสนำ สัญชำติ เพศ รสนิยมทำงเพศ 
ควำมพิกำร เป็นต้น 

กฎหมำยที่ก�ำหนดควำมผิดส�ำหรับอำชญำกรรมที่มีมูลเหตุเกี่ยวกับควำมเกลียดชัง 
(Hate crime law) ปรำกฏอยู่ในกฎหมำยสิทธิพลเมือง (Civil Rights Act of 1968) ซึ่งเป็นกฎหมำยระดับสหรัฐ โดย
วำงหลกัก�ำหนดควำมผดิส�ำหรบับคุคลใดทีม่เีจตนำกระท�ำให้ผู้อืน่บำดเจ็บ รบกวนหรือขัดขวำงโดยใช้ก�ำลังต่อบุคคลอืน่ 
ด้วยเหตุเกี่ยวกับบุคคลอื่นดังต่อไปนี้ เชื้อชำติ สีผิว ศำสนำ แหล่งก�ำเนิด 

ส�ำหรับกำรกระท�ำอันเป็นควำมผิดต่อบุคคลอื่นนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับมิติต่ำง ๆ  
ต่อไปนี้ด้วย490 เช่น กำรเข้ำศึกษำในโรงเรียนหรือวิทยำลัยของรัฐ กำรเข้ำร่วมหรือได้รับสิทธิประโยชน์ บริกำรจำก 
ภำครฐั กำรสมคัรงำนในภำคเอกชนหรอืภำครฐั กำรเข้ำร่วมกบัองค์กรแรงงำน กำรเดินทำงระหว่ำงรัฐ กำรใช้ยำนพำหนะ
ต่ำง ๆ กำรได้รับสินค้ำหรือบริกำร สิทธิประโยชน์ ที่อยู่อำศัย โรงแรม ร้ำนอำหำร โรงภำพยนตร์ สนำมกีฬำ หรือกำร
แสดงใด ๆ ที่เปิดต่อสำธำรณะ 

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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ผู้ฝ่ำฝืนกฎหมำยดังกล่ำวมีโทษจ�ำคุกถึงหนึ่งปีรวมท้ังโทษปรับ นอกจำกนี้ ยังมี
เหตุฉกรรจ์ซึ่งมีโทษหนักขึ้น เช่น หำกกำรกระท�ำดังกล่ำวกระท�ำโดยมีอำวุธจะมีโทษจ�ำคุกถึงสิบปี หรือหำกกำรกระท�ำ 
ดังกล่ำวเกี่ยวข้องกับกำรข่มขืน กำรฆ่ำ จะมีโทษถึงประหำรชีวิต

ข้อมูลสถิติชี้ให้เห็นว่ำ อำชญำกรรมที่มีมูลเหตุจำกควำมเกลียดชังประมำณ 
๑๑๓,๐๐๐ คดีในปี ค.ศ. ๑๙๙๑ นั้น ร้อยละ ๕๕ มีมูลเหตุจำกเชื้อชำติ ร้อยละ ๑๗ มีมูลเหตุจำกศำสนำ และร้อยละ ๑๔ 
มีมูลเหตุจำกรสนิยมทำงเพศ491 อย่ำงไรก็ตำม จะเห็นได้ว่ำกฎหมำยเกี่ยวกับอำชญำกรรมที่มีมูลเหตุจำกควำมเกลียดชัง 
นั้น ยงัไม่ครอบคลมุเหตุทีเ่กีย่วกบัเพศ รสนยิมทำงเพศ นอกจำกนี ้ ในระดบัมลรฐักม็คีวำมแตกต่ำงหลำกหลำย กล่ำวคือ 
บำงมลรฐัไม่มีกฎหมำยเกีย่วกบั “Hate crime” เลย ในขณะทีบ่ำงมลรฐัมกีฎหมำยดงักล่ำว แต่มเีหตแุห่งควำมเกลยีดชัง 
แตกต่ำงกันไป ไม่ครอบคลุมเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติที่กฎหมำยควรคุ้มครองทั้งหมด 

ในปี ค.ศ. ๑๙๙๘ ได้เกิดคดีที่เกี่ยวข้องกับอำชญำกรรมที่ส�ำคัญอันน�ำมำสู่กำร
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย ได้แก่ คดีของ Shepard เป็นนักศึกษำซึ่งถูกทรมำนและฆำตกรรม กำรกระท�ำดังกล่ำวมีมูลเหตุ
จำกกำรที ่Shepard เป็นเกย์ คดนีีศ้ำลตดัสนิตำมกฎหมำยอำญำระดบัมลรฐัทีเ่กดิเหต ุ(Wyoming) ซึง่มกีฎหมำยเกีย่วกบั 
“Hate crime” แต่ไม่ครอบคลุมเหตุเกี่ยวกับรสนิยมทำงเพศ ในปีเดียวกัน Byrd ซึ่งเป็นคนอเมริกันเชื้อสำยแอฟริกัน 
ได้ถกูจับมดักับรถบรรทกุและลำกไปจนถงึแก่ควำมตำยจำกกลุม่คนผวิขำวหวัรนุแรง คดนีีศ้ำลตดัสนิตำมกฎหมำยอำญำ
มลรฐัทีเ่กดิเหต ุ(Texas) ซึง่ไม่มกีฎหมำยเกีย่วกบั “Hate crime” โดยเฉพำะ จำกคดทีัง้สองนีน้�ำไปสูก่ำรเรยีกร้องให้มกีำร
แก้ไขกฎหมำยเกีย่วกบั “Hate crime” เพีอ่ให้ครอบคลมุมลูเหตแุห่งควำมเกลยีดชงัอันน�ำไปสูก่ำรกระท�ำผดิทำงอำญำ492 

ต่อมำ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ ประธำนำธิบดีโอบำมำลงนำมประกำศใช้กฎหมำย  
“Matthew Shepard and James Byrd, Jr. Hate Crimes Prevention Act” ซึง่มหีลกักำรขยำยเหตแุห่งกำรคุม้ครอง
ไปถึง “เพศ รสนิยมทำงเพศ ควำมพิกำร” ส�ำหรับคดีที่ศำลตัดสินตำมกฎหมำยนี้ เช่น 

ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ คดีในมลรัฐอำร์คันซอว์ จ�ำเลยขับรถที่มีผู้โดยสำรฮิสปำนิค ๕ คน
ออกจำกถนน493  ในปีเดียวกัน ในมลรัฐนิวเม็กซิโก บุคคลสำมคนมีควำมผิดฐำนร่วมกันกระท�ำ “Hate crime” ตำม
กฎหมำยนี้ โดยกำรเขียนรูปสวัสดิกะและข้อควำมที่แสดงถึงควำมเกลียดชังเก่ียวกับเชื้อชำติ ควำมเชื่อ ลงบนร่ำงกำย 
ผูอ้ืน่494 ในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ จ�ำเลยในมลรฐัเคนตกักี ้กระท�ำกำรทุบตีบคุคลอืน่ด้วยเหตุแห่งควำมเกลียดชงัเกีย่วกบัรสนยิม
ทำงเพศ495 ดังน้ัน กำรกระท�ำผิดอำญำซึ่งมีมูลเหตุจำกเหตุแห่งควำมเกลียดชังที่กฎหมำยคุ้มครอง จะมีควำมผิด 
ตำมกฎหมำยเฉพำะ (Hate crime) ซึ่งมีโทษสูงกว่ำกำรกระท�ำควำมผิดอำญำทั่วไป 

จำกกำรวิเครำะห์ข้ำงต้น อำจสรุปได้ว่ำ ในสหรัฐอเมริกำนั้น กฎหมำยเกี่ยวกับกำร 
กระท�ำอันมีมูลเหตุเกี่ยวข้องกับกำรเลือกปฏิบัติสำมำรถจ�ำแนกได้เป็น ๒ กรณี คือ

   491    From “The Ripple Effect of the Matthew Shepard Murder: Impact on the Assumptive World Theory” 

by Matthew Shepard and James Byrd, Jr.,2002, American Behavioral Scientist
   492    Ibid 
   493    From "Man Accused of Violating the Hate Crime Prevention Act" by Fry, Lindsey (May 23, 2011). KATV
   494    From The Huffington Post "2 Men Plead Guilty In Swastika Branding Case" (August 18, 2011)
   495   From Lexington Herald-Leader. "2 Kentucky men face first-of-their-kind federal hate-crime charges". 

(March 15, 2012)
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   496   From “Comment, What Makes the Internet So Special? And Why, Where, How, and By Whom Should Its 

Content Be Regulated? (p 91-92) ” by Nicholas P. Dickerson, 2009, Houston Law Review 46, 61 
   497   https://www.facebook.com/communitystandards

๑. กำรสือ่สำรทีก่่อให้เกดิควำมเกลยีดชงั (Hate Speech) ซ่ึงกรณนีีจ้ะเก่ียวข้องกับ
กำรใช้ค�ำพูด ข้อควำม หรือสัญลักษณ์ใด ๆ อันก่อให้เกิดควำมเกลียดชัง ซึ่งไม่มีกฎหมำยลำยลักษณ์อักษรก�ำหนดควำม
ผิดเป็นกำรเฉพำะ จำกแนวค�ำพิพำกษำของศำลพบว่ำให้น�้ำหนักกับเสรีภำพในกำรสื่อสำร เว้นแต่กำรสื่อสำรดังกล่ำว
ส่งผลถึงขั้นยั่วยุหรือกระตุ้นให้เกิดควำมรุนแรงทำงกำยภำพ แม้ว่ำกำรสื่อสำรดังกล่ำวจะอยู่บนพื้นฐำนของเหตุแห่งกำร
เลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชำติ สีผิว รสนิยมทำงเพศ ศำสนำ ฯลฯ แต่หำกยังไม่ถึงขั้นก่อให้เกิดควำมรุนแรงดังกล่ำวก็ยังถือว่ำ
ได้รับกำรคุ้มครองในฐำนะเสรีภำพในกำรสื่อสำร 

๒. กำรกระท�ำทำงกำยภำพซ่ึงโดยปกตแิล้วเข้ำองค์ประกอบควำมผดิกฎหมำยอำญำ
ทัว่ไป เช่น กำรท�ำร้ำยร่ำงกำย กำรฆำตกรรม แต่หำกกำรกระท�ำดังกล่ำวมมีลูเหตุจูงใจสืบเนือ่งจำกเหตุแห่งควำมเกลยีด
ชังที่กฎหมำยคุ้มครอง เช่น เชื้อชำติ สีผิว ศำสนำ รสนิยมทำงเพศ กำรกระท�ำควำมผิดอำญำนั้นจะอยู่ภำยใต้กฎหมำย
เฉพำะซึ่งก�ำหนดฐำนควำมผิดส�ำหรับอำชญำกรรมเกี่ยวกับควำมเกลียดชัง (Hate crime) ซ่ึงในปัจจุบันปรำกฏท้ังใน
กฎหมำยระดับสหรัฐ รวมทั้งกฎหมำยระดับมลรัฐต่ำง ๆ 

๔.๑๕.๑๐ มาตรการของภาคเอกชน: การจ�ากัด Hate Speech ในกรณีของผู้ให้บริการ 
เฟสบุค (Facebook) 

นอกจำกกำรควบคมุ Hate Speech โดยกลไกทำงกฎหมำยทีก่�ำหนดโดยภำครฐัแล้ว ยงัมแีนวคดิ
กำรควบคุม Hate Speech โดยกลไกก�ำกบัดแูลของภำคเอกชน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ปัจจุบนักำรส่ือสำรออนไลน์แพร่หลำย
ในวงกว้ำงทั่วโลก คำบเกี่ยวเขตแดนของประเทศต่ำง ๆ แนวคิดนี้อำจเรียกว่ำกำรใช้กลไกตลำด (Market approach) 
หรือกำรควบคมุโดยบคุคลทีส่ำม (Third party) นอกจำกรฐั496 ตวัอย่ำงของกำรสือ่สำรทีม่ลีกัษณะ “Hate Speech” ซึง่
ถูกจ�ำกัดโดยกำรกระท�ำของภำคเอกชน เช่น ผู้ให้บริกำร เครือข่ำยสังคมออนไลน์ “เฟสบุค” ได้ก�ำหนด “Community 
standard”497 อันมีผลผูกพันผู้ใช้งำนในฐำนะเป็นข้อตกลงกำรใช้งำนของเฟสบุค ซึ่งมีสำระส�ำคัญ ดังนี้

“….เฟสบุคจะน�ำออกซึ่งเนื้อหำข้อมูลที่เป็น Hate Speech 
อันรวมถึงเนื้อหำซ่ึงมุ่งโดยตรงต่อกำรโจมตีบุคคลบนพื้นฐำนของ 
เชื้อชำติ กลุ่มชำติพันธุ์ ชำติก�ำเนิด ควำมเชื่อทำงศำสนำ รสนิยม
ทำงเพศ เพศ ควำมพิกำรหรือโรค 

ผู ้ใช้งำนสำมำรถใช้เฟสบุคในกำรแสดงควำมเห็นท้ำทำย 
ควำมคิด สถำบัน กำรปฏิบัติใด ๆ ซึ่งกำรอภิปรำยเช่นนั้นเป็นกำร 
ส่งเสริมให้เกิดกำรโต้แย้งและควำมเข้ำใจที่มำกขึ้น ในบำงครั้ง 
บุคคลอำจแชร์เนื้อหำเกี่ยวกับ Hate Speech ของบุคคลอื่น
เพื่อวัตถุประสงค์กำรเพิ่มควำมตระหนักหรือเพื่อกำรให้ควำมรู ้

Cyber 
Bullying

Hate 
Speech
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แก่ผูอ้ืน่เกีย่วกบั Hate Speech น้ัน หำกเกดิกรณเีช่นนี ้เรำคำดหมำยว่ำผู้ใช้งำนทีแ่ชร์ข้อมลูดังกล่ำวจะท�ำกำรแจ้ง
วัตถุประสงค์ของกำรแชร์นั้นให้เรำทรำบอย่ำงชัดเจน

เฟสบุคอนุญำตกำรสื่อสำรเกี่ยวกับอำรมณ์ขัน เสียดสี ควำมเห็นทำงสังคม เกี่ยวกับเนื้อหำนั้น ๆ ได้ เฟสบุค 
มีควำมพยำยำมที่จะน�ำออกเสียซึ่งข้อมูล “Hate Speech” รวมทั้งจัดให้มีซึ่งเครื่องมือส�ำหรับผู้ใช้งำนในกำรหลีก
เลี่ยงเนื้อหำ Hate Speech (เช่น ผู้ใช้งำนสำมำรถบล็อก อันเฟรนด์ บุคคลที่โพสต์ แชร์ เนื้อหำ Hate Speech 
หรอืตัง้ค่ำควำมเป็นส่วนตวัของตนเพือ่ไม่ให้เหน็ถงึเนือ้หำเหล่ำนัน้) เฟสบุคสนบัสนนุให้มีกำรส่ือสำรข้อมลูด้ำนตรง
ข้ำม (Counter speech) ในรูปแบบของกำรให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และกำรแสดงควำมเห็นทำงเลือก...” เกณฑ์กำร
จัดกำรกับ Hate Speech ของเฟสบุค มีกำรระบุ “เหตุ” แห่งควำมเกลียดชังที่จะถือว่ำเป็น Hate Speech ไว้ ซึ่ง
ในหลำย ๆ เหตุก็สอดคล้องเหตุแห่งกำรคุ้มครองตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ แต่ทั้งนี้เฟสบุคก็ไม่
ได้ระบุองค์ประกอบไว้อย่ำงชัดเจน ว่ำแค่ไหน เพียงใด ถึงจะเป็น Hate Speech เนื่องจำกในทำงปฏิบัติเป็นกำร
ยำกที่จะระบุชัดเจนเช่นนั้น ในทำงปฏิบัติจึงเป็นกำรใช้ดุลพินิจของผู้ให้บริกำรเฟสบุคที่จะด�ำเนินกำรกับข้อมูลที่มี
ลักษณะ “Hate Speech” 

๔.๑๕.๑๑ วิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย 
ในส่วนนี้จะเริ่มจำกกำรวิเครำะห์ “Hate Speech” ภำยใต้องค์ประกอบของกฎหมำยไทยที่

เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงเพื่อชี้ให้เห็นควำมแตกต่ำงระหว่ำง “Hate Speech” กับควำมผิดตำมกฎหมำยไทยที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน จำกนั้นจะได้ท�ำกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบกฎหมำยต่ำงประเทศกับกฎหมำยไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ “Hate 
Speech” 

(๑) วิเคราะห์ “Hate Speech” ภายใต้องค์ประกอบกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง498

ข้อพิจำรณำในเบ้ืองต้นก็คือ ในบริบทกฎหมำยแล้ว กำรสื่อสำรอันมีลักษณะ “Hate  
Speech” นั้นมีควำมแตกต่ำงจำกควำมผิดเก่ียวกับกำรส่ือสำรตำมกฎหมำยอื่น เช่น กำรหมิ่นประมำท กำรดูหมิ่น  
ตำมกฎหมำยอำญำ ดังที่ได้กล่ำวมำแล้วในหัวข้อควำมหมำยและลักษณะของ “Hate Speech” ทั้งนี้ แม้ว่ำในบำงกรณี
อำจมีควำมทับซ้อนคำบเกี่ยวกับฐำนควำมผิดอื่นตำมกฎหมำยอำญำ แต่มีควำมแตกต่ำงกันดังจะจ�ำแนกให้เห็นต่อไปนี้ 

 หำกพิจำรณำ “Hate Speech” ในกรอบความผิดฐานหมิ่นประมาทตามกฎหมาย
อาญา499 จะพบว่ำ กฎหมำยอำญำฐำนหมิ่นประมำทไม่ครอบคลุมกำรกระท�ำในลักษณะ “Hate Speech” 

   498    หมำยเหต:ุ ข้อมลูในส่วนนีเ้ป็นกำรวิเครำะห์ในช่วงกลำงปี ๒๕๕๙ โปรดดขู้อมลูเพิม่เตมิในภำคผนวก
   499    ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๓๒๖ มหีลกัว่ำ “ผูใ้ดใส่ควำมผูอ้ืน่ต่อบคุคลทีส่ำม โดยประกำรทีน่่ำจะท�ำให้ผูอ้ืน่นัน้เสยี 

ชือ่เสยีง ถกูดหูมิน่หรือถกูเกลียดชงั ผูน้ัน้กระท�ำควำมผดิฐำนหมิน่ประมำท ต้องระวำงโทษจ�ำคกุไม่เกนิหนึง่ปี หรอื ปรบัไม่เกนิสองหมืน่บำท 

หรอืทัง้จ�ำทัง้ปรบั” หำกกำรสือ่สำรทีส่ร้ำงควำมเกลยีดชงัได้กระท�ำต่อสำธำรณะ กจ็ะเกีย่วข้องกบัประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๓๒๘ มี

หลกัว่ำ ถ้ำควำมผดิฐำนหมิน่ประมำทได้กระท�ำโดยกำรโฆษณำ ด้วยเอกสำร ภำพวำด ภำพระบำยส ีภำพยนตร์ ภำพหรอืตวัอกัษรทีท่�ำให้

ปรำกฏด้วยวธิใีด ๆ แผ่นเสยีง หรอืสิง่บนัทกึเสียง บนัทกึภำพ หรอืบนัทกึอกัษร กระท�ำโดยกำรกระจำยเสยีง หรอืกำรกระจำยภำพ หรอื

โดยกระท�ำกำรป่ำวประกำศด้วยวิธอีืน่ ผูก้ระท�ำต้องระวำงโทษ จ�ำคกุไม่เกนิสองปีและปรบัไม่เกนิสองแสนบำท
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   500  มำตรำ ๑๑๖ ผูใ้ดกระท�ำให้ปรำกฏแก่ประชำชนด้วยวำจำ หนงัสือ หรอืวธิอีืน่ใดอนัมใิช่เป็นกำรกระท�ำภำยในควำมมุง่หมำย 

แห่งรฐัธรรมนญู หรอืมใิช่เพือ่แสดงควำมคิดเหน็หรอืตชิมโดยสจุรติ

        (๑) เพือ่ให้เกดิกำรเปลีย่นแปลงในกฎหมำยแผ่นดนิหรอืรฐับำล โดยใช้ก�ำลงัข่มขนืใจหรอืใช้ก�ำลงัประทษุร้ำย

        (๒) เพือ่ให้เกดิควำมปันป่วน หรอืกระด้ำงกระเด่ืองในหมูป่ระชำชน ถงึขนำดทีจ่ะก่อควำมไม่สงบขึน้ในรำชอำณำจกัร หรอื

        (๓) เพือ่ให้ประชำชนล่วงละเมดิกฎหมำยแผ่นดนิ ต้องระวำงโทษจ�ำคกุไม่เกนิเจด็ปี

กรณี “Hate Speech” ที่อยู่ภำยใต้ขอบเขตกฎหมำยอำญำฐำนหมิ่นประมำท: กำรสื่อสำร 
ที่สร้ำงควำมเกลียดชังอำจกระท�ำต่อบุคคลโดยเฉพำะเจำะจง ด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เช่น นำย ก. ใส่ควำมนำย ข. 
ซึ่งนับถือศำสนำหนึ่งต่อบุคคลที่สำมว่ำ เป็นพวกก่อกำรร้ำย กรณีเช่นนี้อำจจัดอยู่ในองค์ประกอบควำมผิดฐำนหม่ิน
ประมำท หรือกำรสื่อสำรในลักษณะ “Hate Speech” ที่มุ่งต่อบุคคลกลุ่มจ�ำกัดอันระบุตัวบุคคลในกลุ่มได้ อำจจัดอยู่
ในขอบเขตกฎหมำยหมิ่นประมำท 

กรณี “Hate Speech” ที่ไม่อยู่ภำยใต้ขอบเขตกฎหมำยอำญำฐำนหมิ่นประมำท” หำกเป็น
กรณีกำรแสดงควำมเกลียดชงัต่อกลุม่คนทีไ่ม่เจำะจงตัว กำรเผยแพร่ข้อควำมอนัแสดงถงึกำรเหยยีดหยำมเชือ้ชำต ิศำสนำ 
ควำมเชื่อ เช่น นำย ก. โพสต์ข้อควำมให้ร้ำยบุคคลที่นับถือศำสนำหนึ่งว่ำเป็นพวกก่อกำรร้ำย กรณีเช่นนี้ไม่สำมำรถระบุ
เจำะจงตัวผู้ถูกใส่ควำมได้ จึงไม่สำมำรถปรับใช้กฎหมำยหมิ่นประมำทกับกำรสื่อสำรลักษณะนี้ แม้ว่ำจะเป็นกำรสื่อสำร
ที่เกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องจำกเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชำติ ศำสนำ ก็ตำม

จะเห็นได้ว่ำ หมิ่นประมำท ตำมกฎหมำยอำญำ กับ “Hate Speech” นั้นอยู่บนพื้นฐำน
แนวคิดที่แตกต่ำงกัน เนื่องจำก “Hate Speech” มุ่งคุ้มครองบุคคลในกลุ่มเสี่ยงหรือเปรำะบำงอันมีควำมสัมพันธ์กับ 
“เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ” ในขณะท่ีควำมผิดฐำนหมิ่นประมำทมุ่งคุ้มครองชื่อเสียงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพำะ 
และกำรท�ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนั้นไม่จ�ำต้องเกี่ยวข้องกับ “เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ” 

 หำกพิจำรณำ “Hate Speech” ในกรอบความผิดตามมาตรา ๑๑๖ ของประมวล
กฎหมายอาญา หรอืเรยีกว่ำควำมผดิฐำนยยุงปลกุปัน จะเหน็ได้ว่ำ “Hate Speech” อำจมลีกัษณะของกำรกระตุน้ยัว่ย ุ
(Incitement) หรือถูกน�ำไปใช้ในลักษณะโฆษณำชวนเชื่อเพื่อหวังผลทำงกำรเมืองหรือควำมรุนแรง (Hate  
propaganda) ซึ่งเมื่อพิจำรณำตำมองค์ประกอบของกฎหมำยอำญำมำตรำ ๑๑๖500 จะเห็นได้ว่ำ ครอบคลุมกำรกระ
ตุ้นหรือยุยงที่มีวัตถุประสงค์ท�ำให้เกิดควำมไม่สงบหรือกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย ดังนั้น กรณี “Hate Speech” ด้วยเหตุแห่ง 
กำรเลือกปฏิบัติที่ส่งผลให้เกิดควำมปันป่วนในหมู่ประชำชนถึงขนำดก่อให้เกิดควำมไม่สงบ สำมำรถเข้ำองค์ประกอบ
ควำมผิดได้ แต่หำกกรณี “Hate Speech” นั้นมิได้มีลักษณะถึงขั้นท�ำให้เกิดควำมรุนแรงหรือควำมไม่สงบตำม 
ควำมหมำยมำตรำ ๑๑๖ กจ็ะไม่อยูภ่ำยใต้ขอบเขตควำมผดินี ้ทัง้นี ้จะเหน็ได้ว่ำ มำตรำ ๑๑๖ มไิด้มอีงค์ประกอบเก่ียวกบั 
“เหตแุห่งกำรเลอืกปฏิบตั”ิ รวมท้ังมไิด้ระบุถึงมลูเหตจุงูใจของกำรยยุงนัน้ว่ำจะต้องเกีย่วข้องกับกลุม่บคุคลทีเ่กีย่วข้องกับ
เหตแุห่งกำรเลอืกปฏบิตั ิเช่น เชือ้ชำต ิศำสนำ ฯลฯ ทัง้นี ้เนือ่งจำกมำตรำนีม้ไิด้มวีตัถปุระสงค์เพือ่คุม้ครองสทิธิมนษุยชน 
แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษำควำมสงบเรียบร้อยของประเทศ 

 หำกพิจำรณำ “Hate Speech” ในกรอบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ 
กระท�าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้วพบว่ำ กำรเผยแพร่เนือ้หำเกีย่วกบัควำมเกลียดชงัด้วยเหตแุห่ง 
กำรเลือกปฏิบัติต่ำง ๆ นั้น อำจจัดอยู่ภำยใต้องค์ประกอบควำมผิดของกฎหมำยนี้ได้ ทั้งนี้ เนื่องจำกควำมผิดโดยเฉพำะ 

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

449



   501   มำตรำ ๑๔ มหีลกัว่ำ “ผูใ้ดกระท�ำควำมผดิทีร่ะบไุว้ดงัต่อไปนี ้ ต้องระวำงโทษจ�ำคกุไม่เกนิห้ำปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึง่แสน

บำท หรอืทัง้จ�ำทัง้ปรบั

           (๑) น�ำเข้ำสูร่ะบบคอมพวิเตอร์ซึง่ข้อมลูคอมพวิเตอร์ปลอมไม่ว่ำทัง้หมดหรอืบำง ส่วน หรอืข้อมลูคอมพวิเตอร์อนัเป็นเทจ็

โดยประกำรทีน่่ำจะเกดิควำมเสยีหำยแก่ผูอ้ืน่หรอืประชำชน

           (๒) น�ำเข้ำสูร่ะบบคอมพวิเตอร์ซึง่ข้อมลูคอมพวิเตอร์อนัเป็นเทจ็ โดยประกำรทีน่่ำจะเกดิควำมเสยีหำยต่อควำมมัน่คงของ

ประเทศ หรอืก่อให้เกดิควำมตืน่ตระหนกแก่ประชำชน

           (๓) น�ำเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นควำมผิดเกี่ยวกับควำมมั่นคงแห่งรำชอำณำจักรหรือ 

ควำมผดิเกีย่วกบักำรก่อกำรร้ำยตำมประมวลกฎหมำยอำญำ

        (๔) น�ำเข้ำสูร่ะบบคอมพวิเตอร์ซ่ึงข้อมลูคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทีม่ลีกัษณะอนัลำมกและข้อมลูคอมพวิเตอร์นัน้ประชำชนทั่วไป 

อำจเข้ำถึงได้….” 
   502   คณำธปิ ทองรววีงศ์, “ศกึษำเปรยีบเทยีบพระรำชบญัญตัว่ิำด้วยกำรกระท�ำควำมผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ กบั 

กฎหมำยอำญำฐำนหมิน่ประมำท ในกรณกีำรหมิน่ประมำททำงอนิเทอร์เนต็,” บทบณัฑติย์ เล่มที ่๖๕ ตอน ๒ (มถินุำยน ๒๕๕๒): ๓๑-๖๙

มำตรำ ๑๔501  มีขอบเขตที่กว้ำงกว่ำกฎหมำยอำญำฐำนหมิ่นประมำทในแง่ที่ว่ำ ข้อควำมที่ผิดกฎหมำยไม่จ�ำกัดเฉพำะ 
ข้อควำมที่มุ ่งต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งอันระบุตัวได้โดยเฉพำะเท่ำนั้น502 เช่น กำรเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร ์
อันเป็นเท็จกล่ำวหำผู้นับถือศำสนำใดศำสนำหนึ่ง หรือจัดอยู่ในกลุ่มเชื้อชำติใดเชื้อชำติหนึ่งให้เกิดควำมเส่ือมเสีย กำร
เผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันมีลักษณะลำมกเพื่อแสดงควำมเกลียดชังกลุ่มบุคคลที่มีรสนิยมทำงเพศแตกต่ำงหลำก
หลำย ข้อควำมลักษณะนี้แม้ไม่ได้มุ่งใส่ควำมบุคคลใดที่ระบุตัวได้โดยเฉพำะ แต่มุ่งสร้ำงควำมเกลียดชังโดยรวมต่อกลุ่ม
คนจ�ำนวนมำกที่มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะบำงอย่ำงร่วมกัน ซ่ึงไม่เข้ำองค์ประกอบควำมผิดตำมกฎหมำยอำญำฐำน
หมิ่นประมำท แต่ก็อำจจัดอยู่ในองค์ประกอบควำมผิดตำมมำตรำ ๑๔ ของพระรำชบัญญัตินี้ได้ เป็นต้น 

อย่ำงไรก็ตำม ข้อจ�ำกดัขององค์ประกอบควำมผดิตำมพระรำชบญัญตัว่ิำด้วยกำรกระท�ำควำม
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับ “Hate Speech” ก็คือ มีขอบเขตจ�ากัดเฉพาะข้อมูล “ปลอมหรือเท็จ หรือข้อมูล
ลามก” ดังนั้น หำกกำรสื่อสำรที่ท�ำให้เกิดควำมเกลียดชังด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติต่ำง ๆ นั้น ไม่เข้ำลักษณะของ 
“ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ปลอม เท็จ ลำมก” ก็ไม่เข้ำองค์ประกอบควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท�ำควำมผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ เนื่องจำกกฎหมำยควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้นโดยหลักแล้วมุ่งควบคุมอำชญำกรรม 
ทำงคอมพิวเตอร์ โดยมีกำรบัญญัติควำมผิดในกลุ่มของเนื้อหำ (Content) เพิ่มเข้ำมำจำกควำมผิดในเชิงเทคนิค
คอมพวิเตอร์ด้วย แต่ควำมผดิกลุม่เนือ้หำดงักล่ำวมิได้มวีตัถุประสงค์เพ่ือกำรคุม้ครองสิทธมินษุยชนจำกกำรเลือกปฏบัิติ
แต่อย่ำงไร 

ดังนั้น อำจสรุปได้ว่ำจำกกำรวิเครำะห์กฎหมำยไทยท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันทั้ง ๓ ฉบับ พบว่ำ 
กำรสื่อสำรในลักษณะ “Hate Speech” บำงกรณีอำจตกอยู่ภำยใต้องค์ประกอบกฎหมำยดังกล่ำวได้ แต่อย่ำงไรก็ตำม 
“Hate Speech” อกีหลำยกรณกีไ็ม่ตกอยูภ่ำยใต้กฎหมำยดงักล่ำว สำเหตปุระกำรส�ำคญักคื็อ กฎหมำยไทยทัง้สำมฉบบั
ท่ีเกี่ยวข้องดังกล่ำวนั้นอยู่บนพื้นฐำนแนวคิด หลักกำร ท่ีแตกต่ำงจำกกฎหมำยสิทธิมนุษยชนและกำรห้ำมเลือกปฏิบัติ 
กำรปรับใช้กฎหมำยดังกล่ำวกับ “Hate Speech” จึงไม่สอดคล้องและเหมำะสมกับ “Hate Speech” ซึ่งควรได้รับ
กำรพิจำรณำภำยใต้หลักกฎหมำยที่แตกต่ำงออกไป นั่นคือกฎหมำยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ดังจะเห็นได้จำกกฎหมำย
ต่ำงประเทศซึ่งจะได้วิเครำะห์ในหัวข้อต่อไป 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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   503   กลุม่ทีร่ะบเุจำะจง (Identifiable group) ตำมกฎหมำยแคนำดำหมำยถงึ “กลุม่ในสงัคมทีส่ำมำรถจ�ำแนกควำมแตกต่ำงได้

จำกสผีวิ เชือ้ชำต ิศำสนำ รสนยิมทำงเพศ อำย ุควำมพกิำรทำงจติหรอืกำย”

(๒) วิเคราะห์เปรียบเทียบ “Hate Speech” ตามกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศ 
เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบกฎหมายสหรัฐอเมริกากับกฎหมายไทยแล้ว พบว่ำ ปัจจุบัน

กฎหมำยไทยยงัไม่มทีัง้ในส่วนของกฎหมำยเกีย่วกบักำรส่ือสำรท่ีก่อให้เกดิควำมเกลียดชงั (Hate Speech) และกฎหมำย
ทีก่�ำหนดควำมผดิส�ำหรบักำรกระท�ำควำมผดิทำงอำญำทีม่สีำเหตุสืบเนือ่งจำกเหตุแห่งควำมเกลียดชงัโดยเฉพำะ (Hate 
crime) ส�ำหรบักรณี “Hate Speech” ตำมกฎหมำยไทยปัจจบุนั จะเกีย่วข้องกบักำรพจิำรณำควำมผิดฐำนหมิน่ประมำท
ตำมกฎหมำยอำญำ ดงัท่ีกล่ำวมำแล้วข้ำงต้นว่ำ ควำมผดิฐำนหมิน่ประมำทอำจครอบคลมุบำงกรณขีอง “Hate Speech” 
เช่น กำรใส่ควำมบุคคลโดยเจำะจงตวัด้วยเหตแุห่งกำรเลอืกปฏิบติั แต่หำกเป็นกรณกีำรแสดงควำมเกลียดชงัต่อกลุม่คน
ที่ไม่เจำะจงตัว แม้ว่ำจะเป็นกำรสื่อสำรที่เกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องจำกเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชำติ ศำสนำ ไม่อยู่
ภำยใต้องค์ประกอบของหมิ่นประมำท 

ส�ำหรับกรณี “Hate crime” หำกเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกำจะพบว่ำมีกฎหมำยก�ำหนด
ควำมผิดเป็นกำรเฉพำะ แต่ตำมกฎหมำยไทยปัจจุบันไม่มีฐำนควำมผิดเฉพำะ จึงต้องพิจำรณำฐำนควำมผิดเกี่ยวกับ
ชีวิต ร่ำงกำย ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ซึ่งไม่ได้จ�ำแนกกรณี “Hate crime” ออกมำเป็นกำรเฉพำะ เช่น กำรท�ำร้ำย
ร่ำงกำยซึง่มมีลูเหตจุงูใจจำกควำมเกลยีดชงัด้ำนเชือ้ชำต ิศำสนำ ควำมเชือ่ กอ็ยูภ่ำยใต้ฐำนควำมผดิเก่ียวกบัร่ำงกำยทัว่ไป  
จึงอำจกล่ำวได้ว่ำไทยยังไม่มีกฎหมำยที่ก�ำหนดควำมผิดทำงอำญำเฉพำะส�ำหรับกำรสื่อสำรควำมเกลียดชังอันน�ำไปสู่
กำรกระท�ำรุนแรงทำงกำยภำพต่อชีวิตร่ำงกำย 

หำกเปรียบเทียบกับกฎหมายแคนาดาแล้วพบว่ำ ประมวลกฎหมำยอำญำของแคนำดำ
ก�ำหนดควำมผิดส�ำหรับ “Hate Speech” โดยเรียกว่ำ “Hate propaganda” หรือกำรโฆษณำชวนเชื่อให้เกิด 
ควำมเกลียดชัง ซึ่งมีกำรจ�ำแนกลักษณะและชนิดของกำรกระท�ำออกไปเป็นหลำยกรณีย่อยอันมีระดับควำมรุนแรงที่ 
แตกต่ำงกัน ส�ำหรับกรณีแรก คือ กำรยุยงส่งเสริมให้เกิดกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ (Advocating genocide) จะเห็นได้ว่ำ
เกี่ยวข้องกับกำรสื่อสำรควำมเกลียดชังซึ่งน�ำไปสู่กำรกระท�ำรุนแรงทำงกำยภำพถึงขนำดกำรฆ่ำ กรณีนี้เปรียบเทียบได้
กับ “Fighting words” หรอื “Hate crime” ของสหรฐัอเมรกิำ นอกจำกนี ้กฎหมำยอำญำของแคนำดำยงัก�ำหนดควำม
ผิดกรณีกำรกระตุ้นให้เกิดควำมเกลียดชังต่อสำธำรณะ (Public incitement of hatred) ซึ่งเป็นกำรกระตุ้นยั่วยุที่อำจ
น�ำไปสู่ควำมรุนแรงแต่ยังไม่ถึงขั้นกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ และควำมผิดกรณีกำรจงใจส่งเสริมให้เกิดควำมเกลียดชัง (Wilful 
promotion of hatred) ซึ่งเป็นควำมผิดแม้ว่ำยังไม่น�ำไปสู่กำรกระท�ำรุนแรงทำงกำยภำพ จะเห็นได้ว่ำกรณีนี้แสดงถึง
กำรที่กฎหมำยแคนำดำให้น�้ำหนักกับกำรคุ้มครองกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจำก “Hate Speech” มำกกว่ำกำรคุ้มครอง
เสรีภำพในกำรสื่อสำร ซึ่งแตกต่ำงจำกกฎหมำยสหรัฐอเมริกำที่กำรแสดงควำมเกลียดชังยังคงท�ำได้หำกไม่ถึงขั้นน�ำไป
สู่ควำมรุนแรงทำงกำยภำพ อย่ำงไรก็ตำม ควำมผิดทั้ง ๓ กรณีนั้นต่ำงมีองค์ประกอบร่วมที่ส�ำคัญก็คือ จะต้องเป็นกำร
กระท�ำให้เกิดควำมเกลียดชังต่อกลุ่มที่ระบุเจำะจงได้ ซ่ึงก็คือกลุ่มบุคคลที่จ�ำแนกตำม “เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ”503 
น่ันเอง ทั้งน้ีผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่ำ “Hate Speech” ตำมกฎหมำยแคนำดำซึ่งมุ่งต่อ “กลุ่มท่ีระบุเจำะจงได้” นั้นมิได้ 
หมำยถงึกำรระบุเจำะจงเป็นรำยบุคคล (Individual) ดังเช่นกำรเจำะจงตัวผู้ถกูหมิน่ประมำทตำมกฎหมำยไทย เนือ่งจำก
ค�ำว่ำกลุม่ท่ีระบุเจำะจงได้ตำมกฎหมำยแคนำดำนัน้หมำยถงึจ�ำแนกทัง้กลุม่ออกจำกกลุม่อืน่ด้วยเหตุแห่งกำรเลอืกปฏบัิติ 

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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หำกเปรียบเทียบกฎหมายอาญาแคนาดากับประมวลกฎหมายอาญาของไทยแล้วพบว่ำ 
กฎหมำยไทยมิได้มีกำรก�ำหนดควำมผิดเฉพำะส�ำหรับกำรยุยงปลุกปันให้เกิดควำมรุนแรงด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ 
แต่มีฐำนควำมผิดที่อำจเปรียบเทียบได้ คือ มำตรำ ๑๑๖ ดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำองค์ประกอบของ
มำตรำ ๑๑๖ จะเห็นได้ว่ำ ครอบคลุมกำรกระตุ้นหรือยุยงที่มีวัตถุประสงค์ท�ำให้เกิดควำมไม่สงบหรือกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย 
แต่มิได้ระบุถึงมูลเหตุจูงใจของกำรยุยงน้ันว่ำจะต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลที่ได้รับกำรจ�ำแนกตำม “เหตุแห่งกำรเลือก
ปฏบิตั”ิ ดงัเช่นกฎหมำยอำญำของแคนำดำ ดงัน้ัน อำจกล่ำวได้ว่ำ มำตรำ ๑๑๖ เป็นกฎหมำยทีม่วีตัถปุระสงค์รกัษำควำม
สงบและควำมมั่นคงมำกกว่ำกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐำนของเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ นอกจำกนี้ ส�ำหรับกำร
สื่อสำรควำมเกลียดชังที่ไม่ถึงขั้นน�ำไปสู่ควำมรุนแรงทำงกำยภำพนั้น มีเพียงฐำนควำมผิดหมิ่นประมำทซึ่งองค์ประกอบ
ควำมผิดแตกต่ำงกับ “กำรจงใจส่งเสริมให้เกิดควำมเกลียดชัง (Wilful promotion of hatred) ตำมกฎหมำยแคนำดำ 
เนือ่งจำกควำมผดิฐำนหมิน่ประมำทของไทยมุง่เน้นควำมเสยีหำยต่อชือ่เสยีงของบคุคลใดบคุคลหนึง่โดยเฉพำะ ในขณะ
ทีค่วำมผดิตำมกฎหมำยแคนำดำมุง่ควบคมุกำรสือ่สำรทีแ่สดงควำมเกลียดชงัต่อกลุม่บคุคลทีมี่ลกัษณะเฉพำะอนัจ�ำแนก
ได้ เช่น เชื้อชำติ ศำสนำ รสนิยมทำงเพศ ฯลฯ มำกกว่ำกำรคุ้มครองชื่อเสียงของปัจเจกชนคนใดคนหนึ่ง 

นอกจำกบริบทของกฎหมำยอำญำ และกฎหมำยเฉพำะ เช่น ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
แล้ว หำกเปรียบเทียบกับกฎหมายออสเตรเลียแล้วจะเห็นได้ว่ำ “Hate Speech” ได้รับกำรบัญญัติไว้ในกฎหมำย 
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ซี่งมีกำรวำงหลักห้ำมเลือกปฏิบัติในมิติต่ำง ๆ ไว้ รวมทั้งกำรวำงหลักเกี่ยวกับ “กำรให้ร้ำย  
“Vilification” หรือกำรกระตุ้นยั่วยุ “Incitement” ซึ่งโดยเนื้อหำสำระแล้วก็เปรียบเทียบได้กับ “Hate Speech” 
น่ันเอง ดังปรำกฏอยู่ตำมกฎหมำยในมลรัฐต่ำง ๆ ของออสเตรเลียดังที่ได้ศึกษำมำข้ำงต้น อย่ำงไรก็ตำม ไทยยังไม่มี
กฎหมำยเฉพำะที่ก�ำหนดหลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติต่ำง ๆ ในลักษณะกฎหมำยกลำงที่
ครอบคลุมเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติต่ำง ๆ ดังเช่นกฎหมำยออสเตรเลีย และไม่มีกฎหมำยเฉพำะอื่นที่วำงหลักควบคุม 
“Hate Speech” นอกจำกนี้ หำกพิจำรณำพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จะเห็น 
ได้ว่ำ กำรสื่อสำรที่แสดงควำมเกลียดชังด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติต่ำง ๆ เช่น รสนิยมทำงเพศ เชื้อชำติ ศำสนำ ฯลฯ 
น้ันสำมำรถจดัอยูใ่นกำรกระท�ำอนัเป็นกำรละเมดิสทิธมินษุยชน ซ่ึงอยูใ่นอ�ำนำจของคณะกรรมกำรสิทธิมนษุยชนแห่งชำติ
ทีจ่ะตรวจสอบและเสนอมำตรกำรแก้ไขได้504 หำกคณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งชำติตรวจสอบแล้วเหน็ว่ำกำรกระท�ำ 
“Hate Speech” นัน้ละเมดิสทิธมินุษยชน จะต้องท�ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ และ “..ก�ำหนดมำตรกำรกำรแก้ไขปัญหำ
ซึง่ต้องก�ำหนดให้ชัดเจนว่ำบคุคลหรอืหน่วยงำนใดมหีน้ำทีต้่องปฏบิติัตำมกฎหมำยในเรือ่งใด…”505 อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำ
ส�ำคัญก็คือ ในปัจจุบันไทยยังไม่มีกฎหมำยเฉพำะที่วำงหลักเกี่ยวกับ “Hate Speech” ไว้ แม้ว่ำจะมีหลักกำรห้ำมเลือก
ปฏิบตัด้ิวยเหตแุห่งกำรเลอืกปฏิบตัติำมรฐัธรรมนญูกย็งัมปัีญหำโดยเฉพำะกรณกีำรส่ือสำรเกีย่วข้องกบั “Hate Speech” 
น้ันมักเป็นกำรกระท�ำระหว่ำงเอกชนต่อเอกชนด้วยกัน ซ่ึงไม่อยู่ในขอบเขตกำรยกรัฐธรรมนูญข้ึนกล่ำวอ้ำงได้โดยตรง  
ดงันัน้ แม้คณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งชำตจิะท�ำกำรตรวจสอบพบว่ำกำรกระท�ำนัน้เป็นกำรส่ือสำรท่ีก่อให้เกดิควำม 
เกลยีดชงัด้วยเหตแุห่งกำรเลอืกปฏบิตั ิแต่กเ็ป็นกำรยำกทีจ่ะก�ำหนดมำตรกำรกำรแก้ไขโดยระบุให้ปฏบิติัตำม “กฎหมำย” 
ในเรื่องใด เพรำะยังไม่มีกฎหมำยเกี่ยวกับ “Hate Speech” 

   504   พระรำชบญัญตัคิณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งชำต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๒๒
   505   พระรำชบญัญตัคิณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งชำต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๒๘
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ดังนั้น จำกกำรศึกษำกฎหมำยไทยปัจจุบัน ทั้งในส่วนของกฎหมำยอำญำ กฎหมำยเฉพำะ 
ช่องทำงกำรสือ่สำร เช่น กำรสือ่สำรผ่ำนระบบคอมพวิเตอร์ รวมทัง้กฎหมำยเกีย่วกบัสทิธิมนษุยชน พบว่ำ มไิด้ก�ำหนดหลัก
กฎหมำยเฉพำะเกีย่วกบั “Hate Speech” โดยน�ำปัจจัยเกีย่วกบั “เหตุแห่งกำรเลือกปฏบิติั” มำเป็นองค์ประกอบควำม
ผดิด้วย (ทัง้นี ้ไม่ว่ำจะก�ำหนดเรยีกช่ือไว้เป็นประกำรอืน่ เช่น “Hate propaganda” “Vilification” “Incitement”) จำก
กำรศกึษำเปรยีบเทยีบกฎหมำยต่ำงประเทศแลว้พบวำ่ กฎหมำยไทยทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนั ยงัไม่ครอบคลมุทั้งในกรณีของ 
“Hate Speech” และ “Hate Crime” เมื่อเกิดข้อเท็จจริงที่มีลักษณะเป็น “Hate Speech” ขึ้น แม้ว่ำบำงกรณีอำจ 
ปรับใช้กฎหมำยอำญำฐำนหมิ่นประมำท หรือควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับ
คอมพวิเตอร์ได้ แต่ก็ไม่ครอบคลมุกำรกระท�ำลกัษณะดงักล่ำวทัง้หมด ทัง้นี ้เนือ่งจำกองค์ประกอบควำมผดิทีไ่ม่ครอบคลมุ
นั้นสะท้อนถึงหลักกำรและแนวคิดกำรคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจำก “Hate Speech” ซึ่งมีควำมแตกต่ำงจำกหลัก
แนวคิดและหลักกำรของกฎหมำยอำญำฐำนหมิ่นประมำท กล่ำวคือ แนวคิดกำรคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจำก “Hate 
Speech” นัน้ มคีวำมสมัพนัธ์สบืเนือ่งมำจำกหลกัของกำรคุม้ครอง “เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบติั” ตำมกฎหมำยสิทธมินษุยชน 
ซึ่งมีหลักกำรและแนวคิดแตกต่ำงจำกกำรก�ำหนดควำมผิดฐำนหมิ่นประมำทตำมกฎหมำยอำญำซ่ึงมุ่งเน้นกำรคุ้มครอง 
ชื่อเสียงปัจเจกบุคคล ดังนั้น จึงน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะในกำรก�ำหนดกฎหมำยเฉพำะในกรณีของ “Hate Speech” ให้มี
ควำมครอบคลุมและสอดคล้องกับหลักกำรคุ้มครองเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนต่อไป

๔.๑๕.๑๒  กรณีศึกษาในประเทศไทย: ปรากฏการณ์ “ตุ๊กตาลูกเทพ” 
หลังจำกที่ได้ท�ำกำรศึกษำกรณีของ “Hate Speech” แล้ว กรณีของ “ตุ๊กตำลูกเทพ” ปรำกฏ

เป็นข่ำวในสงัคมไทยอยูช่่วงระยะเวลำหนึง่ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ต้นปี ๒๕๕๙ ในงำนวจัิยนีจ้ะศกึษำปรำกฏกำรณ์ดงักล่ำว
เฉพำะในแง่มุมของกำรสื่อสำรที่ท�ำให้เกิดควำมเกลียดชัง (Hate Speech) และกำรเลือกปฏิบัติ (Discrimination)506  

๔.๑๕.๑๒.๑ วิเคราะห์ข้อเท็จจริง 
จำกกำรจัดรับฟังควำมเห็นโดยกำรประชุมกลุ ่มย่อย (Focus Group) เรื่อง 

“ปรำกฏกำรณ์ตุก๊ตำลกูเทพกบักำรสือ่สำรทีใ่ห้เกดิควำมเกลยีดชงั” ดงัทีก่ล่ำวมำแล้วในบทที ่๒ ประกอบกบักำรส�ำรวจ
ข้อมูลจำกสื่อต่ำง ๆ ผู้วิจัยพบว่ำ มีข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องอันสรุปได้ ดังนี้     

 ผู้นิยมเล้ียงตุ๊กตำลูกเทพบำงรำย ท่ีเคยเผยแพร่ข้อมูลกำรส่ือสำรออนไลน์ใน 
เครือข่ำยสังคมเกี่ยวกับตุ๊กตำลูกเทพ เช่น โพสต์รูปโพรไฟล์ในเฟสบุคหรือในไลน์เป็นรูปน้องตุ๊กตำหรือตนเองคู่กับน้อง
ตุ๊กตำ มีควำมไม่สบำยใจ ไม่กล้ำโพสต์ เพรำะอำยที่จะถูกเพื่อนในเครือข่ำยมองว่ำ “ไร้สติ” หรือกระทั่ง “บ้ำ” 

 มีคนสร้ำงหน้ำเพจในเว็บไซต์เฟสบุค ส�ำหรับกำร “ต่อต้ำน” ตุ๊กตำลูกเทพ ขึ้นมำ 
โดยเฉพำะ มีภำพล้อเลียน เสียดสี ด่ำทอ แสดงควำมไม่พอใจต่อฝ่ำยนิยมตุ๊กตำลูกเทพ 

 อำจำรย์ท่ำนหนึง่โพสต์เฟสบคุ โพสต์ในกลุม่ไลน์ อกีทัง้ประกำศในห้อง ด้วยเนือ้หำ
ใจควำมตอนหนึ่งว่ำ “ถ้ำนักศึกษำคนไหนน�ำตุ๊กตำลูกเทพมำเรียน จะไม่อนุญำตให้เข้ำชั้นเรียน โปรดท�ำตัวให้เหมำะสม

   506  คณำธิป ทองรวีวงศ์, ปรำกฏกำรณ์ “ตุ๊กตำลูกเทพ”: ในมุมมอง “สิทธิส่วนบุคคล” และ “Online Hate Speech,” 

เว็บไซต์พลเมืองเน็ต สืบค้นจำก https://thainetizen.org/2016/02/supernatural-dolls/
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กับผู้มีกำรศึกษำ” แม้ข้อเท็จจริง ปรำกฏว่ำ ยังไม่มีนักศึกษำคนไหนน�ำตุ๊กตำลูกเทพเข้ำเรียนในชั้นที่อำจำรย์ท่ำนนี้สอน
มำก่อนเลย กำรประกำศแบบนี้เกิดขึ้นหลังจำกอำจำรย์อีกท่ำนหนึ่งโพสต์เนื้อหำเกี่ยวกับประเด็นนี้อันเป็นที่ชื่นชมใน
ควำมสร้ำงสรรค์ออกตำมสือ่ต่ำง ๆ  มเีนือ้หำส�ำคญัว่ำ “ถ้ำนกัศกึษำท่ำนใดทีน่�ำตุก๊ตำลกูเทพมำเรยีนด้วย จะต้องให้ตุก๊ตำ 
ลูกเทพท�ำงำนส่ง ท�ำรำยงำน เสมือนเป็นนักศึกษำคนหนึ่ง”507  

 ผูม้งีำนอดเิรกในกำรน�ำตุก๊ตำสะสม ทีม่กัจะน�ำเอำตุก๊ตำไปถ่ำยภำพตำมร้ำนอำหำร
หรอืสถำนทีท่่องเทีย่วต่ำง ๆ  หวำดระแวงในกำรท�ำกจิกรรมงำนอดเิรกของตวัเอง เพรำะเกรงจะถกูบคุคลในสงัคมตตีรำว่ำ
เป็น “คนบ้ำ” โดยกำรเหมำรวมตุ๊กตำสะสม (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ “ควำมเชื่อ” ใด ๆ) เป็นตุ๊กตำลูกเทพไปด้วย นอกจำกนี ้
กำรโพสต์เรื่องรำวตุ๊กตำสะสมในหน้ำสำธำรณะลดน้อยลงเหลือเพียงในกลุ่มปิด 

 ในกำรสือ่สำรข้อมลูออนไลน์ ปรำกฏว่ำมกีำรใช้ “อนิโฟกรำฟฟิก” (Infographic) 
(ภำพที่สร้ำงขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์) แสดงกำรสนทนำระหว่ำงตุ๊กตำลูกเทพกับตุ๊กตำหมีเท็ดซึ่งเป็นตัวละครใน
ภำพยนตร์ โดยส่งต่อกันอย่ำงกว้ำงขวำง ซึ่งประกอบด้วยค�ำพูดที่แสดงถึงกำรล้อเลียน เช่น “...ท่ำทำงฉันเหมือนมีชีวิต
เหรอ ถำมโง่ ๆ ...เธอช่วยเรียกเงินทองให้หม่ำมิ๊ได้จริงเหรอ...เรียกกะผีสิ มิ๊ฉันมีเงินใช้เพรำะออกไปท�ำงำนเองทุกวัน...” 

ในเครือข่ำยสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ดสำธำรณะ พบกำรส่ือสำรแสดงควำมเห็นจำก
ฝ่ำยทีไ่ม่เห็นด้วยกับผูเ้ลีย้งตุก๊ตำ ด้วยเนือ้หำถ้อยค�ำ เช่น “กำรอุม้ตุก๊ตำลกูเทพเป็นสิง่ด ีเพรำะท�ำให้แยกได้ระหว่ำง คนด ี
กับคนบ้ำ” “ไร้สติ งมงำย เบำปัญญำ ไร้กำรศึกษำ” 

นอกจำกในระดับกำรส่ือสำรของบุคคลทั่วไปแล้ว องค์กรธุรกิจผู้จ�ำหน่ำยสินค้ำหรือ
ให้บริกำร ยังท�ำกำรสื่อสำรเกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์นี้ ซึ่งผู้วิจัยพบว่ำอำจจ�ำแนกได้เป็น ๒ ฝ่ำย คือ 

   507  “อำจำรย์ ม.ดัง ไม่ห้ำมลูกเทพเข้ำเรียน เเต่ต้องท�ำกำรบ้ำนด้วย” สืบค้นจำก http://www.posttoday.com/social/

hot/412421
   508  “ไทยสมำยล์ ขำยตั๋ว/บริกำร ตุ๊กตำลูกเทพนั่งเครื่องบินได้” สืบค้นจำก http://www.dailynews.co.th/economic/ 

375084

ฝ่ายแรก ด�ำเนินกลยุทธ์ทำงกำรตลำดตอบสนองต่อปรำกฏกำรณ์ควำมนิยม
ตุ๊กตำลูกเทพ เช่น จัดให้มีสินค้ำ บริกำรใหม่ ๆ ส�ำหรับผู้นิยมตุ๊กตำลูกเทพ เช่น “พำน้องทัวร์ รับจ้ำงเลี้ยงน้อง รับ
ฝำกดูแล ท�ำผม ท�ำสปำ สอนหนังสือ อบรมให้ควำมรู้” ธุรกิจรับขนคนโดยสำรก็มีกำรปรับกลยุทธ์เกี่ยวกับที่นั่ง 
ส�ำหรบัผูพ้ำตุก๊ตำลกูเทพเดนิทำงเช่นกรณสีำยกำรบนิ508 ร้ำนอำหำรบฟุเฟต์บำงแห่งจดัโปรโมชัน่ “ลกูเทพกนิฟร”ี 
“ลูกเทพคิดรำคำเท่ำเด็ก” เป็นต้น 

กำรตอบสนองด้วยวตัถปุระสงค์ทำงกำรตลำดของผูป้ระกอบธรุกจิฝ่ำยนี ้กลบัส่งผลให้
ฝ่ำยทีไ่ม่เหน็ด้วย เพิม่ระดบัควำม “เกลยีดชงั” ยิง่ขึน้ไปอกี เช่น มกีำรส่ือสำรข้อมลูออนไลน์ทีเ่ปรียบเทยีบน้อง (คนจรงิ) 
ผู้หิวโหย กับ น้อง (ตุ๊กตำ) ที่ได้กินอำหำรดี ๆ (ผู้นิยมตุ๊กตำลูกเทพเป็นคนกิน หรืออำจจะสั่งอำหำรมำให้ตุ๊กตำที่นั่งอยู่
แล้ว “ทิ้งอำหำรไว้อย่ำงนั้น” ท�ำให้ฝ่ำยที่ไม่ชอบเกิดควำมเสียดำยทรัพยำกรโลก) 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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ฝ่ำยทีส่อง ด�ำเนนิกลยทุธ์ทำงกำรตลำดในลักษณะต่อต้ำน คดัค้ำนผู้นยิมตุก๊ตำ
ลูกเทพ โดยประกำศไม่รับ ไม่บริกำร ตุ๊กตำลูกเทพ (ซึ่งในทำงปฏิบัติก็คือไม่บริกำรบุคคลผู้นิยมตุ๊กตำลูกเทพ) มี
ข้อน่ำสังเกตว่ำ ผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มน้ี ไม่เพียงปฏิเสธเท่ำนั้น แต่ยังมีกำรสื่อสำรในลักษณะ “Hate Speech” 
ประกอบมำเป็นเหตุผลด้วย เช่น 

 ผู้ให้บริกำรโรงแรม รีสอร์ทบำงแห่ง โพสต์ประกำศอย่ำงเป็นทำงกำรในหน้ำ
เพจว่ำ ห้ำมน�ำตุ๊กตำลูกเทพเข้ำพัก ให้เหตุผลว่ำ “ไร้สติ เป็นแบบอย่างไม่ดีแก่เยาวชน” มีกำรเรียกตุ๊กตำเหล่ำนี้
ว่ำ “ตุ๊กตาผี” เหตุผลดังกล่ำวได้รับควำมนิยมจำกผู้ให้บริกำรอีกหลำยรำยที่น�ำไปใช้ตำม ๆ กัน 

จะเห็นว่ำ เนือ้หำของกำรสือ่สำรทีย่กตัวอย่ำงมำเหล่ำน้ี นยัหนึง่เป็นเรือ่งเสยีดสขี�ำขนั 
แต่อกีนยัหนึง่สือ่ควำมหมำยต�ำหนว่ิำ ผูน้ยิมตุก๊ตำลูกเทพเป็นผู้งมงำย ไร้สติ ไร้กำรศกึษำ หลงผิด ฯลฯ เป็นกำรสือ่สำรที่
สะท้อนถึงควำม “เกลียดชัง” หรือ “Hate Speech” ระหว่ำงคนสองฝ่ำยที่มีควำม “เห็นต่ำง” ดังที่ปรำกฏพบได้ทั่วไป
ในสังคมไทยกรณีประเด็นทำงกำรเมืองหรือประเด็นทำงสังคมอื่น ๆ  กำรกระท�ำลักษณะนี้จัดเป็นกำรสื่อสำรออนไลน์ซึ่ง
ก่อให้เกิดควำมเกลียดชังหรือกระตุ้นให้เกิดควำมเกลียดชัง 

๔.๑๕.๑๒.๒ วิเคราะห์ปัญหาของปรากฏการณ์ตุ๊กตาลูกเทพ ภายใต้กรอบ “Hate Speech” 
และเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็น 

ตำมหลักกฎหมำยสิทธิมนุษยชนนั้น ปรำกฏกำรณ์ตุ๊กตำลูกเทพมีควำมเกี่ยวข้อง
กับสิทธิมนุษยชนหลำยประกำร เช่น เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น และเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ โดยเฉพำะด้ำน 
ควำมเชื่อ ลัทธิ ศำสนำ ในแง่ของผู้ไม่เห็นด้วยกับผู้นิยมตุ๊กตำลูกเทพ ก็อ้ำงเสรีภำพในกำรสื่อสำรและแสดงควำมคิดเห็น 
ในแง่ของผูน้ยิมตุก๊ตำลกูเทพกอ้็ำงว่ำ กำรน�ำพำตุ๊กตำลูกเทพออกสู่สำธำรณะ เป็นกำรแสดงออกซ่ึงควำมเชือ่ของตนอย่ำง
หนึ่ง นอกจำกนี้ ในระดับของกำรปฏิเสธสินค้ำหรือบริกำรต่อผู้นิยมตุ๊กตำลูกเทพนั้น ในแง่หนึ่งก็มองได้ว่ำเป็นกำรเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งควำมเชื่อ 

ส�ำหรับในบริบทของเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นนั้น ประเด็นส�ำคัญคือกำรหำ
จุดสมดุลระหว่ำงเสรีภำพในกำรสื่อสำรของฝ่ำยที่แสดงควำมไม่เห็นด้วยกับฝ่ำยผู้นิยมตุ๊กตำลูกเทพซ่ึงอยู่ในขอบเขต
ของเสรภีำพในกำรแสดงควำมคดิเหน็ กบักำรสือ่สำรแสดงควำมเกลียดชงัทีเ่กนิขอบเขตของเสรีภำพนีอ้นัมลัีกษณะของ 
“Hate Speech” ที่ขัดต่อกฎหมำยสิทธิมนุษยชน โดยผู้วิจัยจะได้แยกพิจำรณำเป็น ๒ กรณี 

กรณีแรก การสื่อสารความเกลียดชังที่อยู่ในขอบเขตของเสรีภาพในการแสดง
ความเห็น 

โดยหลักแล้วเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น หรือ “Freedom of Speech” นั้น 
มิได้จ�ำกัดเฉพำะกำรแสดงควำมคิดเห็นในเชิงบวกเท่ำนั้น แต่ครอบคลุมถึงกำรแสดงควำมคิดเห็นในแง่มุมต่ำง ๆ ทั้ง 
เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย ควำมช่ืนชอบ ควำมไม่พงึพอใจ หรอืแม้แต่ควำมเกลยีดชงั กำรทีร่ฐัจะตรำกฎหมำยมำจ�ำกดัเสรภีำพ
ในกำรสือ่สำรและแสดงควำมคดิเหน็นัน้อำจท�ำได้ แต่เหตทุีจ่ะน�ำมำจ�ำกดักจ็ะต้องมนี�ำ้หนกัเพยีงพอด้วย ตวัอย่ำงของกำร
ทีร่ฐัมคีวำมพยำยำมตรำกฎหมำยมำจ�ำกดัเสรภีำพในกำรส่ือสำรและแสดงควำมคดิเหน็โดยกำรอ้ำงเหตุ “Hate Speech” 
นั้น พบว่ำศำลในสหรัฐอเมริกำให้น�้ำหนักกับเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นท่ีได้รับกำรคุ้มครองตำมรัฐธรรมนูญ  
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(First Amendment) มำกกว่ำกำรจ�ำกัดกำรสื่อสำรที่แสดงควำมเกลียดชัง กล่ำวคือ โดยหลักแล้ว กำรสื่อสำรนั้นแม้
จะมีลักษณะของกำรสื่อสำรควำมเกลียดชังด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชำติ สีผิว ศำสนำ ก็ตำม ศำลก็ยังเห็น
ว่ำ รฐัไม่อำจตรำกฎหมำยเพือ่ควบคมุหรอืจ�ำกัดกำรสือ่สำรลักษณะดังกล่ำวได้ เนือ่งจำกกำรส่ือสำรเหล่ำนีเ้ป็นส่วนหนึง่
ของเสรภีำพในกำรแสดงควำมคดิเหน็ อย่ำงไรก็ตำม รฐัอำจตรำกฎหมำยทีเ่ป็นกำรจ�ำกดักำรส่ือสำรดังกล่ำวได้ หำกกำร
สื่อสำรนั้นมีกำร “แสดงออก” ด้วยพฤติกรรมหรือลักษณะที่รุนแรงด้วย แต่หำกเป็นเพียงกำรสื่อสำรที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับ
ควำมไม่พอใจหรือเกลียดชัง ก็ยังคงท�ำได้ภำยใต้หลักเสรีภำพของกำรสื่อสำร 

ตัวอย่ำงคดีในสหรัฐอเมริกำ เช่น ในปี ค.ศ. ๑๙๙๒ หลังจำกมีเหตุกำรณ์วัยรุ่นเผำไม้
กำงเขนบนสนำมหญ้ำของชำวอเมริกันเช้ือสำยแอฟริกัน รัฐบำลท้องถิ่นตรำกฎหมำยมีเนื้อหำห้ำมกำรแสดงสัญลักษณ์
ใด ๆ  ที่กระตุ้นหรือยั่วยุผู้อื่นด้วยเหตุแห่งเชื้อชำติ สีผิว ศำสนำ ควำมเชื่อ หรือเพศ ศำลตัดสินว่ำกฎหมำยดังกล่ำวขัดต่อ
รฐัธรรมนูญซึง่คุ้มครองเสรภีำพในกำรแสดงควำมคดิเหน็509 ศำลอธบิำยว่ำ กำรสือ่สำรทีท่�ำให้เกดิควำมรนุแรง (Fighting 
words) จะไม่ได้รบักำรคุม้ครองในฐำนะ “Freedom of Speech” แต่ทัง้นีก้ำรสือ่สำรท่ีไม่ได้รบักำรคุม้ครองนัน้มใิช่เพยีง
แต่มีเนื้อหำแสดงควำมไม่ชอบ ไม่พึงพอใจ เท่ำนั้น แต่ยังต้องแสดงออกมำในลักษณะที่เป็นกำรคุกคำม (Threatening 
manner) ด้วย หลังจำกคดีนี้ ศำลสูงสุดสหรัฐก็ได้พิจำรณำคดีที่มีประเด็นเกี่ยวกับกำรเผำไม้กำงเขนอีกครั้ง ศำลตัดสิน
ว่ำแม้กำรเผำไม้กำงเขนจะแสดงถึงกำรข่มขู่อันมิชอบด้วยกฎหมำยได้ในบำงกรณี แต่กำรที่รัฐตรำกฎหมำยหำ้มกำรเผำ
ไม้กำงเขนนั้นเป็นกำรขัดต่อรัฐธรรมนูญที่คุ้มครองเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น รัฐอำจตรำกฎหมำยห้ำมเฉพำะรูป
แบบหรือวิธีกำรของกำรข่มขู่ ซึ่งมีแนวโน้มจะน�ำไปสู่กำรกระท�ำรุนแรงทำงกำยภำพ เช่น กำรท�ำร้ำยร่ำงกำย510 ส�ำหรับ
กรณีกำรสื่อสำรออนไลน์นั้น ศำลได้ตัดสินในกรณีจ�ำเลยโพสต์ข้อควำมแสดงควำมเกลียดชังด้ำนเชื้อชำติและสีผิวทำง
อินเทอร์เน็ตน้ัน ยังไม่ถึงขั้นเป็นกำรสื่อสำรอันตรำย (Dangerous Speech) ดังนั้น จึงยังได้รับกำรคุ้มครองในฐำนะ  
Free Speech ตำมรัฐธรรมนูญ511 

ตำมกรอบของหลักกฎหมำยนี้ ฝ่ำยผู้ไม่ชอบตุ๊กตำลูกเทพที่แสดงออกทำงส่ือสังคม
ออนไลน์ต่ำง ๆ  ถึงควำมเกลยีดชังต่อกลุม่ผูน้ยิมตุก๊ตำลกูเทพ หรือเกลยีดชงัต่อแนวคิดกำรเลีย้งตุ๊กตำลกูเทพนัน้ ยงัคงจดั
อยูใ่นพืน้ทีข่อง “เสรีภำพในกำรสือ่สำรหรอืแสดงควำมคดิเหน็” ได้ ตรำบใดทีไ่ม่ได้แสดงออกมำด้วยวธิกีำรหรือลักษณะ
พฤติกรรมที่รุนแรงหรือเป็นกำรข่มขู่คุกคำม 

กรณีที่สอง การสื่อสารความเกลียดชังท่ีเกินขอบเขตของเสรีภาพในการแสดง
ความเห็น

ในกรณีกฎหมำยสหรัฐอเมริกำ แม้จะให้น�้ำหนักกับ “Freedom of Speech” แต่
จำกค�ำพิพำกษำศำลจะเห็นได้ว่ำ หำกกำรสื่อสำรที่มีเนื้อหำแสดงควำมเกลียดชังนั้น แสดงออกถึงควำมเกลียดชังด้วย
ลักษณะพฤติกรรมที่ส่อแสดงควำมรุนแรง หรือที่ศำลใช้ค�ำว่ำ “Fighting Words , Dangerous Words” กำรสื่อสำรนั้น
กไ็ม่ได้รบักำรคุม้ครองตำมรัฐธรรมนญู ดงันัน้ รฐัอำจตรำกฎหมำยจ�ำกดั Hate Speech ทีแ่สดงออกด้วยควำมรุนแรงได้ 
ตวัอย่ำงเช่น กำรแสดงควำมเกลยีดชงัต่อกำรท�ำแท้งโดยเปิดเวบ็ไซต์ลงรำยชือ่ผู้เกีย่วข้องกับกำรท�ำแท้งโดยกล่ำวว่ำเป็น

   509    From “R.A.V. v. City of St. Paul (1992)” 
   510    From “Virginia v. Black” 538 U.S. 343 (2003)
   511    From “United States v. Wilcox (2008)”

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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   512    From “Planned Parenthood of the Columbia/Willamette, Inc. v. Am. Coalition of. Life Activists” 290 

F.3d 1058, 1063-67 (9th Cir. 2002)
   513    From “U.S. v. MORALES” 252 F.3d 1070 (9th Cir. 2001)
   514    Human Rights Code, RSBC 1996, c 210, s. 7 (1) (a) (b)

พวกอำชญำกรต่อมนษุยชำติ ศำลตดัสนิว่ำเป็นกำรแสดงควำมคดิเหน็ทีแ่สดงออกด้วยวธิรีนุแรงและไม่ได้รบักำรคุม้ครอง
ในฐำนะ Free Speech512 หำกเปรียบเทียบกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น กำรน�ำข้อมูลประวัติของผู้นิยม
ลูกเทพมำเผยแพร่หรือประจำนทำงสื่อออนไลน์ ผู้วิจัยเห็นว่ำเป็นกำรแสดงควำมเกลียดชังที่แสดงออกมำด้วยวิธีรุนแรง 
แม้ว่ำมิได้แสดงออกในเชิงกำยภำพต่อเนื้อตัวร่ำงกำย เช่น กำรท�ำร้ำยร่ำงกำย แต่กำรประจำนด้วยข้อมูลดังกล่ำวก็มี
ลักษณะเป็นกำรกระท�ำทำงกำยภำพอย่ำงเป็นรูปธรรม มิใช่เป็นเพียงกำรแสดงควำมคิดเห็น จึงอำจเกินขอบเขตของ
เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น นอกจำกนี้ กำรประจำนโดยเจำะจงตัวบุคคลดังกล่ำวอำจเข้ำองค์ประกอบควำมผิด
ฐำนหมิ่นประมำทตำมกฎหมำยอำญำด้วย

ส�ำหรับกำรแสดงควำมเกลียดชังโดยมีลักษณะกำรข่มขู่คุกคำม เช่น กรณีใน
สหรฐัอเมรกิำ กำรแสดงควำมเกลยีดชงัต่อเพือ่นนกัเรียนโดยโพสต์ข้อควำมในห้องสนทนำในเวบ็ไซต์แห่งหนึง่ มีเนือ้หำขู่
จะฆ่ำนักเรยีนในโรงเรยีน (ซึง่ในสหรฐัอเมรกิำมกัปรำกฏข่ำวนกัเรยีนฆ่ำกนัอยูบ่่อยครัง้ โดยในหลำยคดีกไ็ม่แน่ชัดถงึสำเหตุ
แห่งควำมเกลียดชงัอนัน�ำไปสูก่ำรฆำตกรรม) ศำลตดัสนิว่ำมคีวำมผดิตำมกฎหมำย513 หำกเปรยีบเทยีบกบักรณีตุก๊ตำลูก
เทพ กำรที่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยโพสต์ข้อควำมแสดงถึงกำรขู่จะฆ่ำ ท�ำร้ำยคนนิยมเลี้ยงตุ๊กตำ อำจถือได้ว่ำเป็นกำรแสดงควำม
เกลยีดชังทีเ่กินขอบเขตของเสรภีำพในกำรแสดงควำมคดิเหน็ ส�ำหรบักรณโีพสต์แสดงควำมอำฆำตมำดร้ำยว่ำจะท�ำร้ำย 
“ตุ๊กตำ” ซึ่งแม้ว่ำจะไม่ใช่บุคคลตำมกฎหมำยแต่ก็เป็นทรัพย์สิน จึงเห็นว่ำเป็นกำรสื่อสำรควำมเกลียดชังที่แสดงออกมำ
โดยควำมรุนแรง แต่ท้ังนีก้ต้็องมกีำรจ�ำแนกระหว่ำง “กำรล้อเลยีน” โดยไม่มเีจตนำสร้ำงควำมเกลียดชังด้วยควำมรนุแรง

ส�ำหรับบำงประเทศ มีกำรตรำกฎหมำยเกี่ยวกับ “Hate Speech” เป็นกำรเฉพำะ 
ซึ่งอำจจัดอยู่ในกฎหมำยสิทธิมนุษยชน ในกลุ่มกฎหมำยห้ำมกำรเลือกปฏิบัติ (Anti-Discrimination Law) เช่น ใน
ประเทศแคนำดำนั้น หลำยรัฐมีกฎหมำยลำยลักษณ์อักษรที่วำงหลักควบคุม “Hate Speech” ตัวอย่ำงเช่น กฎหมำย
มลรฐั British Columbia ซ่ึงมหีลกัห้ำม “กำรเผยแพร่ข้อควำมอนัเป็นกำรเลอืกปฏบิตั ิ(Discriminatory Publication)” 
โดยหลักกฎหมำย คือ “บุคคลจะต้องไม่เผยแพร่ ออกเอกสำร หรือแสดงข้อควำม ประกำศ สญัลักษณ์ เครื่องหมำย หรือ
กำรแสดงออกอื่น ๆ ซึ่ง514...อำจส่งผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ถูกเกลียดชังหรือถูกดูหมิ่น ด้วยเหตุแห่งเชื้อชำติ สีผิว 
บรรพบุรุษ สถำนที่ก�ำเนิด ศำสนำ สถำนภำพกำรสมรส สถำนะครอบครัว ควำมพิกำรทำงกำยหรือจิต เพศ รสนิยมทำง
เพศ อำยุ อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยนี้ยกเว้นส�ำหรับกรณีกำรสื่อสำรส่วนบุคคล (Private Communication) 

กรณีออสเตรเลีย พระรำชบัญญัติกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชำติ (Racial 
Discrimination Act 1975) ก�ำหนดควำมผิดส�ำหรับกรณีกำรส่ือสำรควำมเกลียดชังด้วยเหตุเชื้อชำติ สีผิว สัญชำติ  
ถิ่นก�ำเนิด โดยมีคดีท่ีศำลออสเตรเลียตัดสินตำมกฎหมำยดังกล่ำวในกำรเผยแพร่ข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกใน
ปี ๒๐๐๒ คือ คดี Jones v. TÖben ซึ่งจ�ำเลยได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของจ�ำเลยมีเนื้อหำปฏิเสธกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์
ชำวยิวในสมัยสงครำมโลกครั้งที่ ๒ (Holocaust Denial) ศำลตัดสินว่ำกำรเผยแพร่เนื้อหำดังกล่ำวบนเว็บไซต์โดยไม่มี
กำรก�ำหนดรหัสผ่ำน เป็นกำรกระท�ำกำรสื่อสำรต่อสำธำรณะ (Public act) จึงเป็นกำรฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัติกำรเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชำติ 

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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ตำมกรอบหลักกฎหมำยนี้ แสดงให้เห็นข้อจ�ำกัดของ Hate Speech ที่เกินเลยไป
กว่ำกำรแสดงควำมเกลียดชัง จนน�ำไปสู่กำรแสดงออกในลักษณะควำมรุนแรง ส�ำหรับประเทศที่ก�ำหนดควบคุม Hate 
Speech เป็นกำรเฉพำะในฐำนะสิทธิมนุษยชนภำยใต้หลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัตินั้น มักจะมีแนวโน้มในกำรให้น�้ำหนักไป
ในทำงกำรคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจำก Hate Speech 

นอกจำกในบริบทของเสรีภำพในกำรสื่อสำรที่จะแสดงควำมไม่เห็นด้วยแล้ว กำร
ส่ือสำรที่แสดงควำมเกลียดชังในสื่อออนไลน์อำจเลยขอบเขตของเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น ไปสู่กำร “กีดกัน” 
อย่ำงเป็นรูปธรรมในโลกทำงกำยภำพ เช่น กำรไม่ให้บริกำร กำรไม่ขำยสินค้ำให้บุคคลที่มีควำมเชื่อ ควำมเห็นต่ำง ดังที่
พบในกรณีหน้ำเพจเว็บไซต์เฟสบุคของผู้ให้บริกำรสถำนที่พัก หรือสินค้ำบำงอย่ำง 

๔.๑๕.๑๒.๓ วิเคราะห์การสื่อสารความเกลียดชังและการเลือกปฏิบัติจากกรณีตุ๊กตาลูกเทพ 
ตามกฎหมายไทย 

จำกข้อเทจ็จรงิทีพ่บว่ำ มกีำรเผยแพร่ข้อมลูในกำรสือ่สำรช่องทำงต่ำง ๆ  ในลกัษณะ
ของกำรใช้ถ้อยค�ำ ภำพ หรือกำรสื่อสำรลักษณะอื่น ๆ ท�ำให้เกิดกำรดูหมิ่นเกลียดชัง (Hate Speech) ต่อกลุ่มบุคคลที่
นิยมตุ๊กตำลูกเทพ เช่น กำรใช้ค�ำพูดว่ำ “ไร้สติ ขำดสติ เบำปัญญำ งมงำย โง่เง่ำ” “กำรอุ้มตุ๊กตำเป็นสัญลักษณ์แบ่งแยก 
ให้รู้ใครเป็นคนดี คนบ้ำ” กำรสื่อสำรด้วยถ้อยค�ำเหล่ำนี้มีลักษณะเป็นค�ำดูถูกเหยียดหยำมด้วยเหตุผลทำงควำมรู้สึก
ต่ำง ๆ เช่น ควำมไม่ชอบ อคติ หมั่นไส้ หรือเกลียดชัง ซึ่งจัดเป็นกรณีของ “Hate Speech” อย่ำงไรก็ตำม ในปัจจุบัน
ในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมำยเฉพำะท่ีก�ำหนดควำมผิดดังกล่ำว เมื่อพิจำรณำกฎหมำยที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  
พบว่ำมีหลักกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) ประมวลกฎหมายอาญา ฐานความผิดหมิ่นประมาท 
ในกรณกีำรสือ่สำรทีท่�ำให้เกดิควำมเกลยีดชงัทีเ่กีย่วกบัตุก๊ตำลกูเทพนัน้ หำกเป็นกำร

กล่ำวโดยเจำะจงกับบุคคลที่นิยมตุ๊กตำลูกเทพคนใดคนหนึ่ง อำจเข้ำข่ำยควำมผิดอำญำฐำนหมิ่นประมำทได้ เช่น กล่ำว
โจมต ีนำงสำว ก. ว่ำเป็นคนไร้สต ิโง่เง่ำ ไร้กำรศกึษำ แต่หำกเป็นกำรกล่ำวข้อควำมหรอืเผยแพร่ข้อมลูโดยรวมมุง่ต่อคนท่ี
นยิมลกูเทพทัง้กลุม่ใหญ่หรอืทัง้หมดโดยไม่ได้เจำะจงผู้ใด กไ็ม่เข้ำองค์ประกอบควำมผิดหมิน่ประมำทตำมกฎหมำยอำญำ 
อย่ำงไรก็ตำม กำรสื่อสำรดังกล่ำวยังอำจพิจำรณำได้ว่ำเป็นกำรสื่อสำรที่เหยียดหยำมและแบ่งชนชั้นอันก่อให้เกิดควำม
เกลียดชังระหว่ำงบุคคลที่แตกต่ำงกันสองฝ่ำย ด้วยเหตุ “ควำมเชื่อ” แต่กฎหมำยอำญำฐำนหมิ่นประมำทไม่ครอบคลุม
ถึงกรณีนี้ หำกไม่มีลักษณะเจำะจงต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่ำวมำแล้ว 

(๒) พระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท�าความผิดเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ในกรณกีำรสือ่สำรทีท่�ำให้เกดิควำมเกลยีดชงัทีเ่กีย่วกบัตุก๊ตำลกูเทพนัน้ หำกเป็นกำร

เผยแพร่ข้อมูลทำงระบบคอมพิวเตอร์ เช่น โพสต์ข้อควำมทำงเครือข่ำยสังคม เช่น เฟสบุค หรือโปรแกรมกำรสนทนำ
ออนไลน์ เช่น โปรแกรมประยุกต์ไลน์ อำจเข้ำองค์ประกอบควำมผิดตำมกฎหมำยนี้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง มำตรำ ๑๔  
ดังที่ได้วิเครำะห์มำแล้วข้ำงต้น ตัวอย่ำงเช่น หำกมีกำรโพสต์ข้อมูลปลอมหรือเท็จ โดยกำรสร้ำงหน้ำเพจปลอมขึ้นเพื่อ
แสดงตนเป็นบคุคลผูน้ยิมตุก๊ตำลกูเทพ และโพสต์ข้อมูลให้เกดิควำมเส่ือมเสียแก่ผู้นัน้ กรณนีีจ้ะเข้ำองค์ประกอบควำมผดิ 
ตำมกฎหมำยนี้ได้ อย่ำงไรก็ตำม ข้อจ�ำกัดของกำรปรับใช้กฎหมำยนี้กับกรณีกำรสื่อสำรควำมเกลียดชังกรณีตุ๊กตำ 
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ลูกเทพก็คือ ข้อมูลที่แสดงควำมเกลียดชังต้องเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือเท็จหรือข้อมูลลำมกด้วย ส�ำหรับกำร
โพสต์ข้อควำมโจมตกีลุม่ผูน้ยิมตุก๊ตำลกูเทพว่ำเป็นพวก “ไร้สต ิโง่เง่ำ เบำปัญญำ” อำจเป็นค�ำตเิตยีนทีแ่สดงถงึควำมเหน็
ส่วนตัวของผู้โพสต์ข้อมูล เป็นกำรยำกที่จะพิสูจน์ควำมจริงหรือเท็จของข้อควำมดังกล่ำว พระรำชบัญญัตินี้จึงไม่อำจน�ำ
มำปรับใช้อย่ำงครอบคลุมกับกรณี “Hate Speech” ที่มิได้เข้ำองค์ประกอบข้อมูลปลอมหรือเท็จได้ 

(๓) กรณีปรากฏการณ์ตุ๊กตาลูกเทพ หากพิจารณาตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ภายใต้กรอบของ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” (Ground of discrimination) แล้วจะเห็นได้ว่ำ สำมำรถเกี่ยวข้องกับ
เหตุแห่ง “ศำสนำ” ทั้งนี้ หำกตีควำม “ศำสนำ” ว่ำมีควำมหมำยกว้ำงกว่ำศำสนำกระแสหลัก ดังเช่นกรณี “พำสตำฟำ
เรียน” นอกจำกนี้ แม้มิได้มองว่ำควำมนิยมตุ๊กตำลูกเทพเกี่ยวข้องกับ “ศำสนำ” ก็ยังจัดว่ำเกี่ยวข้องกับ “ควำมเชื่อ” ซึ่ง
มีควำมหมำยกว้ำงและอำจครอบคลุมควำมเชื่อในเรื่องต่ำง ๆ ของบุคคลในสังคมโดยไม่จ�ำต้องเกี่ยวข้องกับหลักศำสนำ
ใดศำสนำหนึ่ง หำกใช้กรอบ “เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ” มำพิจำรณำแล้ว อำจจ�ำแนกกำรแสดงควำมเห็นต่อต้ำนตุ๊กตำ
ลูกเทพ ได้ ๔ กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ ๑: ถ้ำเป็นแค่กำรเสียดสี ล้อเลียน ท�ำอินโฟกรำฟฟิกข�ำ ๆ ล้อเลียนเปรียบ
เทียบตุ๊กตำลูกเทพกับตุ๊กตำมีชีวิตอ่ืน เช่น ตุ๊กตำสยองขวัญอันโด่งดังจำกหนังเรื่องต่ำง ๆ หรือแสดงควำมเห็นท้ำทำย
ควำมคิด สถำบัน (กลุ่มคนรักลูกเทพ) ซึ่งกำรอภิปรำยเช่นนั้นเป็นกำรส่งเสริมให้เกิดกำรโต้แย้งและควำมเข้ำใจที่มำกขึ้น 
กำรให้ข้อมูลว่ำพำลูกเทพอย่ำงไรถึงไม่กระทบสิทธิผู้อื่น เช่นนี้ก็ยังอยู่ในเขตพื้นที่ของ “Free Speech” ในทำงกลับกัน 
ฝ่ำยนยิมตุก๊ตำลกูเทพกส็ำมำรถโต้แย้ง แสดงกำรสือ่สำรด้ำนตรงข้ำม (Counter speech) ได้เช่นกนั นอกจำกนี ้ส�ำหรบั
ฝ่ำยท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรสื่อสำรในเชิงรังเกียจลูกเทพแบบ “เหมำรวม” เช่น ฝ่ำยผู้นิยมตุ๊กตำสะสม ก็อำจแสดง
ควำมเห็นตอบโต้ (Counter speech) ในรูปแบบของกำรให้ข้อมูลที่ถูกต้อง (ว่ำตุ๊กตำของตนอยู่บนพื้นฐำนของแนวคิด
และรสนิยมอีกชนิดหนึ่ง) 

กรณีที่ ๒: กำรสื่อสำรที่เห็นได้ชัดว่ำแสดงควำมเกลียดชัง เช่น ด่ำว่ำ “โง่ งมงำย  
ไร้สติ” ถ้ำตีควำมโดยให้น�้ำหนักกับ Free Speech อย่ำงเช่นกฎหมำยสหรัฐอเมริกำแล้ว เพียงแค่เนื้อหำในกำรสื่อสำร 
เช่นนี้ ยังอยู่ในขอบเขตของ Free Speech ได้ แต่ตำมกฎหมำยไทยต้องพิจำรณำว่ำเข้ำองค์ประกอบฐำนหมิ่นประมำท 
หรือไม่ 

กรณีที่ ๓: กำรสื่อสำรในลักษณะกำรส่งเสริมกระตุ้น (Incite) ให้เกลียดชังกลุ่มคน
นิยมตุก๊ตำลกูเทพ หรอืถงึขัน้ให้เกดิกำรกระท�ำทำงกำยภำพต่อไป น่ำจะถอืได้ว่ำเป็นกำรเกนิขอบเขตของ Free Speech 
ไปสู่ Hate Speech ที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำร “ล่ำแม่มดออนไลน์” ซึ่งเป็นลักษณะกำรด�ำเนินกำร
โจมตีผู้รักลูกเทพโดยน�ำเอำข้อมูลส่วนบุคคลหรือเรื่องรำวส่วนตัวมำประจำน ในระดับของผู้ให้บริกำรสื่อสังคมออนไลน์
นั้น กำรกระท�ำเช่นนี้อำจข่ำยกำรกระท�ำท่ีฝ่ำฝืนข้อตกลงกำรใช้งำน เช่น มำตรฐำนชุมชนของเฟสบุค (Community 
Standard) ซึ่งอำจถูกน�ำเนื้อหำออกไปหรือระงับใช้งำนได้ 

ส�ำหรบักรณกีำรโพสต์แสดงควำมไม่เหน็ด้วย เกลยีดชงั ด้วยวธิกีำรรนุแรง เช่น “เจอ
ทีไ่หนฆ่ำทีน่ั่น” “จบัตบให้หำยโง่ทัง้แม่ทัง้ลกู” เหล่ำนีห้ำกเทยีบกบักฎหมำยต่ำงประเทศจะเหน็ว่ำ มลีกัษณะ “Fighting 
Words” หรือ “Dangerous Words” อันเกินขอบเขตของ “Free Speech” 

กรณีที่ ๔: กำรที่ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ บริกำรต่ำง ๆ แสดงกำรสื่อสำรออกมำว่ำจะ 
ไม่ต้อนรบัลกูเทพ (ซึง่กค็อืไม่ต้อนรบับคุคลทีน่ยิมลกูเทพและพำลกูเทพมำด้วย) กำรสือ่สำรด้วยภำพ ป้ำยประกำศ ทีโ่พสต์ 
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ในเว็บหรือเพจของร้ำนอย่ำงเป็นทำงกำร รวมทั้งมีเนื้อหำแสดงควำมเกลียดชังอย่ำงชัดเจน เช่น “ตุ๊กตำผี ไร้สติ งมงำย 
เป็นตัวอย่ำงไม่ดีแก่เยำวชน” กรณีนี้สะท้อนถึงประเด็นกำรเลือกปฏิบัติถึงสองมิติซ้อนกัน กล่ำวคือ กำรสื่อสำรที่แสดง
ควำมเกลียดชัง และกำรปฏิเสธกำรให้บริกำรหรือสินค้ำอันเกี่ยวเนื่องกับควำมเกลียดชังนั้น ในกรณีนี้จะเน้นพิจำรณำ
มิติของกำรปฏิเสธสินค้ำหรือบริกำรซึ่ง อำจจ�ำแนกพิจำรณำได้ ๒ แนวทำง ดังนี้ 

แนวทางแรก หำกพิจำรณำว่ำ ผู้นิยมตุ๊กตำลูกเทพมีเหตุผลทำงด้ำน “ควำมเชื่อ” 
(แม้ว่ำจะไม่เกีย่วข้องกบั “ศำสนำ”) แล้ว กำรเลอืกปฏบิตัดิงักล่ำวกอ็ยูบ่นเหตทุีก่ฎหมำยสทิธมินษุยชนของหลำยประเทศ
คุ้มครอง โดยมกีำรวำงหลกัห้ำมปฏิเสธให้บรกิำรด้วยเหตุดังกล่ำว เช่น ในเดือนธนัวำคม ๒๐๑๒ คูรั่กร่วมเพศ (Curt Freed 
and Robert Ingersoll ) ติดต่อร้ำนดอกไม้เพื่อใช้บริกำรจัดดอกไม้ในงำนแต่งงำน แต่ถูกเจ้ำของร้ำนปฏิเสธอ้ำงเหตุผล
ควำมเชื่อทำงศำสนำ ศำลตัดสินว่ำ กำรปฏิเสธดังกล่ำวเป็นกำรกระท�ำบนพื้นฐำนควำมเชื่อทำงศำสนำ ซึ่งเป็นกำรเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งรสนิยมทำงเพศ จึงเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยห้ำมเลือกปฏิบัติ ส�ำหรับข้ออ้ำงที่ว่ำ จ�ำเลยกระท�ำไปด้วย
เหตคุวำมเชือ่ทำงศำสนำนัน้ ศำลเหน็ว่ำ กำรกระท�ำทีม่สีำเหตุหรือแรงกระตุ้นจำกควำมเชือ่ทำงศำสนำนัน้ไม่ได้เป็นเหตุ
ยกเว้นหลกักฎหมำยห้ำมเลอืกปฏบิติั515 ดงันัน้หำกพจิำรณำตำมแนวทำงนี ้จะน�ำไปสูข้่อเสนอในกำรตรำกฎหมำยเพือ่ห้ำม
กำรปฏิเสธกำรให้บรกิำรหรอืจ�ำหน่ำยสนิค้ำด้วยเหตแุห่งกำรเลอืกปฏบิตัต่ิำง ๆ  โดยเฉพำะเหตแุห่งศำสนำหรอืควำมเช่ือ 

แนวทางที่สอง หำกพิจำรณำว่ำ ฝ่ำยที่ปฏิเสธกำรให้บริกำรหรือจ�ำหน่ำยสินค้ำกับ
ผู้ท่ีพำตุ๊กตำลูกเทพเข้ำมำนั้น มีเหตุปฏิเสธบนพื้นฐำนของควำมเชื่อ ลัทธิ หรือศำสนำของตนเช่นกัน บุคคลที่ปฏิเสธ 
ก็ควรมีสิทธิในกำรปฏิเสธได้ ดังจะเทียบเคียงได้กับกฎหมำยลำยลักษณ์อักษรของหลำยมลรัฐในสหรัฐอเมริกำ ท่ีวำง 
หลกัคุม้ครองบคุคลในกำรทีจ่ะสำมำรถปฏิเสธกำรให้บรกิำรบคุคลอืน่ด้วยเหตคุวำมเชือ่ทำงศำสนำของตนเองได้516 ดงันัน้
หำกกฎหมำยบงัคับห้ำมปฏเิสธบรกิำรกจ็ะเป็นกำรขดัต่อควำมเชือ่ของผูใ้ห้บรกิำร นอกจำกนี ้ยงัต้องพจิำรณำประเดน็ที่
ว่ำ กำรให้เข้ำใช้สถำนท่ีหรือบรกิำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงนัน้ เกีย่วข้องกบัหลกักฎหมำยเรือ่งกรรมสทิธิใ์นอสงัหำรมิทรัพย์ด้วย
ซึง่บคุคลผูเ้ป็นเจ้ำของอสงัหำรมิทรพัย์มสีทิธอินญุำตให้บุคคลอืน่เข้ำมำในสถำนทีข่องตนได้ หำกมกีำรตรำกฎหมำยห้ำม
ปฏิเสธบริกำรก็จะส่งผลกระทบต่อกรรมสิทธิ์ของผู้ให้บริกำร นอกจำกนี้ กำรจ�ำกัดสิทธิในกำรปฏิเสธสินค้ำหรือบริกำร 
ยังส่งผลกระทบต่อหลักเสรีภำพในกำรท�ำสัญญำตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ด้วย 

จะเห็นได้ว่ำ กรณีตุ๊กตำลูกเทพเกี่ยวข้องกับกำรเลือกปฏิบัติถึงสองมิติ กล่ำวคือ 
มิติของกำรสื่อสำรในลักษณะ “Hate Speech” ซึ่งต้องสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงเสรีภำพในกำรแสดงควำมเห็นและ
กำรคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจำก “Hate Speech” และมิติของกำรปฏิเสธสินค้ำหรือบริกำร ซึ่งต้องสร้ำงควำมสมดุล
ระหว่ำงควำมเชื่อของทั้งสองฝ่ำย รวมทั้งหลักกรรมสิทธิและเสรีภำพในกำรท�ำสัญญำด้วย 

อำจสรปุได้ว่ำ กรณตุ๊ีกตำลกูเทพนัน้ เป็นกรณหีนึง่ของพฤติกรรมในสงัคมซ่ึงสะท้อน
ให้เห็นสภำพปัญหำของกำรเลือกปฏิบัติในกรณีของกำรสื่อสำรที่ท�ำให้เกิดควำมเกลียดชัง (Hate Speech) โดยเฉพำะ
ปัญหำของกฎหมำยไทยท่ียังไม่มีหลักกำรโดยเฉพำะส�ำหรับกำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิด
เห็น (Free Speech) และกำรสื่อสำรที่ท�ำให้เกิดควำมเกลียดชัง (Hate Speech) ในขณะที่พันธกรณีระหว่ำงประเทศ
และกฎหมำยของหลำยประเทศได้มีหลักกำรเพื่อรองรับปัญหำนี้ จำกกำรศึกษำในส่วนนี้จึงน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะของกำร
วิจัยเพื่อกำรปรับปรุงกฎหมำยไทยที่เกี่ยวข้องต่อไป 

   515    From “Ingersoll v. Arlene’s Flowers”
   516    เช่น รัฐบำลของรัฐ Mississippi ได้ผ่ำนกฎหมำย “คุ้มครองเสรีภำพในควำมเชื่อจำกกำรเลือกปฏิบัติโดยรัฐบำล"  

(Protecting Freedom of Conscience from Government Discrimination Act) ประเด็นนี้ได้วิเครำะห์ไว้ต่ำงหำก
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   517    Canadian Charter of Rights and Freedoms, s. 32
   518    From “RWDSU Local 580 v. Dolphin Delivery Ltd [1986]” 2 SCR 573 (Supreme Court of Canada).
   519    From The Charter of Rights and Freedoms, 3rd ed. (p 102) by Robert J. Sharpe and Kent Roach, 2005 

Toronto: Irwin Law
   520    From “Canada in R. v. Kapp” SCC 41, [2008] 2 S.C.R. 483, 294 D.L.R. (4th)

๔.๑๖ ปัญหาขอบเขตของกฎหมายในการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติในภาคเอกชน 

แม้ว่ำตำมกฎหมำยไทยจะปรำกฏหลักควำมเสมอภำคและกำรเลือกปฏิบัติที่เห็นได้ชัดเจนจำกรัฐธรรมนูญ 
อย่ำงไรก็ตำม จำกสภำพปัญหำแสดงให้เห็นว่ำ กำรเลือกปฏิบัติสำมำรถเกิดขึ้นได้ใน ๒ กรณี คือ

กรณีแรก กำรเลือกปฏิบัติจำกภำครัฐ เช่น กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ หรือกำรเลือกปฏิบัติที่เกิดจำกองค์กรของรัฐ 
กำรกระท�ำของเจ้ำหน้ำที่รัฐ 

กรณทีีส่อง กำรเลอืกปฏบิตัจิำกภำคเอกชน เช่น กำรกระท�ำในควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนำยจ้ำง ลูกจ้ำง กำรเลอืก
ปฏบิตัใินบรบิทอืน่ ๆ  เช่น กำรปฏเิสธกำรให้บรกิำรหรือกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำ กำรจ�ำกดัสิทธใินกำรเข้ำถงึบริกำรหรอืสถำน
ที่ของภำคเอกชนต่ำง ๆ รวมทั้งกำรสื่อสำรที่ก่อให้เกิดควำมเกลียดชังด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ 

ดังนั้น ประเด็นปัญหำที่จะวิเครำะห์ในหัวข้อนี้ก็คือ หลักกฎหมำยเกี่ยวกับควำมเสมอภำคและกำรเลือกปฏิบัติ
สำมำรถครอบคลุมไปถึงกำรเลือกปฏิบัติจำกทั้งภำครัฐและเอกชนหรือไม่ 

๑) กฎหมายแคนาดา
จำกกำรศึกษำกฎหมำยแคนำดำพบว่ำ รัฐธรรมนูญ (Canadian Charter of Rights and Freedom) ใช้

บงัคับกับรฐัสภำ (Parliament) และรฐับำล (Government) ในกรณต่ีำง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัอ�ำนำจของรฐัสภำ และรฐับำล 
รวมทั้งรัฐบำลในแต่ละเขตกำรปกครอง (Province) ด้วย517 ศำลสูงสุดแคนำดำได้วำงหลักไว้ว่ำ รัฐธรรมนูญมีขอบเขต
ใช้บังคับกับรัฐบำลเท่ำนั้น ซึ่งรวมทั้งฝ่ำยนิติบัญญัติ ฝ่ำยบริหำร กฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ  ที่ฝ่ำยนิติบัญญัติและฝ่ำย
บริหำรก�ำหนดขึ้นจะต้องอยู่ภำยใต้หลักกำรของรัฐธรรมนูญ นอกจำกนี้ กำรกระท�ำของหน่วยงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ในกำรปฏิบัติต่อบุคคลก็อยู่ภำยใต้ขอบเขตของรัฐธรรมนูญ518 ดังนั้น กำรเลือกปฏิบัติในกรอบของรัฐธรรมนูญแคนำดำ
นั้นจะครอบคลุมกำรปฏิบัติของรัฐหรือองค์กรของรัฐ ส�ำหรับกำรเลือกปฏิบัติที่เกิดจำกกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ เช่น 
กำรขนส่ง กำรศึกษำ ก็จะต้องพิจำรณำว่ำหำกองค์กรนั้นเป็นองค์กรที่รัฐเข้ำมำมีบทบำทในกำรควบคุมอย่ำงมีนัยส�ำคัญ
ต่อกำรด�ำเนินกำรก็ถือว่ำเป็นกำรกระท�ำของภำครัฐท่ีอยู่ภำยใต้กำรคุ้มครองของรัฐธรรมนูญ519 คดีส�ำคัญในปี ๒๐๐๘  
ซึ่งศำลสูงสุดแคนำดำตัดสินประเด็นกำรเลือกปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๕ ก็ได้ย�้ำถึงหลักกำรนี้ว่ำ มำตรำ ๑๕  
“มุ่งหมำยในกำรป้องกันมิให้รัฐบำล (Preventing government) ด�ำเนินกำรใด ๆ  อันเป็นกำรจ�ำแนกควำมแตกต่ำงบน
พืน้ฐำนเหตแุห่งกำรเลอืกปฏบิตัทิีร่ะบไุว้ ซึง่มผีลกระทบต่อกำรท�ำให้ควำมเสียเปรียบด�ำเนนิต่อไป หรืออคติ หรือกำรสร้ำง
ควำมเสียเปรียบให้เกิดขึ้นบนพื้นฐำนของกำรสร้ำงภำพเหมำรวม (Stereotyping)”520 ดังนั้น ในกำรควบคุมกำรปฏิบัติ
ของภำคเอกชนนัน้ขึน้อยูก่บัฝ่ำยนติบัิญญตัใินกำรตรำกฎหมำยในเรือ่งต่ำง ๆ  อย่ำงไรกต็ำม รฐัธรรมนญูอำจมผีลกระทบ
โดยอ้อมได้ กล่ำวคอื หำกกฎหมำยลำยลกัษณ์อกัษรมบีทบญัญัตทิีค่ลมุเครอืหรอืไม่ชดัเจน จะต้องมกีำรตคีวำมกฎหมำย
ดังกล่ำวโดยสอดคล้องกับหลักกำรตำมรัฐธรรมนูญด้วย 
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ส�ำหรบักำรเลอืกปฏบิตัทิีก่ระท�ำโดยภำคเอกชนในมติิต่ำง ๆ  นัน้ จะเหน็ได้ว่ำ เนือ่งจำกรัฐธรรมนญูแคนำดำ
มีขอบเขตใช้บังคับกับองค์กรของรัฐท่ีมีกำรเลือกปฏิบัติต่อประชำชน จึงไม่ครอบคลุมกำรกระท�ำที่มีลักษณะเป็นกำร
เลือกปฏิบัติในภำคเอกชน ศำลสูงสุดแคนำดำอธิบำยว่ำหลักกำรตำมรัฐธรรมนูญเป็นกลไกกำรตรวจสอบถ่วงดุลอ�ำนำจ
รัฐที่มีต่อประชำชน หำกกำรกระท�ำของภำคเอกชนทั้งหมดถูกตรวจสอบภำยใต้รัฐธรรมนูญแล้วจะเป็นกำรแทรกแซง
ต่อเสรีภำพในกำรท�ำสัญญำ521  

๒) กฎหมายแอฟริกาใต้
ส�ำหรบัประเทศแอฟรกิำใต้นัน้ พบว่ำรฐัธรรมนญูมขีอบเขตใช้บงัคบักบักฎหมำยทัง้หมด รวมทัง้กำรกระท�ำ

ของฝ่ำยนิติบัญญัติ ฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยตุลำกร รวมทั้งองค์กรทั้งหมดของรัฐ (All organs of state)522  
อย่ำงไรก็ตำม ส�ำหรับหลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัตินั้น รัฐธรรมนูญระบุไว้อย่ำงชัดเจนว่ำครอบคลุมถึงกำร 

กระท�ำโดยเอกชนด้วย ดังจะเห็นได้จำกมำตรำ ๙ ซึ่งวำงหลักไว้ ดังนี้ 
(๑) รฐัจะต้องไม่เลอืกปฏบิตัอิย่ำงไม่เป็นธรรมท้ังโดยตรงและโดยอ้อมต่อบคุคล ด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏบิตัิ

ซึ่งรวมถึงเชื้อชำติ เพศ กำรตั้งครรภ์ สถำนะควำมเป็นมำรดำ ชำติก�ำเนิด สีผิว รสนิยมทำงเพศ อำยุ ควำมพิกำร ศำสนำ 
ควำมเชื่อ วัฒนธรรม ภำษำ และถิ่นก�ำเนิด

(๒) บุคคลจะต้องไม่กระท�ำกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อบุคคลอื่นด้วยเหต ุ
ดังระบุใน (๑) ในกำรนี้ รัฐต้องมีกฎหมำยเพื่อป้องกันและห้ำมกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมดังกล่ำว

จะเห็นได้ว่ำ รัฐธรรมนูญของแอฟริกำใต้นั้น ครอบคลุมท้ังกำรเลือกปฏิบัติท่ีกระท�ำโดยรัฐและกระท�ำโดย
เอกชน โดยวำงหลักจ�ำแนกกำรเลือกปฏิบัติที่กระท�ำโดยรัฐและเอกชนออกจำกกันอย่ำงชัดเจน โดยกำรเลือกปฏิบัติ 
ทั้งสองกรณีนั้นต่ำงต้องห้ำมตำมรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น 

อย่ำงไรก็ตำม กำรเลือกปฏิบัติท่ีกระท�ำโดยภำคเอกชนนั้น รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้รัฐมีหน้ำท่ีตรำกฎหมำย
เฉพำะเพื่อห้ำมกำรเลือกปฏิบัติที่กระท�ำโดยภำคเอกชน ดังนั้น บุคคลผู้ถูกบุคคลอื่นเลือกปฏิบัติจึงมิได้อ้ำงสิทธิตำม
รัฐธรรมนูญขึ้นฟ้องร้องผู้เลือกปฏิบัติโดยตรง แต่เป็นกำรเรียกร้องสิทธิโดยกฎหมำยที่รัฐมีหน้ำที่ตรำขึ้นตำมรัฐธรรมนูญ 
โดยในประเด็นนี้ ศำลรัฐธรรมนูญของแอฟริกำใต้ก็วำงหลักไว้ชัดเจนว่ำ “เนื่องจำกรัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ว่ำรัฐต้องมีกำร
ตรำกฎหมำยเพือ่คุม้ครองและป้องกนักำรเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรมอนักระท�ำโดยเอกชน และรฐับำลได้ตรำกฎหมำยห้ำม
กำรเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรมโดยเอกชนแล้ว ดงันัน้ ปัจเจกชนจึงไม่มสิีทธโิต้แย้งกำรเลือกปฏบิติัท่ีกระท�ำโดยภำคเอกชน
ภำยใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ”523 ดังนั้น รัฐธรรมนูญแอฟริกำใต้จึงเป็นกรณีที่แสดงให้เห็นถึงกำรบัญญัติคุ้มครอง 
ผู้ถูกเลือกปฏิบัติในระดับรัฐธรรมนูญอย่ำงชัดเจน โดยจ�ำแนกทั้งกำรกระท�ำของรัฐและเอกชน 

   521    From “McKinney v. University of Guelph [1990]” 3 SCR 229 ,Supreme Court of Canada 
   522    South African Constitution, Section 8
   523     From “MEC for Education: Kwazulu-Natal and Others v. Pillay (CCT 51/06) [2007]” ZACC 21; 2008 (1) 

SA 474 (CC); 2008 (2) BCLR 99 (South African Constitutional Court)
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   524    India Constitution, Section 13 (2)
   525    The constitution of India, Article 15 (1)
   526    The constitution of India, Article 15 (2)
   527    รัฐธรรมนูญอินเดีย มำตรำ ๑๗ วำงหลักขจัดควำมเป็นคนนอกวรรณะ และห้ำมกำรกระท�ำรูปแบบใด ๆ ที่เกี่ยวกับกำร 

ท�ำให้คนเป็นคนนอกวรรณะ รวมทั้งก�ำหนดว่ำกำรกระท�ำใด ๆ  ที่ท�ำให้ด้อยสิทธิเพรำะเป็นคนนอกวรรณะนั้นเป็นควำมผิดตำมกฎหมำย  

(“Untouchability” is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising 

out of “Untouchability” shall be an offence punishable in accordance with law.)
   528     From “Naz Foundation v. Government of NCT of Delhi, WP(C) No. 7455/2001” 2 July 2009 (High Court 

of Delhi) 
   529    มำตรำ ๑๕ (๒) วำงหลักว่ำ “พลเมืองจะต้องไม่ถูกท�ำให้เสียสิทธิ หรือถูกจ�ำกัด หรืออยู่ภำยใต้เงื่อนไขใด ในกรณีต่อไปนี้ 

ด้วยเพียงเพรำะเหตุแห่งศำสนำ เชื้อชำติ เพศ สถำนที่เกิด 

         (ก) กำรเข้ำถึงร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร โรงแรม สถำนที่ให้บริกำรเกี่ยวกับควำมบันเทิงสำธำรณะ หรือ 

       (ข) กำรใช้แหล่งน�้ำ สถำนที่อำบน�้ำ ถนน สถำนที่ใด ๆ ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนทั้งหมดหรือบำงส่วนจำกรัฐซึ่งเปิดให้ใช้แก่

บุคคลทั่วไป”

๓) กฎหมายอินเดีย
หำกเปรียบเทียบกับกฎหมำยอินเดียแล้วพบว่ำ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอินเดียมีขอบเขตใช้กับองค์กร

ของรัฐ ดังจะเหน็ได้จำกหลักกำรพืน้ฐำนที่ระบุว่ำ รัฐจะต้องไมต่รำกฎหมำยใด ๆ  อันเป็นกำรลว่งละเมิดสิทธิพืน้ฐำนของ
ประชำชนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมำยใด ๆ ที่ขัดหรือแย้งต่อสิทธิดังกล่ำวนั้นถือเป็นโมฆะ (Void)524  

ในกรณขีองหลกักำรห้ำมเลอืกปฏิบตัติำมรฐัธรรมนญูนัน้พบว่ำมกีำรระบอุย่ำงชดัเจนว่ำ “รัฐจะต้องไม่เลอืก
ปฏิบตัต่ิอพลเมอืงด้วยเพยีงเพรำะเหตแุห่งศำสนำ เชือ้ชำต ิเพศ สถำนทีเ่กดิ”525 ส�ำหรบักำรห้ำมเลอืกปฏบิตัใินกรณกีำร
เข้ำถงึสถำนทีห่รอืบรกิำรในทีส่ำธำรณะ กม็ขีอบเขตจ�ำกดัเฉพำะสถำนทีซ่ึง่ได้รบัเงนิอดุหนนุทัง้หมดหรอืบำงส่วนจำกรฐั
เท่ำนั้น526  

อย่ำงไรก็ตำม มีบำงบทบัญญัติที่ผูกพันทั้งองค์กรภำครัฐและเอกชน ซึ่งได้แก่กำรวำงหลักขจัดควำมเป็น
คนนอกวรรณะ (Untouchability) และห้ำมกำรกระท�ำรูปแบบใด ๆ ที่เกี่ยวกับกำรท�ำให้คนเป็นคนนอกวรรณะ รวม
ทั้งก�ำหนดว่ำกำรกระท�ำใด ๆ ที่ท�ำให้ด้อยสิทธิเพรำะเป็นคนนอกวรรณะนั้นเป็นควำมผิดตำมกฎหมำย527 โดยได้มีกำร
ตรำกฎหมำยเฉพำะเพื่อรองรับหลักกำรตำมรัฐธรรมนูญนี้ด้วย อย่ำงไรก็ตำม ศำลสูงอินเดียเคยตัดสินว่ำบทบัญญัติ
มำตรำ ๑๕ ที่ห้ำมกำรเลือกปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญนั้น มีผลในแนวรำบ (Horizontal application) กล่ำวคือ ครอบคลุม
กำรห้ำมเลือกปฏิบัติที่กระท�ำระหว่ำงปัจเจกชนด้วยกันในกรณีกำรเข้ำถึงสถำนที่สำธำรณะ ศำลเห็นว่ำกำรเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุแห่งเพศนั้นเป็นกำรต้องห้ำมตำมรัฐธรรมนูญแม้ว่ำกรณีกำรบังคับใช้ในแนวรำบต่อกำรกระท�ำของเอกชน528  
ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่ำ มำตรำ ๑๕ (๑) ของรัฐธรรมนูญอินเดียระบุไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ “รัฐ” (State) ต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อ
พลเมือง ในขณะที่มำตรำ ๑๕ (๒) ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนว่ำห้ำมกำรกระท�ำของ “รัฐ” นอกจำกนี้ ในมิติของกำรเลือกปฏิบัติ
ทีค่รอบคลมุตำมมำตรำ ๑๕ (๒) นัน้ได้แยกเป็นสองกรณ ีคอื529 กรณ ี(ข) ครอบคลุมกำรเลือกปฏบิติัในมติิของกำรเข้ำถงึ 
สถำนที่สำธำรณะซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจำกรัฐ แต่ส�ำหรับกรณี (ก) นั้นไม่จ�ำกัดเฉพำะสถำนที่ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจำกรัฐ
เท่ำนัน้ ดงันัน้ ศำลจงึตคีวำมกรณสีถำนทีเ่ปิดให้บริกำรสำธำรณะซ่ึงด�ำเนนิกำรโดยภำคเอกชนว่ำต้องอยูภ่ำยใต้หลกักำร
ห้ำมเลือกปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญด้วย 
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๔) กฎหมายสหรัฐอเมริกา
ในกรณีของสหรัฐอเมริกำนั้น รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกำให้อ�ำนำจรัฐบำลกลำงโดยสภำคองเกรซในกำรตรำ

กฎหมำยเพื่อคุ้มครองสิทธิท่ีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ กำรอ้ำงสิทธิตำมรัฐธรรมนูญเป็นกำรอ้ำงยันต่อรัฐหรือองค์กรของรัฐ 
ส�ำหรับกรณีของกำรเลือกปฏิบัตินั้น รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกำครอบคลุมกำรเลือกปฏิบัติที่เกิดจำกกำรกระท�ำของรัฐ
และหน่วยงำนรัฐ530 ศำลสูงสุดสหรัฐอเมริกำได้วำงหลักไว้ว่ำ รัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องกับกำรกระท�ำของรัฐโดยไม่คุ้มครอง
ถึงกำรกระท�ำที่เกิดจำกภำคเอกชน แม้ว่ำกำรกระท�ำนั้นจะมิชอบด้วยกฎหมำยหรือเลือกปฏิบัติก็ตำม531  

 ดังนั้น หำกมีกำรเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นกับบุคคลอันเกิดจำกกฎหรือกำรกระท�ำขององค์กรภำครัฐแล้ว บุคคล
สำมำรถอ้ำงสทิธติำมรฐัธรรมนญูได้ อย่ำงไรกต็ำม มีข้อสังเกตว่ำในกฎหมำยทีอ่อกโดยอำศยัอ�ำนำจรัฐบำลกลำงนัน้จะต้อง
ไม่ขดัหรือแย้งกับหลกักำรตำมรฐัธรรมนญู ตวัอย่ำงเช่น รฐัธรรมนญูสหรฐัมหีลกัให้ควำมคุม้กนัแก่รฐับำลมลรฐัจำกกำรท่ี 
บคุคลฟ้องเรยีกร้องค่ำเสยีหำยในศำลระดบัรฐับำลกลำง (Federal court) ดังนัน้ ศำลได้เคยตัดสินว่ำกฎหมำยกำรเลอืก
ปฏิบัติด้ำนอำยุในกำรจ้ำงแรงงำน (Age Discrimination in Employment Act) ที่ให้ลูกจ้ำงภำครัฐฟ้องรัฐบำลมลรัฐ
ได้นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ532 เช่นเดียวกับกรณีกฎหมำยเลือกปฏิบัติต่อคนพิกำร (Disability Discrimination Act) ซ่ึง
ศำลตดัสนิว่ำบทบญัญตัใินกฎหมำยดงักล่ำวทีใ่ห้สทิธิบคุคลฟ้องเรียกค่ำเสยีหำยจำกรัฐบำลมลรัฐนัน้ขัดต่อรัฐธรรมนญู533  

กำรเลือกปฏิบัติโดยภำคเอกชนในบำงกรณีอำจได้รับกำรคุ้มครองจำกหลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติตำม
รฐัธรรมนญูไปด้วย เช่น ศำลสงูสดุเคยตดัสนิในคดทีีเ่ก่ียวกบักำรปรับใช้หลักกฎหมำยคอมมอนลอว์ว่ำด้วยสัญญำระหว่ำง
บุคคลธรรมดำสองฝ่ำย ซึ่งมีเนื้อหำเป็นกำรจ�ำกัดสิทธิของคนผิวสีในกำรมีกรรมสิทธิ์หรือกำรครอบครองทรัพย์สิน ศำล
ตดัสนิว่ำในกรณธีรุกรรมระหว่ำงบคุคลธรรมดำนัน้ โดยตวัของข้อจ�ำกดัในสญัญำนัน้เองมไิด้ขดัต่อหลกักำรตำมรฐัธรรมนญู
ทีเ่กีย่วกับกำรเลอืกปฏบัิต ิแต่กำรออกค�ำสัง่ของศำลหรอืกำรกระท�ำของเจ้ำหน้ำทีร่ฐัในกำรบงัคบัใช้กฎหมำยนัน้อยูภ่ำย
ใต้บทบัญญัติตำมรัฐธรรมนูญด้วย ดังนั้น ศำลจึงไม่สำมำรถออกค�ำสั่งบังคับตำมข้อสัญญำระหว่ำงเอกชน534 (ที่มีเนื้อหำ
เป็นกำรเลือกปฏิบัติและขัดต่อรัฐธรรมนูญ) จะเห็นได้ว่ำในคดีนี้ศำลยืนยันหลักกำรว่ำ หลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติตำม
รัฐธรรมนูญนั้นมีขอบเขตเฉพำะกำรกระท�ำของรัฐ สัญญำระหว่ำงภำคเอกชนที่เนื้อหำเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งสีผิวนั้น 
แม้ว่ำขัดต่อหลักตำมรัฐธรรมนูญแต่ไม่อยู่ในขอบเขตของรัฐธรรมนูญ อย่ำงไรก็ตำม ประเด็นส�ำคัญในคดีนี้คือ ศำลจะมี
ค�ำสั่งบังคับตำมสัญญำนั้นได้หรือไม่ ซึ่งศำลสูงสุดตัดสินว่ำ ศำลในฐำนะองค์กรของรัฐต้องผูกพันตำมหลักกำรห้ำมเลือก
ปฏิบัติของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ศำลจึงไม่สำมำรถบังคับตำมข้อสัญญำดังกล่ำวได้ จึงอำจพิจำรณำได้ว่ำในกรณีนี้หลักห้ำม
เลือกปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญส่งผลคุ้มครองควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเอกชนกับเอกชนโดยทำงอ้อม 

   530    From “Sources of US Equality Law (p 21)” by David B. Oppenheimer, 2010, European Anti-discrimi- 

nation Law Review (EADLR) ,10
   531    From “Shelley v. Kraemer 334 US 1 (1948)” (US Supreme Court)
   532    From “Kimel v. Florida Bd. of Regents 528 US 62 (2000)” (US Supreme Court)
   533    From “Board of Trustees of the University of Alabama v. Garrett 531 US 356 (2001)” (US Supreme 

Court)
   534    From “Shelley v. Kraemer 334 US 1 (1948)” (US Supreme Court)
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   535   ไพโรจน์ พลเพชร และ คณะ, รำยงำนวจัิยฉบบัสมบรูณ์ ชดุโครงกำรวิจยั กำรตดิตำมและประเมินผลบงัคบัใช้รฐัธรรมนญู 

เรื่องสิทธิเสรีภำพและศักด์ศรีควำมเป็นมนุษย์ (๒๕๔๗), หน้ำ ๖๒-๖๓.
   536    บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐำนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภำพและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ (กรุงเทพมหำชน: วิญญูชน, ๒๕๕๘), 

หน้ำ ๑๓๒-๑๓๓.

๕) วิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย 
จำกกำรศึกษำหลักกำรตำมรัฐธรรมนูญของประเทศต่ำง ๆ จะเห็นได้ว่ำ หลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติตำม

รัฐธรรมนูญของหลำยประเทศจะมีผลบังคับในเชิงแนวตั้ง (Vertical Application) กล่ำวคือใช้กับควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ภำครัฐกับเอกชน ซึ่งเอกชนอำจยกสิทธิท่ีจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญขึ้นยันต่อรัฐหำกมีกำรกระท�ำของหน่วย
งำนรัฐหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งเป็นกำรเลือกปฏิบัติ อย่ำงไรก็ตำม รัฐธรรมนูญของบำงประเทศอำจสำมำรถน�ำมำบังคับ
ใช้ในเชิงแนวนอน (Horizontal Application) ในกำรควบคุมภำคเอกชนที่กระท�ำกำรเลือกปฏิบัติต่อเอกชนด้วยกันได้ 

หำกเปรยีบเทียบกบักฎหมำยไทยจะพบว่ำ ตำมรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย พทุธศักรำช ๒๕๔๐ และ
รฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช ๒๕๕๐ นัน้ กำรให้ควำมคุ้มครองบุคคลจำกกำรเลือกปฏิบัติทีไ่ม่เป็นธรรม
ไว้อย่ำงชัดเจน เมื่อพิจำรณำตำมลำยลักษณ์อักษรแล้วอำจเข้ำใจได้ว่ำ บทบัญญัติตำมรัฐธรรมนูญให้ควำมคุ้มครองทั่ว
ทุกภำคส่วนในประเทศไทย ไม่ว่ำจะเป็นภำครัฐหรือเอกชน อย่ำงไรก็ตำม นักวิชำกำร เช่น ศำสตรำจำรย์ ดร.บวรศักดิ์ 
อุวรรณโณ อธิบำยว่ำสิทธิตำมรัฐธรรมนูญเป็นเอกสำรที่ใช้ยันระหว่ำงรัฐกับประชำชน องค์กรของรัฐเท่ำนั้นที่จะละเมิด
สิทธิเสรีภำพที่รัฐธรรมนูญให้กำรคุ้มครองไว้ไม่ได้ รัฐธรรมนูญไม่อำจให้ควำมคุ้มครองเอกชนและเอกชนด้วยกัน หำก
ต้องกำรให้คุม้ครองดงักล่ำว รฐัต้องกฎหมำยออกมำเพือ่รองรับในกำรห้ำมมใิห้มกีำรเลอืกปฏบิติัในภำคเอกชน ดงันี้
จะเห็นได้ว่ำ ขอบเขตกำรคุ้มครองบุคคลผู้ถูกเลือกปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญนั้น โดยหลักแล้วเป็นกำรคุ้มครองเอกชนจำก
กำรเลือกปฏิบติัทีเ่กดิจำกภำครฐั เช่น กำรก�ำหนดกฎเกณฑ์ทีม่ลีกัษณะกำรเลอืกปฏบิตั ิรฐัธรรมนญูจงึไม่คุม้ครองไปถงึ
กำรเลือกปฏิบัติระหว่ำงเอกชนด้วยกัน535  

ศำสตรำจำรย์ ดร. บรรเจดิ สงิคะเนต ิอธบิำยหลกัควำมเสมอภำคตำมรฐัธรรมนญูโดยจ�ำแนกระหว่ำง “ผูท้รง
สิทธิ” ซึ่งได้แก่บุคคลธรรมดำ และ “ผู้ท่ีต้องผูกพันตำมหลักควำมเสมอภำค” ซ่ึงโดยทั่วไปแล้ว หลักควำมเสมอภำค
ผูกพันผู้ใช้อ�ำนำจรัฐทั้งหมด กล่ำวคือ องค์กรฝ่ำยบริหำร ตุลำกำร และนิติบัญญัติ ส�ำหรับเอกชนนั้น มีควำมอิสระใน
กำรก่อให้เกิดนติสิมัพนัธ์ต่อกนัซึง่เป็นไปตำมหลกัในกำรให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็นอสิระของเอกชน จงึไม่น�ำหลักควำม
เสมอภำคมำใช้กบัเอกชน แต่กำรใช้อ�ำนำจของเอกชนในเรือ่งใดทีเ่อกชนมอี�ำนำจในกำรก�ำหนดเรือ่งใดเรือ่งหนึง่อันมีผล
ต่อบุคคลอื่น เช่น สิทธิในกำรก�ำหนดอัตรำจ้ำง เช่นนี้เอกชนนั้นต้องผูกพันต่อรัฐธรรมนูญ หรือในกรณีกำรใช้บทบัญญัติ
ของกฎหมำยแพ่งน้ัน หลักควำมเสมอภำคเข้ำมำมีผลในทำงอ้อม โดยเฉพำะเสรีภำพในกำรท�ำสัญญำอันเป็นหลัก 
พืน้ฐำน แต่กรณบีคุคลทีเ่ป็นผูผ้กูขำดในกำรให้บริกำรหรือผลิตสินค้ำกรณนีีเ้ช่นนีต้้องค�ำนงึถึงหลักควำมเสมอภำคด้วย536

ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำโดยหลักแล้ว ผู้ที่ต้องผูกพันตำมหลักควำมเสมอภำคก็คือองค์กรของรัฐ โดยผู้ทรงสิทธิที่จะอ้ำง 
หลักควำมเสมอภำคขึ้นยันรัฐก็คือเอกชนในลักษณะของกำรผลบังคับในเชิงแนวตั้ง (Vertical Application) นั่นเอง

นอกจำกนี ้นกัวชิำกำรยงัได้ชีใ้ห้เหน็ข้อจ�ำกดัอืน่ ๆ  ในกำรอ้ำงหลักควำมเสมอภำคและกำรห้ำมเลอืกปฏบัิติ
ตำมรฐัธรรมนญูโดยเอกชน เช่น ศำสตรำจำรย์ ดร. วษิณ ุเครอืงำม ยงัได้อธบิำยว่ำ “..โดยหลกับคุคลธรรมดำท่ัวไปย่อม
อ้ำงหลักควำมเสมอภำคตำมรัฐธรรมนูญได้ ซึ่งกำรอ้ำงหลักดังกล่ำวเป็นผลมำจำกลักษณะของสิทธิตำมมำตรำ ๓๐  
ซึ่งบัญญัติไว้อย่ำงชัดแจ้งว่ำ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมำยและได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน...” 

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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อย่ำงไรก็ตำม ได้ชี้ให้เห็นถึงข้อจ�ำกัดว่ำบุคคลธรรมดำซึ่งจะอ้ำงหลักควำมเสมอภำคตำมรัฐธรรมนูญน้ียังมีข้อจ�ำกัด
เฉพำะบุคคลสัญชำตไิทย โดยอธบิำยว่ำ “...จำกช่ือหมวดทีบ่ญัญตัใิห้เป็นหมวดว่ำด้วยสทิธแิละเสรภีำพของชนชำวไทย 
จงึท�ำให้บทบญัญตัขิองสทิธเิสรภีำพตำมหมวด ๓ บงัคับใช้กบัปวงชนชำวไทยหรือคนสญัชำติไทย ดังนัน้ บคุคลต่ำงด้ำวไม่
สำมำรถเป็นผู้ทรงสิทธิในควำมเสมอภำคตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญได้ แม้หลักแห่งควำมเสมอภำคจะเป็นหลักกำร
แห่งสทิธมินษุยชนกต็ำม ซึง่เมือ่พจิำรณำจำกบทบญัญติัเร่ืองสิทธแิละเสรีภำพแล้วจะพบว่ำเป็นเร่ืองของกำรใช้สิทธแิละ
เสรีภำพของบุคคลในกำรแสดงเจตจ�ำนงทำงกำรเมืองซึ่งโดยหลักก็เป็นเรื่องของคนในรัฐนั้น ๆ เอง จึงถือเป็นเหตุผลอัน
อำจยกขึ้นอ้ำงของกำรปฏิบัติต่อบุคคลอันมิใช่บุคคลสัญชำติอย่ำงไม่เท่ำเทียมกันได้ หำกรัฐธรรมนูญจะให้สิทธิเสรีภำพ
แก่บุคคลต่ำงด้ำวประกำรใดก็ต้องบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญโดยเฉพำะในกรณีที่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติไว้คนต่ำงด้ำว
จะมีสิทธิเพียงใดย่อมเป็นไปตำมสนธิสัญญำและกฎหมำยอื่นซึ่งไม่ใช่ของรัฐธรรมนูญ...”537

ดงันัน้ จะเหน็ได้ว่ำขอบเขตกำรคุม้ครองบุคคลจำกกำรถูกเลือกปฏบิติัตำมกฎหมำยไทย มลัีกษณะคล้ำยคลงึ
กับกฎหมำยต่ำงประเทศซึ่งกำรคุ้มครองตำมรัฐธรรมนูญนั้นมีขอบเขตจ�ำกัดเฉพำะกำรเลือกปฏิบัติที่เกิดจำกภำครัฐ 
โดยให้สิทธิประชำชนอ้ำงหลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติขึ้นยันรัฐ หรือที่เรียกว่ำกำรบังคับใช้หลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติตำม
รัฐธรรมนูญในเชิงแนวตั้ง (Vertical Application) ส�ำหรับกรณีของภำคเอกชนนั้น กำรคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติจึงจ�ำ
ต้องมกีำรบญัญตักิฎหมำยเฉพำะขึน้เพือ่คุม้ครอง นอกจำกนี ้เม่ือพจิำรณำหลกักำรห้ำมเลอืกปฏบิตัติำมรฐัธรรมนญูแล้ว
อำจกล่ำวได้ว่ำ รัฐมีหน้ำท่ีในกำรตรำกฎหมำยเพื่อท�ำให้หลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญเกิดผลในทำงปฏิบัติ
ส�ำหรับกำรเลือกปฏิบัติในมิติต่ำง ๆ ด้วย 

ในจุดน้ีมข้ีอสงัเกตว่ำ กำรทีปั่จเจกชนอ้ำงหลกัรฐัธรรมนญูขึน้ให้ศำลรัฐธรรมนญูวินจิฉยัได้หรอืไม่นัน้เป็นอีก
ประเด็นหนึ่ง กล่ำวคือ ตำมรัฐธรรมนูญบำงฉบับ เช่น พ.ศ. ๒๕๕๐ ก�ำหนดให้ประชำชนที่ถูกละเมิดสิทธิตำมรัฐธรรมนูญ
มีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่ำบทกฎหมำยนั้นขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ กำรให้สิทธิเช่นนี้อำจ
เรียกได้ว่ำเป็นกำรด�ำเนินคดีโดยตรง538 แต่ก็ยังเป็นกำรเรียกร้องกล่ำวอ้ำงหลักรัฐธรรมนูญขึ้นยันรัฐ มิใช่กล่ำวอ้ำงต่อ
เอกชนด้วยกัน 

นอกจำกนี ้ผูว้จัิยมข้ีอพจิำรณำว่ำ หำกเปรียบเทียบกบัแอฟริกำใต้แล้วพบว่ำ รัฐธรรมนญูของไทยไม่ได้บญัญตัิ
ไว้ชดัเจนดงัเช่นรฐัธรรมนญูของแอฟริกำใต้ ซึง่จ�ำแนกหลกักำรห้ำมเลอืกปฏบิตัอิอกเป็นสองกรณ ีได้แก่ กำรเลอืกปฏบิตัิ
ที่กระท�ำโดยรัฐ ซึ่งห้ำมรัฐกระท�ำกำรเลือกปฏิบัติต่อประชำชน และกำรเลือกปฏิบัติที่กระท�ำโดยภำคเอกชน ซึ่งก�ำหนด
หน้ำที่ให้รัฐตรำกฎหมำยห้ำมกำรเลือกปฏิบัติที่กระท�ำโดยภำคเอกชน ส�ำหรับรัฐธรรมนูญของไทยนั้นเป็นกำรวำงหลัก
ห้ำมเลือกปฏิบัติทั่วไปซ่ึงตีควำมตำมหลักกำรของรัฐธรรมนูญแล้วจะครอบคลุมเฉพำะกำรอ้ำงยันต่อรัฐเท่ำนั้น อย่ำงไร
ก็ตำม โดยนัยของหลักกำรตำมรัฐธรรมนูญแล้ว รัฐก็มีหน้ำที่ตรำกฎหมำยห้ำมเลือกปฏิบัติที่เกิดจำกภำคเอกชนด้วย  
ซ่ึงเป็นไปในทำงเดียวกับรัฐธรรมนูญแอฟริกำใต้ เพียงแต่รัฐธรรมนูญแอฟริกำใต้ก�ำหนดลงไปในตัวบทอย่ำงชัดเจนว่ำ 
ให้รัฐมีหน้ำที่ในกำรตรำกฎหมำยเฉพำะเพื่อคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติและห้ำมกำรเลือกปฏิบัติในภำคเอกชน 

   537    วษิณ ุเครอืงำม, กฎหมำยรัฐธรรมนญู, พมิพ์ครัง้ที ่๓ (กรงุเทพมหำนคร: นติธิรรม, ๒๕๓๐)
   538   รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มำตรำ ๒๑๒ วำงหลักว่ำ “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภำพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้มีสิทธ ิ

ยืน่ค�ำร้องต่อศำลรัฐธรรมนญู เพือ่มคี�ำวนิจิฉยัว่ำบทบัญญตัแิห่งกฎหมำยขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูได้” ซึง่แตกต่ำงกบัรฐัธรรมนญูบำงฉบบั 

เช่น พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งประชำชนผู้ถูกละเมิดสิทธิตำมรัฐธรรมนูญ ไม่สำมำรถน�ำคดีมำสู่ศำลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง ต้องใช้ช่องทำงอื่น 

เช่น กำรใช้สิทธิผ่ำนช่องทำงศำล (รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ มำตรำ ๒๖๔) หรือกำรใช้สิทธิผ่ำนช่องทำงผู้ตรวจกำรแผ่นดินของรัฐสภำ 

(รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ มำตรำ ๑๙๘) เป็นต้น

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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 ตัวอย่ำงของกฎหมำยเฉพำะท่ีมีกำรบัญญัติขึ้นส�ำหรับคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติอันมีขอบเขตใช้กับภำค
เอกชน เช่น พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ส�ำหรับพระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นกฎหมำยเฉพำะซึ่งมีหลักกำรโดยตรง
ในกำรห้ำมเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ หำกพิจำรณำ มำตรำ ๑๗539 จะเห็นได้ว่ำมีขอบเขตครอบคลุมกำรกระท�ำ 
อันเป็นกำรเลอืกปฏบิตัทิัง้ภำครฐัและเอกชน จงึเป็นตวัอย่ำงของกฎหมำยเฉพำะทีค่รอบคลมุกำรเลอืกปฏบิตัโิดยรฐัและ
โดยเอกชน แต่กฎหมำยนี้มีขอบเขตของเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติเฉพำะเพศเท่ำนั้น 

อย่ำงไรกต็ำม กำรเลอืกปฏบิตัจิำกภำคเอกชนในกรณอีืน่ ๆ  ยงัไม่มกีฎหมำยคุม้ครองเป็นกำรเฉพำะ ตวัอย่ำง
ที่ได้ศึกษำพบในงำนวิจัยนี้จำกกำรส�ำรวจ สัมภำษณ์ จัดกลุ่มสนทนำ ฯลฯ เช่น 

 กำรเลือกปฏิบัติโดยกำรปฏิเสธไม่ให้เข้ำใช้บริกำรของผู้ประกอบกิจกำรที่พัก เช่น กำรที่โรงแรมปฏิเสธ 
        มิให้ผู้มีควำมเชื่อในตุ๊กตำลูกเทพเข้ำใช้บริกำร 

 กำรปฏิเสธไม่ขำยสินค้ำหรือบริกำรด้วยสำเหตุควำมคิด ควำมเชื่อที่แตกต่ำงกัน เช่น ร้ำนอำหำรไม่ให ้
         บริกำรกับลูกค้ำที่มีควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองที่แตกต่ำงกัน 

  กำรปฏเิสธไม่ให้บรกิำรด้วยสำเหตเุชือ้ชำต ิสญัชำต ิเช่น กำรปฏิเสธไม่ให้บรกิำรท่ีเกีย่วข้องกบักำรประกอบ 
       ธรุกจิในอตุสำหกรรมท่องเท่ียวแก่บคุคลสัญชำติไทย โดยมกีำรเลือกให้บริกำรเฉพำะลูกค้ำทีเ่ป็นคนต่ำงด้ำว  
          เป็นต้น

ในกรณปีระเด็นกำรเลอืกปฏบัิตด้ิวยกำรปฏเิสธกำรจ�ำหน่ำยสนิค้ำหรอืให้บรกิำรนัน้จะได้แยกวเิครำะห์เป็น
หัวข้อต่ำงหำกต่อไป 

ส�ำหรบักรณกีำรคกุคำมทำงเพศ (Sexual Harassment) นัน้ ในมติกิำรจ้ำงแรงงำนปรำกฏกำรคุม้ครองตำม 
พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนที่ได้แก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่ำงไรก็ตำม ยังไม่ครอบคลุมกำรคุกคำมทำงเพศในลักษณะ
ของกำรสร้ำงบรรยำกำศหรือสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนอันเป็นกำรคุกคำม (Hostile Working Environment) แต่มิได้
เกิดจำกกำรกระท�ำของนำยจ้ำงหรือลูกจ้ำงผู้มีอ�ำนำจบังคับบัญชำ กล่ำวคือ เกิดจำกกำรกระท�ำของลูกจ้ำงต่อลูกจ้ำง
ด้วยกันเอง นอกจำกนี้ ส�ำหรับกำรคุกคำมทำงเพศในที่สำธำรณะ ซึ่งอยู่นอกบริบทกำรจ้ำงแรงงำนนั้น ก็ไม่มีกฎหมำย
คุ้มครองเป็นกำรเฉพำะ 

กำรสื่อสำรที่กระตุ้นหรือก่อให้เกิดควำมเกลียดชัง (Hate Speech) นั้นในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมำย
เป็นกำรเฉพำะเช่นเดียวกัน 

อำจสรุปได้ว่ำ ข้อจ�ำกัดในกำรกล่ำวอ้ำงหลักควำมเสมอภำคและกำรห้ำมเลือกปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญของ
ไทยมี ๒ ประกำรที่ส�ำคัญ คือ 

ประการแรก จ�ำกดัเฉพำะกำรอ้ำงขึน้ยนัรฐัหรอืองค์กรของรฐัเท่ำนัน้ ไม่รวมถงึกำรอ้ำงขึน้ยนักำรเลอืกปฏบิตัิ
ที่กระท�ำโดยภำคเอกชน 

ประการที่สอง จ�ำกัดเฉพำะบุคคลสัญชำติไทย ไม่รวมถึงกำรอ้ำงขึ้นยันกำรเลือกปฏิบัติที่กระท�ำโดยรัฐและ
ภำคเอกชนในกรณีผู้อ้ำงสิทธิเป็นคนต่ำงด้ำว

   539   “กำรก�ำหนดนโยบำย กฎ ระเบยีบ ประกำศ มำตรกำร โครงกำร หรอืวิธปีฏบิติัของหน่วยงำนของรฐั องค์กรเอกชน หรอื

บคุคลใดในลกัษณะทีเ่ป็นกำรเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศจะกระท�ำมไิด้” 
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ทั้งนี้ หำกจะให้กำรคุ้มครองควำมเท่ำเทียมกันหรือควำมเสมอภำคที่อยู่ภำยใต้ข้อจ�ำกัดดังกล่ำวก็จ�ำต้องมี
กำรตรำกฎหมำยเฉพำะขึ้นมำ โดยเฉพำะในกรณีกำรเลือกปฏิบัติที่กระท�ำโดยภำคเอกชนนั้น แม้รัฐธรรมนูญของไทย
จะสำมำรถบังคับใช้หลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติในเชิงแนวต้ัง (Vertical Application) แต่รัฐก็มีหน้ำที่ตำมรัฐธรรมนูญ
ในกำรตรำกฎหมำยคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติจำกกำรกระท�ำของภำคเอกชนด้วยกัน โดยรัฐมีกำรตรำกฎหมำยหลำย
ฉบับที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุมอีกหลำยกรณีดังที่ได้กล่ำวมำ 

๔.๑๗ การเลือกปฏิบัติในมิติของสินค้าและบริการ  

ดงัทีไ่ด้วิเครำะห์มำในหวัข้อก่อนหน้ำนีว่้ำ แม้รฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทยมีหลกักำรห้ำมเลอืกปฏบิตัด้ิวย
เหตตุ่ำง ๆ  แต่มีข้อจ�ำกดัเฉพำะกำรอ้ำงขึน้ยนัรฐัหรอืองค์กรของรฐัเท่ำน้ัน ไม่รวมถงึกำรอ้ำงขึน้ยนักำรเลอืกปฏบิตัทิีก่ระท�ำ
โดยภำคเอกชน แต่รฐัมหีน้ำทีใ่นกำรตรำกฎหมำยคุม้ครองผู้ถกูเลือกปฏบิติัจำกกำรกระท�ำในภำคเอกชนด้วย ในหัวข้อนี้
จะได้วเิครำะห์ประเดน็กำรเลอืกปฏบัิตใินมติสินิค้ำและบรกิำรทีเ่กดิในภำคเอกชน โดยจะเร่ิมจำกกำรพจิำรณำกฎหมำย
ต่ำงประเทศ จำกนั้นจะวิเครำะห์เปรียบเทียบกับกฎหมำยไทยต่อไป 

๔.๑๗.๑ มาตรการทางกฎหมายในต่างประเทศ: กรณีกฎหมายสหรัฐอเมริกา 
ในส่วนนี้จะเลือกน�ำกฎหมำยสหรัฐอเมริกำมำวิเครำะห์ประเด็นกำรปฏิเสธสินค้ำหรือปฏิเสธกำรให้

บริกำร ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกันไปในมลรัฐต่ำง ๆ อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยดังกล่ำวสะท้อนหลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติด้วย
เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติต่ำง ๆ เช่น เพศ เชื้อชำติ สีผิว ในมิติของสินค้ำและบริกำร ดังจะเห็นได้จำกตัวอย่ำงคดีที่จะ 
ชี้ให้เห็นดังต่อไปนี้ 

   540  Retrieved from https://www.aclu.org/cases/charlie-craig-and-david-mullins-v-masterpiece-cakeshop? 

redirect=lgbt-rights/charlie-craig-and-david-mullins-v-masterpiece-cakeshop

Charlie Craig and David Mullins v. Masterpiece Cakeshop540 

คดีนี้เกิดขึ้นในมลรัฐ Colorado ของสหรัฐอเมริกำ David Mullins และ Charlie Craig ไปซื้อ
เค้กเพือ่น�ำมำฉลองงำนแต่งงำนของทัง้คู ่ทีร้่ำนเบเกอรีแ่ห่งหนึง่ เจ้ำของร้ำนแจ้งว่ำ นโยบำยของร้ำนซึง่อยูบ่นพืน้ฐำน
ควำมเชื่อทำงศำสนำ จะปฏิเสธกำรให้บริกำรลูกค้ำที่สั่งสินค้ำไปเพื่อฉลองงำนแต่งงำนของคนเพศเดียวกัน 

กฎหมำยมลรัฐของ Colorado ห้ำมผู้ให้บริกำรที่อยู่อำศัยต่อสำธำรณะ รวมถึงธุรกิจต่ำง ๆ  ที่ให้
บรกิำรต่อสำธำรณะ เช่น ร้ำนอำหำร ปฏเิสธกำรให้บรกิำรด้วยเหตบุำงประกำร เช่น เชือ้ชำต ิเพศ สถำนภำพกำรสมรส 
รสนิยมทำงเพศ ดังนั้น Mullins และ Craig ยื่นค�ำร้องต่อเจ้ำหน้ำที่สิทธิพลเมืองของ Colorado (Colorado Civil 
Rights Division) อ้ำงว่ำร้ำนค้ำดังกล่ำวฝ่ำฝืนกฎหมำยห้ำมเลือกปฏิบัติ เจ้ำหน้ำที่ตัดสินว่ำเจ้ำของร้ำนเลือกปฏิบัติ
ต่อผู้ร้อง ต่อมำ ผู้พิพำกษำศำลในมลรัฐ Colorado ตัดสินยืนยันตำมค�ำตัดสินคณะกรรมกำร เจ้ำของร้ำนอุทธรณ์
ค�ำตัดสินไปยังคณะกรรมกำรสิทธิพลเมือง (Colorado Civil Rights Commission) ซึ่งตัดสินในเดือนพฤษภำคม 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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   541   Retrieved from https://www.aclu.org/news/court-rules-florist-discriminated-against-gay-couple-refusing- 

sell-flowers-their-wedding

๒๐๑๔ ว่ำ กำรปฏิเสธกำรจ�ำหน่ำยเค้กของเจ้ำของร้ำนเป็นกำรเลือกปฏิบัติบนพื้นฐำนของรสนิยมทำงเพศ อันเป็น 
กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยของมลรัฐ นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนของมลรัฐยังมีค�ำสั่งให้ร้ำนแก้ไขนโยบำย
ของบริษัท รวมทั้งอบรมพนักงำน เกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติ รวมทั้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรถึงกำรด�ำเนินกำรให้
สอดคล้องกับกฎหมำยห้ำมเลือกปฏิบัติ 

กำรปฏเิสธบรกิำรหรอืสนิค้ำแก่ผู้มรีสนยิมทำงเพศแบบรกัร่วมเพศ ด้วยเหตผุลว่ำผูเ้ลอืกปฏบัิติ
นับถือศำสนำที่มีค�ำสอนว่ำกำรรักร่วมเพศเป็นส่ิงไม่ถูกต้อง กรณีเช่นน้ีจะเห็นได้ว่ำมีองค์ประกอบท้ังศำสนำ และ 
รสนิยมทำงเพศมำเกี่ยวข้อง แต่ส�ำหรับกำรเลือกปฏิบัตินั้น มิติหรือประเด็นกำรเลือกปฏิบัติเป็นกำรเลือกปฏิบัติใน
มิติของสินค้ำหรือบริกำร ด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ คือ รสนิยมทำงเพศ ส�ำหรับศำสนำนั้นมิได้เป็นเหตุแห่งกำร
เลือกปฏิบัติ แต่เป็นเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังหรือเป็นเหตุให้เกิดกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุรสนิยมทำงเพศ 

Ingersoll v. Arlene’s Flowers

คดีนี้เกิดขึ้นและตัดสินตำมกฎหมำยมลรัฐ Washington กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง คือ 
 รฐับญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค (The Consumer Protection Act) ซึง่วำงหลกัว่ำ วธีิกำรแข่งขนั

ทีไ่ม่เป็นธรรม และกำรกระท�ำหลอกลวงหรอืไม่เป็นธรรม ในกำรด�ำเนนิกำรค้ำหรือพำณชิย์ใด ๆ  นัน้เป็นกำรต้องห้ำม 
ตำมกฎหมำย ส�ำหรับประเด็นที่ว่ำ กำรกระท�ำอย่ำงไรจึงเป็นกำรกระท�ำหลอกลวงหรือไม่เป็นธรรม (Unfair or 
deceptive practices) นั้นเป็นข้อที่ต้องวินิจฉัยโดยศำล

 กฎหมำยห้ำมเลือกปฏิบัติของมลรัฐ (The Washington Law Against Discrimination, 
WLAD) กฎหมำยนี้วำงหลักรับรอง “สิทธิที่จะปรำศจำกกำรถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชำติ ศำสนำ สีผิว ชำติ
ก�ำเนดิ เพศ สถำนะทำงทหำร หรอืสถำนกำรณ์ผ่ำนศกึ รสนยิมทำงเพศ ได้รบักำรรับรองในฐำนะสทิธพิลเมอืง (Civil 
Right) สิทธิดังกล่ำวนี้รวมถึงสิทธิที่จะได้รับบริกำรที่อยู่อำศัย สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกหรือสิทธิพิเศษของที่พักซึ่งให้
บริกำรต่อสำธำรณะ สวนสนุก เป็นต้น

กำรกระท�ำทีฝ่่ำฝืนกฎหมำยห้ำมเลือกปฏิบตันิี ้จะถอืว่ำเป็นกำรกระท�ำทีฝ่่ำฝืนกฎหมำยคุม้ครอง
ผู้บริโภคไปด้วยในตัว ทั้งนี้ เนื่องจำกกฎหมำยนี้วำงหลักว่ำกำรกระท�ำที่ไม่เป็นธรรม (Unfair practice) ซึ่งต้องห้ำม
ตำมกฎหมำยนี้ ที่กระท�ำไปในทำงกำรค้ำหรือพำณิชย์ตำมที่ระบุไว้ในกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคนั้น ถือว่ำเป็นกำร
กระท�ำที่ไม่เป็นธรรมหรือหลอกลวง (Unfair or deceptive act) 

มลรัฐ Washington รับรองเสรีภำพในกำรสมรสของคู่รักร่วมเพศ ในเดือนธันวำคม ๒๐๑๒ 
คู่รักร่วมเพศ (Curt Freed and Robert Ingersoll) ติดต่อร้ำนดอกไม้เพื่อใช้บริกำรจัดดอกไม้ในงำนแต่งงำนแต่
ถูกเจ้ำของร้ำนปฏิเสธอ้ำงเหตุผลควำมเชื่อทำงศำสนำ ศำลตัดสินว่ำกำรปฏิเสธดังกล่ำวเป็นกำรกระท�ำบนพื้นฐำน
ควำมเชือ่ทำงศำสนำ ซ่ึงเป็นกำรเลอืกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งรสนยิมทำงเพศ ดังนัน้ จงึเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยห้ำมเลอืก
ปฏบิตั ิส�ำหรบัข้ออ้ำงทีว่่ำจ�ำเลยกระท�ำไปด้วยเหตุควำมเชือ่ทำงศำสนำนัน้ ศำลเหน็ว่ำกำรกระท�ำท่ีมสีำเหตุหรอืแรง
กระตุ้นจำกควำมเชื่อทำงศำสนำนั้นไม่ได้เป็นเหตุยกเว้นหลักกฎหมำยห้ำมเลือกปฏิบัติ541
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Brandt Stites v. Hilton Hotels Corp., et al., No. B 209485 (App. Cal. 12/07/09

ผูพ้กิำรเข้ำพกัในโรงแรมพร้อมด้วยสุนขัช่วยเหลือ แต่ถูกปฏเิสธกำรเข้ำพักโดยพนกังำนเรียกร้อง
ให้โจทก์ต้องแสดงหลกัฐำนว่ำสนัุขดงักล่ำวมคีวำมจ�ำเป็นทำงกำรแพทย์ต่อผูพิ้กำร รวมทัง้ปฏเิสธกำรตรวจดปูลอกคอ
สุนัขที่มีข้อควำมแสดงถึงกำรรับรองสุนัขบริกำร พนักงำนปฏิเสธกำรเข้ำพักโดยอ้ำงว่ำผู้พิกำรและคนที่มำพักด้วยมี
พฤตกิรรมไม่เหมำะสม มนึเมำ และสนุขัไม่ได้ล่ำมไว้อย่ำงเหมำะสม อย่ำงไรกต็ำม ศำลชัน้ต้นตัดสินให้โรงแรมชนะคดี

Miller v. Justin Shade Ladd, et al., No. CV 08-05595 NJV (N.D. Cal. 07/20/10)

โจทก์ซึ่งน�ำสุนัขมำด้วยถูกปฏิเสธกำรใช้บริกำรห้องพักโรงแรม โจทก์อ้ำงว่ำสุนัขดังกล่ำวมี
วตัถปุระสงค์เพือ่ช่วยบ�ำบัดควำมกังวลและควำมเครยีดของตน จ�ำเลยต่อสูว่้ำสนุขัของโจทก์ไม่ใช่สนุขับรกิำรผูพ้กิำร 
กฎหมำยสหรฐัไม่ได้ก�ำหนดมำตรฐำนหรือคณุสมบตัเิกีย่วกบักำรฝึกฝนสนุขัทีจ่ะมคีณุสมบตัเิป็นสนุขับรกิำรผูป่้วยไว้ 
รวมทัง้ไม่ได้ก�ำหนดชนดิของงำนซึง่สนุขัจะต้องให้บรกิำรผูพ้กิำร ศำลเห็นว่ำประเดน็ส�ำคญัของคดนีีค้อืสนุขัดงักล่ำว
มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือบุคคลเพื่อลดและบรรเทำควำมพิกำรหรือไม่ โจทก์อ้ำงว่ำสุนัขถูกฝึกเพ่ือลดควำมกังวล
และควำมเครียดจำกสภำพจิตใจและอำรมณ์ ศำลเห็นว่ำโจทก์มิได้แสดงหลักฐำนให้เห็นอย่ำงเพียงพอว่ำสุนัขนั้น 
มีคุณสมบัติเป็นสุนัขบริกำร (Service Animal) 

Jones, et al., v. Indy 104, LLC d/b/a The Ram Restaurant and Brewery, et al., 
No. 1:08-cv- 01128-SEB-TAB (S.D. Ind. 06/02/10)

โจทก์และบุตรสองคนซึ่งเป็นคนผิวสี เข้ำมำใช้บริกำรร้ำนอำหำรของจ�ำเลยในเวลำท่ีมีลูกค้ำ
จ�ำนวนมำก หลงัจำกทีโ่จทก์สัง่อำหำรเพิม่เตมิ พนกังำนแจ้งว่ำไม่สำมำรถให้บริกำรได้และขอให้โจทก์ออกไปจำกร้ำน
เพื่อจะได้ให้บริกำรลูกค้ำรำยอื่นที่รออยู่ โจทก์สอบถำมเหตุผล ซึ่งพนักงำนตอบว่ำทำงร้ำนพยำยำมให้บริกำรลูกค้ำ 
มำกเท่ำที่จะท�ำได้ โจทก์พยำยำมถำมผู้จัดกำรว่ำกำรปฏิเสธบริกำรนั้นเป็นเพรำะเร่ืองสีผิวใช่หรือไม่ แต่ผู้จัดกำร 
ตอบว่ำกำรปฏิเสธดังกล่ำวไม่ได้เกิดจำกเหตุผลด้ำนเชื้อชำติ สีผิวแต่อย่ำงไร โจทก์ฟ้องว่ำจ�ำเลยเลือกปฏิบัติด้วย
เหตุสีผิว (Racially Motivated) ศำลเห็นว่ำไม่มีหลักฐำนแสดงว่ำกำรปฏิเสธบริกำรดังกล่ำวเกิดขึ้นเนื่องจำกเหตุ
เชื้อชำติ สีผิว

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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คดีส�ำคัญที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกำเกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติในมิติสินค้ำบริกำร ได้แก่ คดี Heart 
of Atlanta Motel Inc. v. United States542  

ซึ่งมีประเด็นว่ำ กฎหมำยสิทธิพลเมือง (Civil Right Act) ท่ีวำงหลักห้ำมกำรเลือกปฏิบัติ 
ด้วยเหตุเชื้อชำติ สีผิว นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เนื่องจำกเจ้ำของโรงแรมในมลรัฐ Georgia ปฏิเสธไม่ให้บริกำร 
ห้องพักกับคนผิวสี จึงเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยดังกล่ำว แต่เจ้ำของโรงแรมต่อสู้ว่ำ กฎหมำยสิทธิพลเมืองขัดต่อ
รัฐธรรมนูญเนื่องจำกขัดขวำงสิทธิของเขำในกำรเลือกลูกค้ำและด�ำเนินธุรกิจในทิศทำงที่ตนต้องกำรจึงส่งผลเป็น 
กำรพรำกไปซึ่งสิทธิในทรัพย์สินของตน (สิทธิตำมรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขครั้งที่ ๕) นอกจำกนี้ ยังเป็นกำรขัดต่อ
รัฐธรรมนูญเนื่องจำกกำรบังคับให้รับลูกค้ำตำมกฎหมำยดังกล่ำวยังมีผลเท่ำกับบังคับให้ตนเป็นทำส (สิทธิตำม
รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑๓) 

ศำลชั้นต้นตัดสินว่ำเจ้ำของโรงแรมต้องไม่เลือกปฏิบัติในกำรขำยสินค้ำหรือให้บริกำรด้วยเหตุ
แห่งเชื้อชำติ สีผิว คดีน้ีข้ึนสู่กำรพิจำรณำของศำลสูงสุดสหรัฐ โดยรวมคดีกับคดีที่มีประเด็นเกี่ยวกับกำรปฏิเสธให้
บริกำรของภัตตำคำรต่อลูกค้ำผิวสี ศำลสูงสุดตัดสินว่ำสภำคองเกรซมีอ�ำนำจตรำกฎหมำยสิทธิพลเมืองซึ่งมีเหตุผล
อันชอบด้วยกฎหมำยในกำรขจดักำรเลอืกปฏบิตัด้ิำนเชือ้ชำต ิสผีวิ กฎหมำยดงักล่ำวไม่ได้เป็นกำรล่วงละเมดิต่อสิทธิ
ตำมรฐัธรรมนูญตำมท่ีเจ้ำของโรงแรมกล่ำวอ้ำง ศำลจงึตดัสนิให้เจ้ำของโรงแรมต้องรบัลกูค้ำโดยไม่เลอืกเชือ้ชำต ิสผีวิ 

๔.๑๗.๒ มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย 
โดยท่ัวไปแล้วพบว่ำ ตำมกฎหมำยไทยปัจจุบันนั้นไม่มีกฎหมำยเฉพำะที่ก�ำหนดหลักกำรห้ำมเลือก

ปฏิบัติ กรณีสินค้ำและบริกำร กล่ำวคือ ไม่มีกฎหมำยห้ำมมิให้ปฏิเสธกำรให้บริกำรหรือจ�ำหน่ำยสินค้ำแก่บุคคลด้วย
เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เมื่อพิจำรณำตำมกฎหมำยไทยปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ำ กรณีกำรปฏิเสธดังกลำ่วนั้นจะเกี่ยวข้อง
กับกฎหมำยแพ่ง ซึ่งตำมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยน์ั้น กำรซื้อสินค้ำและบริกำรอยู่ภำยใต้หลักของกำรแสดง
เจตนำท�ำนิติกรรมสัญญำ โดยหลักแล้วจะต้องประกอบด้วยเจตนำของทั้งฝ่ำยผู้ซื้อ และผู้ขำย (ในกรณีซื้อสินค้ำ) หรือ  
ผูใ้ห้บริกำร และผูร้บับรกิำร (ในกรณีบริกำร) ดงันัน้ หำกผูข้ำย หรอืผูใ้ห้บรกิำร ปฏเิสธกำรขำยหรอืกำรให้บรกิำร ด้วยเหตุ
แห่งกำรเลอืกปฏบิตัต่ิำง ๆ  เช่น เชือ้ชำต ิศำสนำ เพศ จะส่งผลว่ำไม่มสัีญญำเกดิขึน้ คูก่รณทีีเ่กีย่วข้องจึงไม่มคีวำมผกูพนั
ตำมกฎหมำยแพ่ง และไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยกรณีผิดสัญญำได้ ส�ำหรับกำรปฏิเสธสินค้ำหรือบริกำร หำกจะมี
ควำมผดิกจ็ะต้องพจิำรณำกฎหมำยเฉพำะอืน่นอกจำกกฎหมำยแพ่งท่ีอำจมกีำรตรำข้ึนเพ่ือคุม้ครองผู้เสียเปรียบบำงกลุม่ 

ส�ำหรับกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภคนั้น เมื่อพิจำรณำหลักกฎหมำยตำมพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ พบว่ำ มีกำรคุ้มครองผู้บริโภคในด้ำนต่ำง ๆ  ที่ส�ำคัญ ได้แก่ ด้ำนโฆษณำ ด้ำนฉลำก ด้ำน
สัญญำ และกำรคุ้มครองผู้บริโภคโดยประกำรอื่น เช่น สินค้ำที่อำจเป็นอันตรำยแก่ผู้บริโภค (มำตรำ ๓๖) อย่ำงไรก็ตำม 
ไม่มีกำรบัญญัติหลักกำรเฉพำะเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภคที่ถูกปฏิเสธสินค้ำหรือบริกำรด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนแต่อย่ำงใด 

   542    From “Heart of Atlanta Motel Inc. v. United States” 379 U.S. 241 (1964)

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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ในกรณีของสินค้ำและบริกำรโดยทั่วไปนั้น พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 
๒๕๔๒ ก�ำหนดให้มีคณะกรรมกำรกลำงว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร (กกร.) ซึ่งมีอ�ำนำจก�ำหนดให้สินค้ำหรือบริกำรใด
เป็น “สินค้ำหรือบริกำรควบคุม” ทั้งนี้ เมื่อได้มีกำรประกำศก�ำหนดสินค้ำหรือบริกำรควบคุมแล้ว กฎหมำยให้ กกร. มี
อ�ำนำจเกีย่วกบัสนิค้ำและบรกิำรดงักล่ำวหลำยประกำร เช่น ก�ำหนดรำคำซ้ือหรอืรำคำจ�ำหน่ำยสนิค้ำหรอืบริกำรควบคมุ 
ส่ังให้จ�ำหน่ำยสินค้ำหรือบริกำรควบคุมตำมปริมำณและรำคำที่ก�ำหนด ก�ำหนดมำตรกำรเพื่อป้องกันกำรกักตุนสินค้ำ
ควบคุม เป็นต้น543 จะเห็นได้ว่ำ หำกสินค้ำหรือบริกำรนั้นถูกประกำศให้เป็นสินค้ำหรือบริกำรควบคุมตำมกฎหมำยนี้ 
จะส่งผลให้คณะกรรมกำรมีอ�ำนำจสั่งให้ผู้ขำยหรือผู้ให้บริกำร ห้ำมมิให้ปฏิเสธกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำหรือบริกำรได้ อย่ำงไร
ก็ตำม อ�ำนำจสั่งกำรเกี่ยวกับพฤติกรรมด้ำนกำรตลำดของคณะกรรมกำรตำมกฎหมำยนี้ อยู่บนพื้นฐำนแนวคิดด้ำนกำร
ควบคุมรำคำสนิค้ำ ป้องกนักำรผกูขำดเพีอ่คุม้ครองผูบ้รโิภค มไิด้อยูบ่นพืน้ฐำนแนวคิดกำรคุม้ครองผูถ้กูเลอืกปฏบิตัจิำก
กำรปฏิเสธสินค้ำหรือบริกำรด้วยเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชำติ เพศ ศำสนำ ฯลฯ แต่อย่ำงใด

ส�ำหรับบริกำรเฉพำะบำงภำคส่วน เช่น บริกำรขนส่งนั้น พบว่ำมีกฎหมำยเฉพำะบำงฉบับวำงหลัก
ห้ำมปฏิเสธบริกำร เช่น พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ก�ำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรห้ำมปฏิเสธให้บริกำร
กรณีรถแท็กซี่ไว้ในมำตรำ ๙๓ ดังนี้ 

“ห้ามมิให้ผู ้ขับขี่รถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร เว้นแต่การบรรทุกนั้นน่าจะ 
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนหรือแก่คนโดยสาร 

ในกรณีที่ผู้ขับขี่รถแท็กซี่มีความประสงค์จะไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ให้แสดงป้ายงดรับจ้าง
บรรทุกคนโดยสาร

วิธีการแสดงป้ายและลักษณะของป้ายงดรับจ้างบรรทุกคนโดยสารให้เป็นไปตามกฎหมายว่า

ด้วยรถยนต์”

ผูว้จิยัมข้ีอสงัเกตว่ำ กฎหมำยดงักล่ำวมหีลกักำรห้ำมปฏเิสธกำรให้บรกิำร และสำมำรถน�ำมำปรบัใช้
กับกรณีกำรเลือกปฏิบัติได้ โดยเฉพำะในกรณีที่กำรปฏิเสธผู้โดยสำรเกิดขึ้นเพรำะเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชำติ 
สญัชำต ิดงัเช่นกรณข้ีอเทจ็จรงิจำกกำรสมัภำษณ์ทีผู่โ้ดยสำรอ้ำงว่ำถูกปฏเิสธบริกำรเพรำะผู้ขับข่ีประสงค์จะให้บริกำรกบั
ชำวต่ำงชำติ อย่ำงไรก็ตำม กำรปฏิเสธผู้โดยสำรที่อำจเป็นควำมผิดตำมกฎหมำยนี้ มิได้มีควำมสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับ
เหตแุห่งกำรเลอืกปฏบิตัติำมกฎหมำยสทิธมินษุยชน กล่ำวคอื กำรปฏเิสธด้วยเหตุอืน่ ๆ  กอ็ยูภ่ำยใต้ขอบเขตของกฎหมำย
น้ี เน่ืองจำกกฎหมำยนีม้ไิด้มวีตัถปุระสงค์หลกัในกำรคุ้มครองสิทธมินษุยชนของบคุคลทีถ่กูเลือกปฏบิติัด้วยเหตุแห่งกำร
เลือกปฏิบัติต่ำง ๆ แต่มุ่งคุ้มครองผู้โดยสำรทั่วไปไม่ว่ำจะเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติหรือไม่ 

ส�ำหรับบรกิำรเฉพำะบำงภำคส่วนอกีกรณหีนึง่ซึง่มกีฎหมำยเฉพำะวำงหลกัเกีย่วกบักำรห้ำมปฏเิสธ
บริกำรแก่ลูกค้ำ คือ กรณีบริกำรที่พัก (Accomodation) ในอุตสำหกรรมท่องเที่ยว โดยกฎหมำยเฉพำะที่เกี่ยวข้อง คือ 
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นกฎหมำยที่ควบคุมกำรประกอบธุรกิจโรงแรม โดยวำงหลักก�ำหนดนิยำม

   543    พระรำชบญัญตัว่ิำด้วยรำคำสนิค้ำและบรกิำร พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๒๕
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   544    คณำธปิ ทองรววีงศ์, กฎหมำยเกีย่วกับกำรท่องเทีย่ว (กรงุเทพมหำนคร: นติธิรรม, ๒๕๕๘), หน้ำ ๓๓๓-๓๓๕
   545    เหตสุมควรอืน่ตำม (๔) ในปัจจบุนัยงัมิได้มกีำรประกำศ 
   546    คณำธปิ ทองรววีงศ์, เรือ่งเดมิ, หน้ำ ๓๓๔-๓๓๕

ควำมหมำยของโรงแรม และหลกักำรควบคมุกำรด�ำเนนิธรุกจิโรงแรม หน้ำท่ีผู้ประกอบธรุกจิและผู้จัดกำรโรงแรม ในส่วน
ทีเ่ก่ียวกับกำรรบัลกูค้ำหรอืแขกเข้ำพกัแรมนัน้ หำกพจิำรณำกฎหมำยแล้วพบว่ำ มคีวำมเกีย่วพนักับกฎหมำย ๒ ฉบับ544  
คือ ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ และ พระรำชบัญญัติโรงแรม

ในส่วนทีเ่กีย่วกบักฎหมำยแพ่งน้ันพบว่ำ กำรเข้ำพกัแรมในโรงแรม เป็นกำรแสดงเจตนำท�ำนติกิรรม
ตำมหลักค�ำเสนอและค�ำสนองของฝ่ำยโรงแรมและแขกผู้เข้ำพัก ในกรณีท่ีแขกเป็นฝ่ำยเริ่มท�ำค�ำเสนอนั้น โรงแรมอำจ
สนองรับหรือไม่ก็ได้ภำยใต้หลักเสรีภำพของกำรแสดงเจตนำ หำกตกลงสนองรับ ก็จะเกิดสัญญำระหว่ำงโรงแรมและ
แขกผูเ้ข้ำพกั หำกโรงแรมไม่ประสงค์รบัแขกผูน้ัน้เข้ำพกักอ็ำจไม่ท�ำค�ำสนอง ส�ำหรบัเหตทุัว่ไปของกำรทีโ่รงแรมไม่สนอง
รับค�ำเสนอขอเข้ำพักจำกแขก เช่น ห้องพักเต็ม เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม ในส่วนของกฎหมำยแพ่งนี้ มิได้มีกำรก�ำหนดหลัก
กำรแทรกแซงกำรแสดงเจตนำของทั้งฝ่ำยโรงแรมและฝ่ำยแขกผู้เข้ำพัก จึงยังคงเป็นไปตำมหลักเสรีภำพในกำรแสดง
เจตนำท�ำสัญญำทั่วไป 

อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำพระรำชบัญญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว พบว่ำกฎหมำยฉบบันีก้�ำหนด
หน้ำที่ส�ำหรับผู้จัดกำรโรงแรมให้ต้องรับบุคคลทั่วไปที่ประสงค์เข้ำพักโรงแรม โดยมำตรำ ๕๘ ก�ำหนดโทษทำงปกครอง
แก่ผู้จัดกำรกรณีที่ปฏิเสธไม่รับบุคคลที่ประสงค์จะเข้ำพักในโรงแรมโดยไม่มีเหตุ ตำมมำตรำ ๓๙ เอำไว้ว่ำ มีโทษปรับ
ทำงปกครองตั้งแต่ห้ำพันบำทถึงสองหมื่นบำท ดังนั้น กรณีกำรตกลงเข้ำพักในโรงแรมนั้นไม่อำจพิจำรณำตำมกฎหมำย
แพ่งเท่ำนั้น หำกแต่ต้องพิจำรณำกฎหมำยมหำชน คือ พระรำชบัญญัติโรงแรมฯ ประกอบด้วย อำจกล่ำวได้ว่ำ โดยหลัก
แล้วผูจ้ดักำรมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยต้องงดเว้นกำรปฏเิสธไม่รับผู้ประสงค์เข้ำพัก กล่ำวอกีนยัหนึง่ก็คอืผู้จัดกำรมหีน้ำทีร่บั
บุคคลที่ประสงค์เข้ำพักในโรงแรมทุกคน เว้นแต่จะเข้ำเหตุที่กฎหมำยก�ำหนดให้ปฏิเสธได้ ตำมมำตรำ ๓๙ ซึ่งก�ำหนดว่ำ 

“ผู้จัดกำรอำจปฏิเสธไม่รับบุคคลที่ประสงค์จะเข้ำพักในโรงแรมได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑)   มเีหตอุนัควรสงสยัได้ว่ำบคุคลนัน้จะเข้ำไปหลบซ่อน มัว่สมุ หรอืกระท�ำกำรใด อนัเป็นควำมผิด
      อำญำขึ้นในโรงแรม หรือก่อให้เกิดควำมร�ำคำญแก่ผู้พักอื่นในโรงแรม
(๒)  มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำบุคคลนั้นไม่สำมำรถจ่ำยค่ำห้องพักได้
(๓) มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำบุคคลนั้นเป็นโรคติดต่ออันตรำยหรือโรคติดต่อตำมกฎหมำยว่ำด้วย 

           โรคติดต่อ
(๔)  มีเหตุอันสมควรประกำรอื่นตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก�ำหนด545   
ในกรณีตำม (๓) ถ้ำผู้จัดกำรรับบุคคลนั้นเข้ำพักจะต้องแจ้งให้เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขหรือพนักงำน

เจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อทรำบด้วย”
จำกหลักกฎหมำยดังกล่ำว ผู้วิจัยมีข้อพิจำรณำ ๓ ประกำร ดังนี้

ประการแรก546 กำรใช้สทิธปิฏิเสธตำมมำตรำ ๓๙ นีเ้ป็นขัน้ตอนก่อนโรงแรมตกลงสนองรับค�ำเสนอ 
กล่ำวคือ เมื่อแขกท่ีประสงค์เข้ำพักเสนอขอเข้ำพักหรือท�ำค�ำเสนอโดยกำรจองห้องพัก ในขั้นนี้โรงแรมอำจปฏิเสธโดย
อำศัยเหตุดังกล่ำวได้ ซึ่งไม่เป็นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติโรงแรม ส�ำหรับในทำงแพ่งนั้นก็ยังไม่เกิดควำมรับผิดทำง
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สัญญำเนื่องจำกฝ่ำยโรงแรมยังไม่ได้ท�ำค�ำสนอง อย่ำงไรก็ตำม หำกเป็นกรณีที่สัญญำเกิดแล้ว กล่ำวคือ แขกท�ำค�ำเสนอ
และโรงแรมท�ำค�ำสนองรับแล้ว ดังนี้เห็นว่ำผ่ำนขั้นตอนกำรใช้สิทธิปฏิเสธตำมกฎหมำยแล้ว หำกโรงแรมจะไม่ให้แขก
เข้ำพัก ตำมพระรำชบัญญัติโรงแรมมิได้ก�ำหนดรับรองสิทธิในจุดนี้ไว้ ก็จะต้องพิจำรณำเรื่องกำรผิดสัญญำทำงแพ่ง เมื่อ
เปรียบเทียบกฎหมำยต่ำงประเทศพบว่ำ ประเทศสหรัฐอเมริกำนั้นมีหลักคอมมอนลอว์ก�ำหนดให้โรงแรมต้องรับแขกที่
ประสงค์เข้ำพัก547 แต่กฎหมำยลำยลักษณ์อักษรของมลรัฐมีกำรก�ำหนดให้สิทธิแก่ทำงฝ่ำยโรงแรมสองข้ันตอน กล่ำว
คือ สิทธิในกำรปฏิเสธ (Right to refuse accommodation) ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนกำรรับแขกเข้ำพักเช่นเดียวกับมำตรำ 
๓๙ ของไทย ส�ำหรับมลรัฐที่มีกฎหมำยลำยลักษณ์อักษรรับรองสิทธิในกำรปฏิเสธแขก เช่น Florida (Florida statute, 
Section 509.092), Kansas (Kansas statute, Section 36-602), California (California Penal Code, Section 
365) นอกจำกนี้ ยังมีกำรก�ำหนดให้สิทธิในกำรขับไล่ (Right to evict)548 ซึ่งเป็นขั้นตอนหลังจำกรับแขกเข้ำพักแล้ว 
โดยมีเหตบุำงประกำรทีก่ฎหมำยให้สทิธโิรงแรมในกำรขบัไล่แขกออกไป อย่ำงไรก็ตำม พระรำชบญัญตัโิรงแรมมไิด้มกีำร
ก�ำหนดสิทธิในกำรขับไล่เอำไว้ ดังนั้น กำรขับไล่แขกจึงต้องพิจำรณำกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะกำรเลิกสัญญำ
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์

ประการท่ีสอง549 กฎหมำยก�ำหนดเหตุที่โรงแรมอำจปฏิเสธไม่ให้แขกที่มีพฤติกรรมบำงอย่ำงเข้ำ
พักในโรงแรม ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อควำมปลอดภัยและควำมสงบเรียบร้อย แต่เหตุดังกล่ำวเป็นกำรท่ีกฎหมำยให้สิทธิ
ผู้จัดกำรโรงแรมเท่ำนั้น หำกผู้จัดกำรไม่ใช้สิทธิดังกล่ำวแต่ยังคงตกลงยอมรับบุคคลที่มีพฤติกรรมตำมมำตรำ ๓๙ เข้ำ
พักก็มิได้ต้องห้ำมหรือมีโทษตำมกฎหมำยแต่อย่ำงใด เพียงแต่ถ้ำผู้จัดกำรจะรับบุคคลตำม (๓) กฎหมำยก�ำหนดหน้ำที่
ให้แจ้งพนักงำนที่เกี่ยวข้องทรำบเท่ำนั้น ดังนั้น หำกผู้จัดกำรไม่ใช้สิทธิปฏิเสธเหล่ำนี้ ก็จะกลับไปสู่หลักท่ีว่ำจะต้องรับ
บุคคลที่ประสงค์เข้ำพักทุกคน 

ประการทีส่าม แม้ว่ำกฎหมำยเกีย่วกบัโรงแรมของไทยก�ำหนดหลกัห้ำมกำรปฏเิสธแขกในกำรเข้ำพัก
และก�ำหนดข้อยกเว้นส�ำหรับเหตแุห่งกำรปฏเิสธ แต่หลักกำรและข้อยกเว้นดงักล่ำวไม่ได้มคีวำมสมัพนัธ์กบักำรคุม้ครอง
สิทธิมนุษยชนของแขกหรือลูกค้ำจำกกำรถูกเลือกปฏิบัติ กล่ำวคือ กฎหมำยไม่ได้ก�ำหนดห้ำมกำรปฏิเสธแขกด้วยเหต ุ
แห่งกำรเลือกปฏิบัติต่ำง ๆ เช่น เชื้อชำติ สีผิว เพศ รสนิยมทำงเพศ เป็นต้น 

กรณท่ีีเกดิข้ึนในประเทศไทยท่ีเกีย่วข้องกบักำรปฏเิสธบรกิำรด้ำนโรงแรมทีพ่กัด้วยเหตแุห่งกำรเลือก
ปฏิบัติ พบได้ในกรณีปรำกฏกำรณ์ตุ๊กตำลูกเทพ ซึ่งผู้ให้บริกำรโรงแรม รีสอร์ท หลำยแห่งประกำศไม่ให้ลูกค้ำที่น�ำตุ๊กตำ
ดงักล่ำวเข้ำพกั หำกพจิำรณำว่ำควำมนยิมพำตุก๊ตำลกูเทพตดิตวัในกำรเดนิทำงเข้ำพกัแรมนัน้อยูบ่นพืน้ฐำนควำมเชือ่ใน
ลัทธิของแต่ละบุคคล จะเห็นได้ว่ำเป็นเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติประกำรหนึ่ง ดังนั้น กำรปฏิเสธไม่ให้เข้ำพักด้วยเหตุแห่ง
ควำมเช่ือทีแ่ตกต่ำงกันจะเข้ำข่ำยกำรเลอืกปฏบัิต ิอย่ำงไรกต็ำม ในปัจจบุนัประเทศไทยไม่มกีฎหมำยเฉพำะทีว่ำงหลกัห้ำม

   547    From “Hopp v. Thompson 38 N.W. 2d 133” (S.D. 1949)
   548   มลรัฐที่มีกฎหมำยลำยลักษณ์อักษรรับรองสิทธิในกำรขับไล่แขก เช่น California (California Civil Code, Section 

1865) Florida (Florida Code, Section 509.141) Louisiana ( Louisiana Revised Statute, Chapter 3, Section 75)
   549    คณำธปิ ทองรววีงศ์, เรือ่งเดมิ, หน้ำ ๓๓๔-๓๓๕
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เลอืกปฏบิตัใินกรณกีำรกระท�ำของภำคเอกชนทีเ่กีย่วกบัมติิของกำรขำยสินค้ำหรือให้บริกำร ดังนัน้ กำรกระท�ำของภำค
เอกชนดงักล่ำวแม้จะมลีกัษณะเป็นกำรเลอืกปฏบิตัแิต่กไ็ม่มกีฎหมำยคุม้ครองผูถ้กูเลอืกปฏบิติัเป็นกำรเฉพำะแต่อย่ำงไร

อำจสรปุได้ว่ำ ในระบบกฎหมำยไทยปัจจบุนัยงัไม่มกีฎหมำยทีว่ำงหลกัเฉพำะในกำรห้ำมเลอืกปฏบิตัิ
ทีเ่กีย่วข้องกบัมติกิำรให้บรกิำรและจ�ำหน่ำยสนิค้ำซ่ึงเป็นกำรเลอืกปฏบิติัในภำคเอกชน แม้พบว่ำมกีฎหมำยเฉพำะหลำย
ฉบับที่อำจปรับใช้ในกำรห้ำมปฏิเสธสินค้ำหรือบริกำร แต่กฎหมำยเหล่ำนั้นอยู่บนพื้นฐำนแนวคิดอื่นมิได้ก�ำหนดขึ้นบน
พื้นฐำนแนวคิดกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กล่ำวคือ กำรห้ำมปฏิเสธสินค้ำหรือบริกำรตำมกฎหมำยเหล่ำนั้นมิได้มีควำม
สัมพันธ์กับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนแต่อย่ำงไร นอกจำกกำรศึกษำประเด็นกำรปฏิเสธสินค้ำ
และบรกิำรในหวัข้อนีแ้ล้ว ในล�ำดบัต่อไปจะได้ศกึษำกรณเีฉพำะเกีย่วกบักำรปฏเิสธสนิค้ำและบรกิำรแก่บคุคลทีม่คีวำม
หลำกหลำยทำงเพศ หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในมิติของสินค้ำและบริกำรนั่นเอง  
โดยจะได้วิเครำะห์ในหัวข้อต่อไป นอกจำกนี้ ยังจะได้จ�ำแนกกำรปฏิเสธสินค้ำและบริกำรเฉพำะกรณีผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
เป็นอีกหัวข้อหนึ่งด้วย 

๔.๑๘ กรณีการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการส�าหรับบุคคล
        ที่มีความหลากหลายทางเพศ  

จำกกำรศกึษำกฎหมำยของสหรฐัอเมรกิำพบว่ำ หลำยมลรฐัมคีวำมพยำยำมในกำรตรำกฎหมำยเพือ่อนญุำตให้
องค์กรหรือบุคคลสำมำรถปฏิเสธให้บริกำรและจ�ำหน่ำยสินค้ำส�ำหรับคู่รักเพศเดียวกัน ด้วยเหตุผลว่ำเป็นควำมเชื่อทำง
ศำสนำ (กำรสมรสจะมีข้ึนได้เฉพำะต่ำงเพศ และกำรมีเพศสัมพันธ์จะมีข้ึนได้ภำยใต้กำรสมรสระหว่ำงคนต่ำงเพศ) จะ
เห็นว่ำ โดยสภำพของพฤติกรรมที่มีกำรปฏิเสธสินค้ำและบริกำรนั้น เป็นกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ รสนิยมทำง
เพศ แต่กฎหมำยทีเ่สนอหรอืบญัญตัขิึน้มำใหม่นัน้ คุม้ครองให้สำมำรถปฏเิสธหรอืเลอืกปฏบิตัใินด้ำนสนิค้ำและบรกิำรได้ 

ฝ่ำยที่สนับสนุนกฎหมำยเช่นนี้มองว่ำ กฎหมำยเก่ียวกับกำรห้ำมเลือกปฏิบัติที่มีผลบังคับใช้อยู่ในระดับมลรัฐ
นั้น ส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อทำงศำสนำ เพรำะห้ำมกำรปฏิเสธกำรขำยสินค้ำหรือให้บริกำรบนพ้ืนฐำนของควำมเชื่อ
ทำงศำสนำ ดังนั้น กฎหมำยเหล่ำนี้จึงคุ้มครองให้สำมำรถปฏิเสธสินค้ำหรือบริกำรได้ ซึ่งหำกพิจำรณำโดยพื้นฐำนแล้วก็
คือกำรเลือกปฏิบัตินั่นเอง แต่เป็นกำรเลือกปฏิบัติที่มีกฎหมำยใหม่ออกมำรองรับด้วยเหตุผลควำมเชื่อทำงศำสนำ 

ส�ำหรับงำนวิจัยนี้จะเลือกศึกษำกฎหมำยของรัฐ Georgia ซึ่งเป็นกรณีที่ร่ำงกฎหมำยลักษณะนี้ถูกยับยั้ง และ 
กฎหมำยของรัฐ Mississippi ซึ่งผ่ำนกำรพิจำรณำและมีผลใช้บังคับแล้ว 

๔.๑๘.๑ กรณี กฎหมายรัฐ Georgia 
รฐั Georgia ในสหรฐัอเมริกำ ได้มกีำรผ่ำนร่ำงกฎหมำย (House Bill 757 หรอืเรยีกว่ำ ร่ำงกฎหมำย

เสรีภำพทำงศำสนำ (Religious liberty Bill) ซึ่งผ่ำนกำรพิจำรณำของสภำระดับรัฐแล้ว) ร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวอนุญำต
ให้องค์กรต่ำง ๆ อำศัยควำมเช่ือทำงศำสนำมำเป็นเหตุปฏิเสธไม่ให้บริกำรแก่บุคคลกลุ่มรักร่วมเพศได้ หลักส�ำคัญของ
ร่ำงกฎหมำยมี ดังนี้ 

“องค์กรท่ีเกีย่วข้องกบัควำมเชือ่ (Faith Based Organization) หมำยถงึ โบสถ์ โรงเรียนสอนศำสนำ 
สมำคม หรือกำรประชุมกันของโบสถ์ หน่วยงำนตัวแทนกำรจัดประชุมทำงศำสนำ เมื่อองค์กรเหล่ำนั้นมีคุณสมบัติถูก
ต้องตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับควำมเชื่อจะต้องไม่ถูกบังคับให้ท�ำกำรให้เช่ำ หรือให้อนุญำตบุคคลอื่นใช้
ทรัพย์สินของตนส�ำหรับท�ำกิจกรรมใด ๆ ซึ่งขัดแย้งกับควำมเชื่อขององค์กรนั้น 

องค์กรทีเ่กีย่วข้องกบัควำมเชือ่จะต้องไม่ถกูบงัคบัให้จดัหำบรกิำรทำงสงัคม กำรศกึษำ หรอืกำรกุศล 
ซ่ึงขดัหรือแย้งกบัควำมเชือ่ทำงศำสนำโดยสจุรติดงัทีป่รำกฏในแนวปฏบิติั กำรแสดงออก หรือกล่ำวไว้อย่ำงชัดเจนในสิง่
แสดงถึงควำมเชื่อนั้น” 

ร่ำงกฎหมำยนี้หำกมีผลกระทบ เช่น โบสถ์สำมำรถปฏิเสธไม่ท�ำพิธีสมรสระหว่ำงคนเพศเดียวกัน 
องค์กร สมำคม สำมำรถปฏิเสธกำรให้เช่ำสถำนที่จัดงำนสมรสระหว่ำงคนเพศเดียวกัน รวมทั้งสำมำรถก�ำหนดนโยบำย 
แนวปฏบิตั ิระเบยีบกำรใช้บรกิำรทีจ่�ำกัดสทิธบิคุคลรกัเพศเดยีวกนัได้ นอกจำกนัน้ กฎหมำยนีจ้ะมผีลกระทบต่อกฎหมำย
ท้องถ่ินในเมอืงต่ำง ๆ  ของ Georgia ทีว่ำงหลกัห้ำมเลอืกปฏบิติับคุคลด้วยเหตุแห่งเพศ จะเหน็ได้ว่ำโดยหลักแล้วกฎหมำย
นี้วำงหลักกำรเลือกปฏิบัติโดยตรงด้วยเหตุแห่งเพศ อย่ำงไรก็ตำม ในเดือนมีนำคม ๒๕๕๙ ผู้ว่ำกำรรัฐ (Nathan Deal) 
ใช้สิทธิยับยั้ง (Veto) ร่ำงกฎหมำยนี้  

เมื่อวิเครำะห์หลักกำรของร่ำงกฎหมำยนี้จะเห็นว่ำ อำจพิจำรณำได้สองด้ำน กล่ำวคือ ในด้ำนหนึ่ง 
ฝ่ำยอนุรักษ์นิยมและกลุ่มองค์กรศำสนำอ้ำงเหตุผลสนับสนุนร่ำงกฎหมำยนี้ว่ำเป็นกำรรับรองสิทธิให้บุคคลผู้มีควำมเชื่อ
ทำงศำสนำ (ที่คัดค้ำนกำรรักร่วมเพศ) สำมำรถแสดงออกซึ่งควำมเชื่อตำมศำสนำของตน (โดยกำรปฏิเสธไม่ให้บริกำร
กับคนรักร่วมเพศ) หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ หำกบังคับให้บุคคลเหล่ำนี้ต้องให้บริกำรต่ำง ๆ  กับผู้รักร่วมเพศก็เท่ำกับเป็นกำร
จ�ำกดัสิทธใินควำมเช่ือทำงศำสนำและกำรแสดงออกทำงศำสนำ อย่ำงไรกต็ำมในอกีด้ำนหนึง่ ฝ่ำยทีค่ดัค้ำนร่ำงกฎหมำย
นี้อ้ำงว่ำกฎหมำยเปิดทำงให้เลือกปฏิบัติในมิติของกำรให้บริกำร กำรจ�ำหน่ำยสินค้ำ ด้วยเหตุแห่งเพศ รสนิยมทำงเพศ 
อัตลักษณ์ทำงเพศ จะเห็นได้ว่ำกรณีร่ำงกฎหมำยนี้เกี่ยวข้องกับสองเหตุ กล่ำวคือ ควำมเชื่อทำงศำสนำ และควำม 
หลำกหลำยทำงเพศ ซึ่งต่ำงก็เป็นเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติอันได้รับกำรคุ้มครองตำมกฎหมำยเช่นเดียวกัน กรณีนี้จึง
อยู่ท่ีกำรให้น�้ำหนักระหว่ำงเหตุทั้งสองน้ี โดยฝ่ำยนิติบัญญัติผู้ร่ำงและผ่ำนกฎหมำยให้น�้ำหนักไปในทำงกำรคุ้มครอง 
กำรแสดงออกตำมควำมเชื่อทำงศำสนำ ในขณะที่ผู้ว่ำกำรรัฐซึ่งใช้สิทธิยับยั้งร่ำงกฎหมำย ให้น�้ำหนักไปในทำงคุ้มครอง
เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติด้ำนเพศ รวมท้ังมีเหตุผลเชิงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุนด้วย เน่ืองจำกกำรเลือกปฏิบัติด้ำน
สินค้ำและบริกำรตำมกฎหมำยนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อกำรค้ำของรัฐ 

หำกพิจำรณำตำมกฎหมำยไทยปัจจุบันพบว่ำ พระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ. 
๒๕๕๘ เป็นกฎหมำยเฉพำะซึง่มหีลกักำรโดยตรงในกำรห้ำมเลอืกปฏบิติัด้วยเหตุแห่งเพศ หำกพจิำรณำ มำตรำ ๓ จะเหน็
ได้ว่ำมกีำรนยิำมควำมหมำยของกำรเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ ไว้ว่ำ หมำยถงึ “กำรกระท�ำหรอืไม่กระท�ำ
กำรใดอนัเป็นกำรแบ่งแยก กดีกนั หรอืจ�ำกดัสทิธิประโยชน์ใด ๆ  ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยปรำศจำกควำมชอบธรรม 
เพรำะเหตุที่บุคคลน้ันเป็นเพศชำยหรือเพศหญิง หรือมีกำรแสดงออกที่แตกต่ำงจำกเพศโดยก�ำเนิด” นอกจำกนี้ ยังมี 
หลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติที่ส�ำคัญในมำตรำ ๑๗ คือ “กำรก�ำหนดนโยบำย กฎ ระเบียบ ประกำศ มำตรกำร โครงกำร  
หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะท่ีเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
ระหว่ำงเพศจะกระท�ำมไิด้” หำกน�ำหลกักำรของร่ำงกฎหมำย House Bill 757 ของรฐั Georgia มำวเิครำะห์กับหลกักำร
ตำมกฎหมำยไทยจะเห็นได้ว่ำ กำรให้สทิธบิคุคลหรอืองค์กรในกำรปฏเิสธสนิค้ำหรอืบรกิำรด้วยเหตแุห่งเพศเป็นกำรขดัแย้ง 
ต่อหลักกำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยนี้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรก�ำหนดระเบียบแนวปฏิบัติขององค์กรเอกชนหรือของรัฐก็ตำม 
อย่ำงไรก็ตำม ยังมีประเด็นที่เป็นปัญหำว่ำ หำกมีกำรตรำกฎหมำยจ�ำกัดสิทธิเช่นนี้โดยอ้ำงเหตุว่ำ “มีเหตุอันชอบธรรม” 
เนื่องจำกควำมเชื่อทำงศำสนำจะสำมำรถท�ำได้หรือไม่ ซึ่งก็คงต้องอำศัยแนวค�ำพิพำกษำของศำลในกำรตีควำม 
ประเด็นนี้ต่อไป 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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๔.๑๘.๒ กรณีกฎหมาย Mississippi 
ในเดือนเมษำยน ๒๕๕๙ รัฐบำลของรัฐ Mississippi ได้ผ่ำนกฎหมำย “คุ้มครองเสรีภำพในควำม

เชื่อจำกกำรเลือกปฏิบัติโดยรัฐบำล" (Protecting Freedom of Conscience from Government Discrimination 
Act) กฎหมำยฉบับนี้มีหลักส�ำคัญ ดังนี้

กฎหมำยได้นิยำมควำมหมำยของควำมเชื่อทำงศำสนำหรือศีลธรรมว่ำ550  
“ควำมเชื่อทำงศำสนำหรือทำงศีลธรรมที่ยึดถือโดยสุจริต (Sincerely held religious beliefs or 

moral convictions) หมำยถึง 
 กำรสมรสนั้นมีได้เฉพำะระหว่ำงผู้ชำยและผู้หญิง 
 ควำมสมัพนัธ์ทำงเพศ (Sexual Relations) จะถกูจ�ำกดัเฉพำะกำรสมรสระหว่ำงผูช้ำยและผูห้ญงิ 
นอกจำกนี้ ยังนิยำมควำมหมำยของเพศไว้ด้วยว่ำ “ผู้ชำยและผู้หญิง หมำยถึง เพศในทำงชีวภำพซึ่ง

ไม่อำจเปลี่ยนแปลงได้ดังที่ระบุด้วยกำยวิภำคและยีนในเวลำเกิด (Immutable Biological Sex)”

ส�ำหรับหลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัตินั้น มีหลักส�ำคัญว่ำ 
“รัฐบำลระดับรัฐจะต้องไม่ท�ำกำรเลือกปฏิบัติใด ๆ ต่อองค์กรทำงศำสนำในกรณีต่อไปนี้ 
 กำรที่องค์กรศำสนำปฏิเสธกำรจัดพิธีกรรม งำนฉลองเกี่ยวกับกำรสมรสด้วยเหตุผลตำมควำมเชื่อ

ทำงศำสนำหรือทำงศีลธรรม
  กำรที่องค์กรศำสนำมีกำรด�ำเนินกำรหรือกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรจ้ำงแรงงำน เช่น กำรตัดสินใจ

ไม่จ้ำงหรือจ้ำง เลิกจ้ำง ลงโทษทำงวินัยแก่บุคคล ตำมเหตุผลควำมเชื่อทำงศำสนำหรือทำงศีลธรรม
  กำรที่องค์กรศำสนำตัดสินใจเกี่ยวกับกำรจ�ำหน่ำย ให้เช่ำ เงื่อนไขข้อก�ำหนดในสัญญำเกี่ยวกับที่

อยู่อำศัย ตำมเหตุผลควำมเชื่อทำงศำสนำหรือทำงศีลธรรม
  รัฐบำลระดับรัฐจะต้องไม่ท�ำกำรเลือกปฏิบัติใด ๆ ต่อบุคคล ซึ่งปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในกรณีที ่

เกีย่วกับกำรให้กำรรกัษำ บ�ำบดั เกีย่วกบักำรผ่ำตัดแปลงเพศ หรือปฏเิสธในกำรมส่ีวนร่วมในกำรให้ค�ำปรึกษำทำงจติวทิยำ
ตำมเหตุผลควำมเชื่อทำงศำสนำหรือทำงศีลธรรม

  รัฐบำลระดับรัฐจะต้องไม่ท�ำกำรเลือกปฏิบัติใด ๆ ต่อบุคคลซ่ึงปฏิเสธในกำรให้บริกำรที่พัก
อำศัย สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก สินค้ำ หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดงำนสมรส กำรเฉลิมฉลอง 
ตำมเหตุผลควำมเชื่อทำงศำสนำหรือทำงศีลธรรม เช่น กำรถ่ำยภำพ วีดิทัศน์ วำงแผนแต่งงำน กำรพิมพ์ กำรจัดดอกไม้  
กำรออกแบบเสื้อผ้ำ กำรให้บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม กำรให้บริกำรรถเช่ำ อัญมณี กำรให้เช่ำสถำนที่จัดงำน รวมทั้ง
กำรให้บริกำรสินค้ำหรือบริกำรเกี่ยวข้องกับกำรสมรส” 

   550    Protecting Freedom of Conscience from Government Discrimination Act, Section 2
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ข้อวิเคราะห์: จะเห็นได้ว่ำ 
กฎหมำยฉบับนี้มิได้ก�ำหนดให้สิทธิแก่บุคคลในกำร
ปฏิเสธสินค้ำและบริกำรแก่บุคคลอื่นโดยตรง แต่
ก�ำหนดหน้ำท่ีให้แก่รัฐบำลระดับรัฐ ในกำรท่ีจะไม่
กระท�ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรเลือกปฏิบัติต่อบุคคล
ที่กระท�ำกำรบำงอย่ำงตำมควำมเชื่อทำงศำสนำ  
(The state government shall not take any 
discriminatory action against…) ซึ่งหมำยถึง
กำรห้ำมรัฐบำลในกำรตรำกฎหมำยห้ำมองค์กร
หรอืบคุคลดงักล่ำวกระท�ำกำรเลอืกปฏบิติัต่อบุคคล
อื่น ตัวอย่ำงเช่น องค์กรศำสนำอำจปฏิเสธกำรจ้ำงงำนหรือกำรจัดพิธีทำงศำสนำต่อบุคคลที่มีรสนิยมทำงเพศรักเพศ
เดียวกัน กำรปฏิเสธเช่นน้ีเป็นกำรเลือกปฏิบัติ ตำมกฎหมำยนี้ห้ำมรัฐบำลตรำกฎหมำยใด ๆ ท่ีมีหลักกำรห้ำมองค์กร
ศำสนำกระท�ำกำรเช่นนี้ โดยมีเหตุผลว่ำหำกมีกำรตรำกฎหมำยห้ำมกระท�ำกำรดังกล่ำวจะเป็นกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ
ศำสนำและควำมเชื่อ 

เหตุผลของกำรที่หลำยรัฐมีควำมพยำยำมบัญญัติกฎหมำยลักษณะนี้ สืบเนื่องจำกกำรที่ศำลสูงสุด
สหรัฐอเมริกำได้รับรองสิทธิในกำรสมรสของคนเพศเดียวกันในเดือนมิถุนำยน ๒๕๕๙ โดยศำลสูงสุดสหรัฐอเมริกำได้
ตดัสนิว่ำ551 กฎระเบยีบในระดบัรฐัซึง่ห้ำมกำรสมรสระหว่ำงคนเพศเดียวกนันัน้เป็นกำรขดัต่อรัฐธรรมนญู เหตุผลส�ำคัญ
ประกำรหน่ึงของค�ำตัดสินก็คือ เนื่องจำกกฎหมำยระดับรัฐเหล่ำนั้นขัดต่อหลักควำมเท่ำเทียมกันตำมรัฐธรรมนูญฉบับ
แก้ไขครั้งที่ ๑๔ (Equal Protection) ค�ำตัดสินดังกล่ำวส่งผลให้รัฐต่ำง ๆ ต้องจดทะเบียนสมรสให้กับคู่รักเพศเดียวกัน 
ซึ่งก่อนหน้ำค�ำพิพำกษำนี้มีหลำยรัฐท่ีไม่ยอมรับกำรจดทะเบียนดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ค�ำพิพำกษำนี้ส่งผลต่อเนื่อง
ให้กลุ่มองค์กร บุคคลท่ียึดมั่นในควำมเชื่อทำงศำสนำที่ไม่ยอมรับกำรสมรสระหว่ำงคนเพศเดียวกัน ด�ำเนินกำรปฏิเสธ 
กำรให้บรกิำร กำรจ�ำหน่ำยสนิค้ำแก่คูร่กัเพศเดยีวกนั โดยเฉพำะในกรณทีีคู่รั่กเพศเดียวกนัเหล่ำนัน้จะท�ำกำรสมรส เช่น 
ผูใ้ห้บรกิำรจดังำนแต่งงำนปฏิเสธไม่รบับรกิำรคูร่กัเพศเดียวกนั ฝ่ำยทีส่นบัสนนุแนวคิดทำงศำสนำนีจ้งึเรียกร้องให้รฐัตรำ
กฎหมำยคุ้มครองสิทธิในกำรปฏิเสธดังกล่ำว

กฎหมำยทีอ่นญุำตให้มกีำรเลอืกปฏบิตัใินมติสินิค้ำและบริกำรแก่คู่รกัเพศเดยีวกันนี ้สะท้อนให้เห็นถงึ 
ควำมขัดแย้งระหว่ำงเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ ๒ เหตุ กล่ำวคือ 

 เหตุแห่งศำสนำ หรือควำมเชื่อ: ฝ่ำยที่ประสงค์จะปฏิเสธสินค้ำหรือบริกำรให้แก่บุคคลที่รักเพศ
เดยีวกนั (Homosexual) นัน้ขดัแย้งกบัควำมเชือ่ทำงศำสนำของฝ่ำยทีป่ฏเิสธ เมือ่พจิำรณำด้ำนนี ้หำกกฎหมำยวำงหลัก
ห้ำมเลอืกปฏิบติัซึง่จะส่งผลให้ฝ่ำยนีจ้�ำต้องให้บรกิำรหรอืจ�ำหน่ำยสนิค้ำแก่คูร่กัร่วมเพศ กเ็ท่ำกบัเป็นกำรบงัคบัให้ฝ่ำยนี้
ต้องกระท�ำกำรอันฝ่ำฝืนต่อควำมเชื่อทำงศำสนำ จึงมองว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติ

เหตุแห่งเพศ รสนิยมทำงเพศ: ฝ่ำยที่อ้ำงสิทธิในควำมเท่ำเทียมกันระหว่ำงคู่รักเพศเดียวกันกับ
คู่รกัต่ำงเพศ เมือ่พิจำรณำในด้ำนนีก้ำรปฏเิสธสนิค้ำหรอืบรกิำรดังกล่ำวนัน้กเ็ป็นกำรเลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตแุห่งเพศ รสนยิม
ทำงเพศ กล่ำวคือ มีกำรปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงกนัเพยีงเพรำะเหตขุองควำมมรีสนยิมทำงเพศทีร่กัเพศเดยีวกนัเท่ำนัน้ ฝ่ำยนีจึ้ง

   551    From “Obergefell v. Hodges” 576 U.S. (2015)
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   552    อย่ำงไรกต็ำม ผูว้จิยัเหน็ว่ำ กฎหมำยนีจ้�ำกดัขอบเขตเฉพำะกำรปฎเิสธสนิค้ำและบรกิำรในบำงมติ ิโดยเฉพำะทีเ่กีย่วเนือ่ง

กับกำรสมรสของคู่รักเพศเดียวกัน ดังนั้น ในกรณีที่คู่รักเพศเดียวกันซื้อสินค้ำหรือบริกำรอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในขอบเขตกฎหมำยนี้ เช่น ไปซื้อ

สนิค้ำอุปโภคบริโภคในห้ำงสรรพสนิค้ำ ผูป้ระกอบกำรกไ็ม่สำมำรถอ้ำงกฎหมำยนีเ้พือ่ปฎิเสธกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำได้ หำกมกีำรปฎิเสธขึน้ก็จะ

ตกอยูภ่ำยใต้หลักกำรห้ำมเลอืกปฏิบตัทิัว่ไปตำมกฎหมำยรฐัน้ัน 

มองว่ำ กฎหมำยนีเ้ปิดทำงให้องค์กรศำสนำ รวมถึงบคุคลทัว่ไป ท่ีจะปฏเิสธให้บริกำรหรือจ�ำหน่ำยสินค้ำแก่บคุคลอืน่ด้วย
เหตุผลข้ออ้ำงควำมเชื่อทำงศำสนำหรือศีลธรรม 

 
ข้อทีน่่ำสงัเกตกค็อื กฎหมำยบำงมลรฐั เช่น Mississippi ก�ำหนดนยิำมควำมหมำยของควำมเช่ือทำง

ศำสนำและศีลธรรมไว้อย่ำงเจำะจงลงไปว่ำเฉพำะควำมเชือ่ว่ำกำรสมรสและกำรมเีพศสมัพนัธ์จะต้องเกดิขึน้ระหว่ำงบุคคล
ทีมี่เพศสภำพโดยก�ำเนดิแตกต่ำงกนัเท่ำนัน้ ดงันัน้ หลงัจำกกฎหมำยนีใ้ช้บงัคบั อำจมกีำรเลอืกปฏบิตัด้ิวยกำรปฏิเสธสนิค้ำ
หรือบริกำร ในกรณีดังต่อไปนี้ เช่น โบสถ์ปฏิเสธกำรท�ำพิธีสมรสให้กับคู่รักเพศเดียวกัน ผู้ให้บริกำรจัดงำนและวำงแผน
กำรสมรสรวมทัง้ผูใ้ห้บรกิำรและจ�ำหน่ำยสนิค้ำต่ำง ๆ  ทีเ่กีย่วเนือ่งกบักำรสมรส สำมำรถปฏเิสธกำรให้บริกำรและสนิค้ำ
ดังกล่ำวแก่คู่สมรสเพศเดียวกันได้ โดยกฎหมำยนี้ห้ำมรัฐในกำรตรำกฎหมำยอื่นที่มีผลห้ำมกำรปฏิเสธดังกล่ำว552  

หำกพิจำรณำตำมกฎหมำยไทยปัจจุบันพบว่ำ พระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ. 
๒๕๕๘ เป็นกฎหมำยเฉพำะซึ่งมีหลักกำรโดยตรงในกำรห้ำมเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ หำกพิจำรณำ มำตรำ ๓ จะ
เห็นได้ว่ำมีกำรนิยำมควำมหมำยของกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ ไว้ว่ำ หมำยถึง “กำรกระท�ำหรือไม่
กระท�ำกำรใดอนัเป็นกำรแบ่งแยก กดีกนั หรอืจ�ำกดัสิทธปิระโยชน์ใด ๆ  ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยปรำศจำกควำม
ชอบธรรม เพรำะเหตทุีบุ่คคลนัน้เป็นเพศชำยหรือเพศหญิง หรือมกีำรแสดงออกทีแ่ตกต่ำงจำกเพศโดยก�ำเนดิ” ดงันัน้ 
โดยหลักแล้วกำรปฏิเสธกำรให้บริกำรหรือสินค้ำแก่บุคคลด้วยเหตุแห่งเพศก็เป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยนี้ 

นอกจำกนี้ ยังมีหลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติที่ส�ำคัญในมำตรำ ๑๗ คือ 
“กำรก�ำหนดนโยบำย กฎ ระเบยีบ ประกำศ มำตรกำร โครงกำร หรอืวธิปีฏบิติัของหน่วยงำนของรฐั 

องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ระหว่ำงเพศจะกระท�ำมิได้” 
กำรด�ำเนนิกำรตำมวรรคหนึง่ เพ่ือขจัดอปุสรรคหรือส่งเสริมให้บคุคลสำมำรถใช้สิทธแิละเสรภีำพ

ได้เช่นเดยีวกบับคุคลอืน่ หรอืเพือ่คุม้ครองสวสัดภิำพและควำมปลอดภยั หรอืกำรปฏบิตัติำมหลกักำรทำงศำสนำ หรอื
เพื่อควำมมั่นคงของประเทศ ย่อมไม่ถือเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ” 

หำกน�ำหลักกำรของกฎหมำย “คุ้มครองเสรีภำพในควำมเชื่อจำกกำรเลือกปฏิบัติโดยรัฐบำล"  
(Protecting Freedom of Conscience from Government Discrimination Act) ของรฐั Mississippi มำวเิครำะห์
กบัหลกักำรตำมกฎหมำยไทยจะเหน็ได้ว่ำ กำรให้สิทธบิคุคลหรือองค์กรในกำรปฏเิสธสินค้ำหรือบริกำรด้วยเหตแุห่งเพศ
เป็นกำรขัดแย้งต่อหลักกำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยของไทย ไม่ว่ำจะเป็นกำรก�ำหนดระเบียบแนวปฏิบัติขององค์กร
เอกชนหรือของรัฐก็ตำม อย่ำงไรก็ตำม ยังมีประเด็นท่ีน่ำพิจำรณำก็คือ มำตรำ ๑๗ วรรคสอง เปิดโอกำสให้มีกำร
ปฏิบัติแตกต่ำงต่อบุคคลด้วยเหตุแห่งเพศได้หำกเป็นกรณี “ปฏิบัติตำมหลักกำรทำงศำสนำ” จะเห็นได้ว่ำข้อยกเว้นนี ้
มีลักษณะคล้ำยคลึงกับกฎหมำยระดับมลรัฐของสหรัฐอเมริกำดังกล่ำวข้ำงต้น ดังนั้น หำกมีกำรก�ำหนดนโยบำย กฎ 
ระเบียบ ประกำศ มำตรกำร โครงกำร หรือวิธีปฏิบัติ เพื่อเปิดโอกำสให้ปฏิเสธสินค้ำหรือบริกำรแก่บุคคลอื่นด้วยเหตุ
แห่งเพศ เพื่อเหตุผลทำงศำสนำ ก็อำจเกิดขึ้นได้โดยอำศัยข้อยกเว้นนี้ 
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๔.๑๙ การเลือกปฏิบัติในภาคเอกชนกรณีผู้ติดเชื้อเอชไอวี  

ในหัวข้อนี้จะได้วิเครำะห์ประเด็นกำรเลือกปฎิบัติที่เกิดในภำคเอกชน กรณีผู้ติดเชื้อเอชไอวี (เอดส์) ซึ่งจะแยก
พิจำรณำออกเป็นสองมิติ คือ มิติของสินค้ำและบริกำร และมิติของกำรจ้ำงแรงงำน 

๔.๑๙.๑ การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในมิติของสินค้าและบริการ 
ในมิติเกี่ยวกับสินค้ำและบริกำรนั้น จะศึกษำกรณีข้อเท็จจริงจำกกำรสัมภำษณ์ / สนทนำกลุ่ม และ

ข้อเท็จจริงที่ปรำกฏจำกสื่อต่ำง ๆ ดังนี้ 

ในกรณีข้อเท็จจริงจำกกำรสัมภำษณ์ / สนทนำกลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลแจ้งว่ำ 
“ข้ำพเจ้ำ xx ได้ซือ้บ้ำนโดยยืน่กูกั้บธนำคำร xx ซ่ึงทำงธนำคำรได้ยืน่ข้อเสนอเพิม่เติมในส่วนของกำร

ท�ำประกนัชวิีตเพือ่ได้สทิธใินส่วนลดดอกเบีย้บ้ำนในปีแรก ซ่ึงข้ำพเจ้ำตกลงท�ำประกนัชวีติดังกล่ำว โดยทำงธนำคำรเป็น
ผู้เลือกบริษัทประกันชีวิตเอง ทั้งนี้ ในตอนแรกข้ำพเจ้ำได้ให้ข้อมูลโดยระบุที่อำศัยตำมบัตรประชำชน คือ จังหวัดระยอง 
และต่อมำได้รบักำรแจ้งกลบัจำกทำงธนำคำรว่ำ ทำงบริษทัประกนั xx นัน้มข้ีอก�ำหนดว่ำ จังหวดัทีจั่ดเป็นจังหวดัในกลุม่
เสี่ยง ซึ่งรวมถึงจังหวัดระยอง ผู้ท�ำประกันจะต้องตรวจโรคส�ำคัญ (เช่น เอดส์) ก่อนกำรพิจำรณำอนุมัติ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำ 
จึงต้องเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ใหม่ โดยระบุเป็นที่อยู่ในกรุงเทพฯ แทน ท�ำให้ข้ำพเจ้ำไม่ต้องไปตรวจเอดส์ ในกรณีนี้ข้ำพเจ้ำ
ถือว่ำบริษัทประกันดังกล่ำวเลือกปฏิบัติต่อข้ำพเจ้ำรวมถึงบุคคลอื่น ๆ ที่ทำงบริษัทประกันระบุว่ำอำศัยอยู่ในจังหวัด
กลุ่มเสี่ยง โดยไม่ได้ค�ำนึง life style ของแต่บุคคล แต่เหมำรวมว่ำทุกคนที่อยู่ในบำงพื้นที่ว่ำมีโอกำสเป็นเอดส์มำกกว่ำ
ในบำงพื้นที่” 

กรณนีีจ้ะเหน็ได้ว่ำ กำรเลอืกปฏบิตัต่ิอผูติ้ดเชือ้เอชไอวเีกดิขึน้ในมติิของบรกิำรด้ำนประกนัชวีติ โดย
เป็นกำรกระท�ำของภำคเอกชน ดังนั้น แม้ว่ำโดยทั่วไปจะเป็นกำรขัดแย้งต่อหลักควำมเท่ำเทียมกันและกำรห้ำมเลือก

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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ปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญ แต่หลักกำรเลือกปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญก็มีขอบเขตเฉพำะกำรกล่ำวอ้ำงต่อกำรกระท�ำของรัฐ  
ดังนั้น กรณีนี้จึงต้องพิจำรณำกฎหมำยเฉพำะที่คุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติจำกกำรกระท�ำของภำคเอกชน ในกรณีบริกำร
ด้ำนประกันชีวิตนั้น หำกเปรียบเทียบกับกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ รสนิยมทำงเพศ เช่น ดังที่เคยปรำกฏข่ำวว่ำ 
บริษัทประกันบำงแห่งไม่รับประกันบุคคลหลำกหลำยทำงเพศ553 จะเห็นได้ว่ำกรณีกำรเลือกปฏิบัติในภำคบริกำรนั้น  
ในปัจจบุนัมกีฎหมำยเฉพำะ กล่ำวคอื พระรำชบัญญตัคิวำมเท่ำเทยีมระหว่ำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดงันัน้ หำกบรษิทัประกันฯ 
มีกำรก�ำหนดนโยบำยไม่ให้บริกำรด้วยเหตุแห่งเพศ554 ก็อำจเข้ำองค์ประกอบกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมได้555 แต่
หำกบรษิทัประกันก�ำหนดเบ้ียประกันแตกต่ำงกนัด้วยเหตุแห่งเพศ ควำมเจบ็ป่วย หรอืปัจจยัอืน่ ๆ  ท่ีสอดคล้องกบัเหตุผล
ทำงธุรกิจ ก็อำจพิจำรณำได้ว่ำเป็นกรณี “มีควำมชอบธรรม” และไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติ556 อย่ำงไรก็ตำม กำรเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง “ควำมเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี” ไม่อยู่ภำยใต้พระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จึงไม่มีกฎหมำยเฉพำะส�ำหรับกรณีดังกล่ำว หำกพิจำรณำหลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญฉบับ ปี ๒๕๕๐ กำร
เลือกปฏิบัติด้วยเหตุลักษณะนี้อำจจัดอยู่ในเหตุ “สุขภำพ” ได้ ถ้ำกำรเลือกปฏิบัตินั้นเกิดจำกกฎเกณฑ์ของภำครัฐ ก็จะ
เป็นกำรขดัต่อรฐัธรรมนญู อย่ำงไรกต็ำม ถ้ำกำรเลือกปฏบิติันัน้เกดิจำกภำคเอกชน เช่น กำรให้บริกำรหรือจ�ำหน่ำยสนิค้ำ 
ก็ไม่อยู่ในขอบเขตรัฐธรรมนูญที่จะยกขึ้นอ้ำงต่อเอกชนด้วยกัน ดังนั้นจ�ำต้องมีกฎหมำยเฉพำะขึ้นรองรับ 

ข้อเทจ็จรงิทีป่รำกฏจำกสือ่ต่ำง ๆ  ปรำกฏว่ำมโีรงแรมบำงแห่งในประเทศไทยได้ปฏเิสธกำรให้บรกิำร 
แก่องค์กรพัฒนำเอกชนที่ท�ำงำนเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี (เอดส์) เมื่อองค์กรดังกล่ำวมีกำรติดต่อไปใช้บริกำร เช่น จัด
ประชุมสมัมนำ กไ็ด้รบักำรปฏเิสธจำกทำงโรงแรม557 นอกจำกนี ้เครอืข่ำยผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส์ ประเทศไทยและองค์กำร
พัฒนำเอกชนด้ำนเอดส์ ออกแถลงกำรณ์ร่วม มีเนื้อหำตอนหนึ่งเกี่ยวกับกำรกระท�ำของโรงแรมว่ำ558 

“..เป็นกำรละเมดิสิทธมินษุยชน และเลอืกปฏบัิตต่ิอผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส์อย่ำงชดัเจน โดยไม่เพียง
กระท�ำต่อผู้ติดเช้ือฯ เท่ำน้ัน แต่ยังเหมำรวมถึงทุกองค์กรที่ท�ำงำนในเรื่องเอดส์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นทัศนคติของผู้บริหำร
โรงแรมที่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องนี้ รวมถึงมีอคติต่อตัวผู้ติดเช้ือฯ ซ่ึงสะท้อนจำกค�ำให้สัมภำษณ์ของเจ้ำหน้ำที่
โรงแรมที่อ้ำงถึงเหตุผลของผู้บริหำรในกำรไม่ให้บริกำร ตัวอย่ำงเช่น กำรอ้ำงว่ำลูกค้ำรำยอื่น ๆ เกิดควำมไม่สบำยใจใน
กำรใช้สถำนที่ร่วมกัน อย่ำงห้องพัก หรือห้องอำหำร ขณะที่ข้อเท็จจริง คือ ไม่เคยมีใครติดเชื้อเอชไอวีจำกกำรใช้ชีวิต
ร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็นกำรรับประทำนอำหำรโดยใช้ช้อนส้อมร่วมกัน ดื่มน�้ำแก้วเดียวกัน ใช้ห้องน�้ำ หรือห้องพักร่วมกัน  

   553   “คปภ. ผนึก ๒ สมำคมฯ อย่ำศึก ‘เกย์-เอไอเอ’ ยืนยันซื้อประกันได้,” สยำมธุรกิจ ฉบับที่ ๘๔๘ ประจ�ำวันที่ ๒๔-๑๑-

๒๐๐๗ ถึง ๒๗-๑๑-๒๐๐๗ สืบค้นจำก http://www.siamturakij.com/home/news/display_news.php?news_id=9068
   554     “กำรเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ” หมำยถงึ กำรกระท�ำหรอืไม่กระท�ำกำรใดอนัเป็นกำรแบ่งแยก กดีกนั หรอื 

จ�ำกัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ  ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยปรำศจำกควำมชอบธรรม เพรำะเหตุที่บุคคลนั้น..มีกำรแสดงออกที่แตกต่ำงจำก 

เพศโดยก�ำเนิด, พระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ มำตรำ ๓  
   555   พระรำชบัญญัติ มำตรำ ๑๗ วำงหลักว่ำ “กำรก�ำหนดนโยบำย กฎ ระเบียบ...ขององค์กรเอกชน ในลักษณะที่เป็นกำร

เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศจะกระท�ำมิได้”
   556      พระรำชบญัญตัคิวำมเท่ำเทยีมระหว่ำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ มำตรำ ๓ ก�ำหนดองค์ประกอบ “โดยปรำศจำกควำมชอบธรรม” 

ซึง่มีควำมหมำยกว้ำงข้ึนอยูก่บัสภำพข้อเทจ็จรงิว่ำ กำรปฏิบตัทิีแ่ตกต่ำงกนันัน้มเีหตผุลรองรบัท่ีชอบธรรมหรอืว่ำเพยีงเพรำะควำมแตกต่ำง 

ระหว่ำงเพศฯ  
   557     สืบค้นจำก http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRRd05qY3dPVGMwTVE9PQ==
   558     แถลงกำรณ์เครือข่ำยผู้ติดเชื้อ ถูกรร.ปฏิเสธ ช้ีละเมิดสิทธิ รณรงค์บอยคอต สืบค้นจำก http://www.hfocus.org/ 

content/2014/08/7802
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ไม่เพยีงเท่ำนัน้ กำรจะทรำบว่ำใครตดิเช้ือเอชไอวีหรอืไม่ ต้องใช้กำรตรวจเลอืดเพือ่ตรวจหำเชือ้เอชไอวเีท่ำนัน้ ไม่สำมำรถ
สงัเกตจำกรปูลกัษณ์ภำยนอกได้….กำรอ้ำงว่ำผูเ้ข้ำร่วมงำนแต่งกำยไม่เรียบร้อย สะท้อนให้เหน็ทัศนคติของเจ้ำหน้ำท่ีและ
ผูบ้รหิำรโรงแรมท่ีดถููกเหยยีดหยำมศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนษุย์ แบ่งแยกชนชัน้จำกกำรแต่งกำย และมองคนจำกภำยนอก….
…โดยทำงเครอืข่ำยผู้ตดิเช้ือฯ และมลูนิธิเข้ำถึงเอดส์ จะด�ำเนนิกำรรณรงค์ให้สำธำรณชนได้ร่วมกนับอยคอตกำรใช้บริกำร
ของโรงแรมในเครอืแห่งนี ้โดยจะท�ำหนงัสอืเวยีนถงึทกุหน่วยงำนท้ังเอกชน และรำชกำร เพ่ือให้เลิกกำรสนบัสนนุโรงแรม
ดังกล่ำว จนกว่ำทำงโรงแรมจะมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย รวมทั้งชี้แจงต่อกรณีดังกล่ำวอย่ำงเป็นทำงกำร”

กรณีนี้จะเห็นได้ว่ำ กำรเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี เกิดขึ้นในมิติของสินค้ำและบริกำร โดย
เป็นกำรกระท�ำของภำคเอกชน ดังนั้น แม้ว่ำโดยทั่วไปจะเป็นกำรขัดแย้งต่อหลักควำมเท่ำเทียมกันและกำรห้ำมเลือก
ปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญ แต่หลักกำรเลือกปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญก็มีขอบเขตเฉพำะกำรกล่ำวอ้ำงต่อกำรกระท�ำของรัฐ  
ดังนั้น กรณีนี้จึงต้องพิจำรณำกฎหมำยเฉพำะที่คุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติจำกกำรกระท�ำของภำคเอกชน 

ประเด็นปัญหำนี้เมื่อพิจำรณำพระรำชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นกฎหมำยเฉพำะ 
พบว่ำมำตรำ ๓๙ วำงหลักให้สิทธิผู้จัดกำรโรงแรมในกำรปฏิเสธไม่รับบุคคลบำงลักษณะเข้ำพักได้ โดยเฉพำะกรณี  
“มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำบุคคลน้ันเป็นโรคติดต่ออันตรำยหรือโรคติดต่อตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ”559 ส�ำหรับกรณี 
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี (เอดส์) นั้น ผู้วิจัยมีข้อพิจำรณำ ดังนี้

     559     มำตรำ ๓๙ ผู้จัดกำรอำจปฏิเสธไม่รับบุคคลที่ประสงค์จะเข้ำพักในโรงแรมได้ในกรณี ดังต่อไปน้ี

         (๑) มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่ำบุคคลนั้นจะเข้ำไปหลบซ่อน มั่วสุม หรือกระท�ำกำรใด อันเป็นควำมผิดอำญำขึ้นในโรงแรม 

หรือก่อให้เกิดควำมร�ำคำญแก่ผู้พักอื่นในโรงแรม

          (๒) มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำบุคคลนั้นไม่สำมำรถจ่ำยค่ำห้องพักได้

          (๓) มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำบุคคลนั้นเป็นโรคติดต่ออันตรำยหรือโรคติดต่อตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ

          (๔) มีเหตุอันสมควรประกำรอื่นตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก�ำหนด

      ในกรณีตำม (๓) ถ้ำผู้จัดกำรรับบุคคลนั้นเข้ำพักจะต้องแจ้งให้เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำม 

กฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อทรำบด้วย

๑. หลักควำมเท่ำเทียมกันและกำรห้ำมเลือกปฏิบัติ ปรำกฏอยู่ในรัฐธรรมนูญของไทยทั้งฉบับ
ปี ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเลือกปฏิบัติด้ำนสินค้ำและบริกำรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในบริบทของ
ภำคเอกชน ทั้งนี้ เนื่องจำกหลักห้ำมเลือกปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญนั้นมักจะเกี่ยวข้องกับกำรใช้เพื่ออ้ำงยันรัฐ แต่รัฐ 
ก็มีหน้ำที่ที่จะต้องบัญญัติกฎหมำยออกมำเพื่อคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติในมิติของสินค้ำและบริกำรเหล่ำนี้ ดังนั้น  
ในกรณีผู้ให้บริกำรภำคเอกชนปฏิเสธกำรให้บริกำรลูกค้ำอื่นโดยมีเหตุผลสืบเนื่องเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือก
ปฏิบตั ิรัฐก็จะต้องมกีำรบัญญตักิฎหมำยห้ำมกำรเลอืกปฏบิตัดิงักล่ำว อย่ำงไรกต็ำม พระรำชบญัญตัโิรงแรมนอกจำก
มิได้มีบทบัญญัติห้ำมเลือกปฏิบัติแล้ว แต่ยังมีกำรก�ำหนดหลักกำรที่ให้สิทธิแก่โรงแรมในกำรปฏิบัติต่อผู้ประสงค ์
เข้ำพักบำงกลุ่มหรือบำงลักษณะให้แตกต่ำงจำกลูกค้ำอื่น ดังเช่นกรณีมำตรำ ๓๙ เกี่ยวกับเหตุแห่งกำรปฏิเสธไม่ให้
เข้ำพัก ซึ่งมีประเด็นที่ควรพิจำรณำต่อไปว่ำ มำตรำ ๓๙ นี้ขัดต่อหลักห้ำมเลือกปฏิบัติหรือไม่ 

๒. พระรำชบัญญตัโิรงแรมเป็นเพยีงให้สทิธแิก่ผูจ้ดักำรโรงแรมในกำรปฏิเสธกำรให้บรกิำรทีพ่กั
แก่บุคคลบำงประเภท เนื่องจำกใช้ค�ำว่ำ “อำจปฏิเสธ” ดังนั้น ทำงโรงแรมอำจเลือกที่จะรับบุคคลดังกล่ำวนั้นก็ได้ 
ในแง่นี้จะเห็นได้ว่ำ กฎหมำยพยำยำมสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงสิทธิในทรัพย์สิน (Property Right) เสรีภำพในกำร
ท�ำสัญญำกับสิทธิของผู้ถูกเลือกปฏิบัติ 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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     560     พระรำชบัญญัติโรคติดต่อแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๘ มำตรำ ๔ ก�ำหนดว่ำ “โรคติดต่อ” หมำยควำมว่ำ โรคที่เกิดจำกเชื้อโรค

หรือพิษของเชื้อโรคซึ่งสำมำรถแพร่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อมมำสู่คน “โรคติดต่ออันตรำย” หมำยควำมว่ำ โรคติดต่อที่มีควำมรุนแรงสูง 

และสำมำรถแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้อย่ำงรวดเร็ว “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้ำระวัง” หมำยควำมว่ำ โรคติดต่อที่ต้องมีกำรติดตำม ตรวจสอบ หรือ 

จัดเก็บข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง
     561     วิธีเฉพำะส�ำหรับเจ้ำส�ำนักโรงแรม วำงหลักเกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินกิจกำรโรงแรมเฉพำะกรณีควำมรับผิดของโรงแรม

ต่อทรัพย์สินที่แขกอำศัยได้พำมำ 
     562     คณำธิป ทองรวีวงศ์, กฎหมำยเก่ียวกับกำรท่องเที่ยว (กรุงเทพมหำนคร: นิติธรรม, ๒๕๕๘), หน้ำ ๕๔๑-๕๔๓

๓. สิทธิกำรปฏิเสธในกรณีผู้ที่ประสงค์เข้ำพักในกรณี “มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำบุคคลนั้นเป็นโรค
ติดต่ออันตรำยหรือโรคติดต่อตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ” มีปัญหำว่ำโรคติดต่อจะหมำยควำมถึงโรคอะไรบ้ำง 
เนื่องจำกพระรำชบัญญัติโรงแรมมิได้ก�ำหนดรำยละเอียดชื่อโรคไว้ แต่ระบุเชื่อมโยงไปยังกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ 
โดยปัจจบุนักฎหมำยเฉพำะเกีย่วกบัโรคตดิต่อ คอื พระรำชบญัญติัโรคติดต่อแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงก�ำหนดนยิำม
ของโรคติดต่อ ไว้ ๓ ประเภท คือ โรคติดต่อ โรคติดต่ออันตรำย และ โรคติดต่อที่ต้องเฝ้ำระวัง560 ดังนั้น หำกโรคใด
สำมำรถจัดอยู่ในควำมหมำยของ “โรคติดต่อ” ตำมพระรำชบัญญัตินี้ โรงแรมก็อำจปฏิเสธกำรให้บริกำรที่พักโดย
อ้ำงเหตุ “โรคติดต่อตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ” นอกจำก “โรคติดต่อ” แล้ว ในส่วนของ “โรคติดต่ออันตรำย” 
นัน้เมือ่พจิำรณำตำมพระรำชบญัญตัดิงักล่ำว พบว่ำมไิด้ก�ำหนดรำยชือ่โรคใดให้เป็นโรคติดต่ออนัตรำยโดยเฉพำะ ซึง่
กฎหมำยก�ำหนดให้รัฐมนตรีโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมกำรโรคติดต่อแห่งชำติ มีอ�ำนำจออกประกำศก�ำหนดชื่อ
และอำกำรส�ำคญัของโรคตดิต่ออนัตรำยและโรคตดิต่อทีต้่องเฝ้ำระวงั ขณะทีจ่ดัท�ำงำนวจิยันีย้งัไม่มกีำรออกประกำศ
ก�ำหนดรำยชื่อโรคตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อแห่งชำติ ดังนั้น หำกมีกำรก�ำหนดให้โรคใดเป็นโรคติดต่ออันตรำย
ตำมพระรำชบัญญตัโิรคตดิต่อแห่งชำต ิโรงแรมกม็สีทิธปิฏเิสธกำรเข้ำพกัของผูเ้ป็นโรคติดต่อดังกล่ำวได้ โดยอ้ำงเหตุ
ว่ำ มเีหตคุวรเชือ่ว่ำบุคคลท่ีประสงค์เข้ำพกันัน้เป็น “โรคติดต่ออนัตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ” ส�ำหรบักรณี
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีนั้นอำจจัดอยู่ในควำมหมำยของ “โรคติดต่อ” ตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ ดังนั้น ตำมพระรำช
บญัญัตโิรงแรมแล้ว ทำงโรงแรมจงึอำจปฏเิสธกำรเข้ำพกัของผูป่้วยโรคนีไ้ด้ แต่ทัง้นีก้ำรปฏเิสธต้องอยูภ่ำยใต้เงือ่นไข
ว่ำ “มีเหตุอันควรเชื่อ” ว่ำบุคคลนั้นเป็นโรคติดต่อด้วย ดังนั้น หำกไม่มีหลักฐำนหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่ำผู้มำติดต่อ
ขอพักเป็นผู้ติดเชื้อเอดส์ เช่น องค์กรเครือข่ำยเอกชนที่ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับโรคเอดส์มำติดต่อขอเข้ำพักเพื่อประชุม
สมัมนำทีโ่รงแรมแห่งหนึง่เป็นเวลำ ๓ วนั ดงันีโ้รงแรมกไ็ม่สำมำรถปฏเิสธกำรเข้ำพกัของบคุคลผูท้�ำงำนเกีย่วข้องกับ
โรคเอดส์ทุกคน เนื่องจำกกำรปฏิเสธดังกล่ำวมีขอบเขตจ�ำกัดเฉพำะต่อบุคคลที่น่ำเชื่อว่ำเป็นผู้ติดเชื้อเท่ำนั้น 

๔. นิติสัมพันธ์ระหว่ำงโรงแรมกับลูกค้ำนั้นอำจเกี่ยวข้องกับสัญญำหลำยลักษณะ เช่น ลูกค้ำมำ
ใช้บริกำรห้องอำหำร ลูกค้ำมำใช้บริกำรประชุม สัมมนำ จัดกิจกรรมต่ำง ๆ ลูกค้ำมำใช้บริกำรห้องพัก จึงมีประเด็น
ว่ำ กำรปฏเิสธกำรให้บรกิำรตำมพระรำชบัญญติัโรงแรมนัน้ ครอบคลมุถงึกำรบรกิำรอ่ืน ๆ  นอกจำกห้องพกัด้วยหรือ
ไม่ เช่น ปฏิเสธกำรให้บรกิำรห้องจดัเลีย้ง ประชมุสมัมนำ ปฏเิสธกำรให้บรกิำรอำหำร ในประเด็นน้ี เมือ่เปรยีบเทยีบ
กับหลักกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์เกี่ยวกับควำมรับผิดในทรัพย์สินของแขกนั้น561 

ผู้วิจัยเห็นว่ำ ควำมรับผิดทำงทรัพย์สินตำมกฎหมำยแพ่งนั้นครอบคลุมเฉพำะกรณีแขกที่มำ
พักโรงแรมเท่ำนั้น ไม่รวมถึงแขกที่มำใช้บริกำรอื่น562 ส�ำหรับพระรำชบัญญัติโรงแรมวำงหลักควบคุมกำรประกอบ
ธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีขอบเขตที่กว้ำงกว่ำกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ว่ำด้วยวิธีเฉพำะส�ำหรับเจ้ำส�ำนักโรงแรมดังกล่ำว 

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินกิจกำรโรงแรมเฉพำะกรณีควำมรับผิดต่อทรัพย์สิน อย่ำงไรก็ตำม จำกตัวบทมำตรำ ๓๙ 
ของพระรำชบัญญัติโรงแรม ระบุไว้ชัดเจนถึงสิทธิในกำรปฏิเสธไม่รับบุคคลที่ประสงค์จะ “เข้ำพัก” ดังนั้น สิทธิใน
กำรปฏิเสธของโรงแรมจึงมีขอบเขตเฉพำะแขกที่มำพักเท่ำนั้น หำกโรงแรมปฏิเสธกำรให้บริกำรอื่น ๆ เช่น ประชุม
สัมมนำ อำหำรและเครื่องดื่ม ดังนี้ก็ไม่สำมำรถอ้ำงสิทธิตำมมำตรำ ๓๙ ได้ 

๕. ถงึแม้ว่ำผูป้ระกอบธรุกจิโรงแรมจะอ้ำงหลกักฎหมำยตำมพระรำชบญัญตัโิรงแรมเพือ่ปฏเิสธ
กำรให้บริกำรที่พักกับแขกบำงลักษณะก็ตำม แต่ก็ยังมีประเด็นว่ำ กฎหมำยที่ให้สิทธิปฏิเสธบริกำรเช่นนี้ ขัดต่อหลัก
ควำมเสมอภำคและเป็นกำรเลอืกปฏบิตัหิรอืไม่ ทัง้นี ้เนือ่งจำกว่ำแม้หลกัดงักล่ำวตำมรฐัธรรมนญูนัน้มไีว้ส�ำหรบักำร
ทีเ่อกชนอ้ำงสทิธต่ิอรฐั แต่ในกรณกีำรเลอืกปฏบิตัท่ีิเกดิข้ึนในบริบทของภำคเอกชนหรือภำคธรุกจินัน้ ผู้เสียหำยท่ีถูก
กระทบสิทธิไม่สำมำรถน�ำหลักกำรตำมรัฐธรรมนูญไปฟ้องหรือไปอ้ำงยันต่อหน่วยงำนภำครัฐ อย่ำงไรก็ตำม ภำครัฐ
มีหน้ำที่ต้องบัญญัติกฎหมำยเพื่อห้ำมกำรเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อพิจำรณำตำมกรอบแนวคิดนี้ จะเห็นได้ว่ำ 
พระรำชบัญญัติโรงแรมโดยเฉพำะมำตรำ ๓๙ ที่ให้สิทธิโรงแรมปฏิเสธกำรเข้ำพักด้วยเหตุแห่งกำรเป็นโรคบำงอย่ำง 
เป็นกำรปฏิบตัทิีแ่ตกต่ำงกนัระหว่ำงแขกทีป่ระสงค์เข้ำพกัซึง่ไม่เป็นโรค กบัแขกทีป่ระสงค์เข้ำพกัแต่เป็นโรค อย่ำงไร
กต็ำม ต้องพจิำรณำต่อไปว่ำ กำรปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงกนัระหว่ำงบคุคลทีเ่ป็นโรคกบัทีไ่ม่เป็นโรคนัน้ มเีหตุผลอนัสมควร
อย่ำงใดรองรับหรือไม่ ซึ่งในกรณีผู้ประสงค์เข้ำพักเป็นกลุ่มผู้ป่วยเอดส์ ดังนี้ก็จะต้องพิจำรณำเหตุผลอันสมควรโดย
ชั่งน�้ำหนักกับวัตถุประสงค์ที่ผู้ให้บริกำรต้องกำรปกป้องหรือส่งเสริม เช่น เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้ำหรือแขกที่เข้ำพัก
คนอื่นต้องมีควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อเอดส์ อย่ำงไรก็ตำม อีกแง่หนึ่งอำจพิจำรณำได้ว่ำโรคเอดส์เป็นโรคติดต่อแต่
ก็ไม่ใช่ติดต่อกันง่ำยดำยเพียงแค่แขกที่เข้ำพักได้พักในห้องที่เคยมีผู้ป่วยโรคเอดส์ จึงต้องพิจำรณำด้วยว่ำ นอกจำก
ห้ำมผู้ป่วยเอดส์เข้ำพักแล้ว มีหนทำงอื่นที่โรงแรมอำจน�ำมำใช้เพื่อป้องกันโรคแก่แขกคนอื่นมิให้ติดเช้ือเอชไอวี
จำกกำรเข้ำพักโรงแรมได้หรือไม่ หำกยังคงมีหนทำงอื่นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน กำรที่โรงแรมห้ำมผู้ติดเชื้อ 
เอชไอวีเข้ำพัก ก็อำจพิจำรณำได้ว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติเนื่องจำกมำตรกำรท่ีน�ำมำใช้ (ห้ำมผู้ปวยใช้บริกำร) ไม่ได้
สัดส่วนกับวัตถุประสงค์ที่ต้องกำรบรรลุ (กำรคุ้มครองลูกค้ำคนอื่นไม่ให้ต้องติดเชื้อ) 

นอกจำกนี ้ผูว้จัิยมข้ีอสงัเกตว่ำ หำกน�ำหลกั “Margin of Appreciation” โดยเฉพำะในคดใีนบรบิท
ของยโุรปดงักล่ำวมำแล้ว563 มำเทียบเคยีง จะเหน็ได้ว่ำกำรก�ำหนดกฎหมำยจ�ำกดัสิทธผู้ิติดเชือ้ HIV หำกอยูบ่นสมมติุฐำน
ที่เชื่อมโยงกำรติดเชื้อ HIV กับพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม เช่น เหมำรวมว่ำกำรติดเชื้อ HIV เกิดจำกพฤติกรรมที่ไม่เหมำะ
สม ซึ่งศำลเห็นว่ำไม่มีน�้ำหนักเพียงพอกับกำรเข้ำข่ำย “ขอบเขตแห่งดุลพินิจ” (Margin of Appreciation) ที่รัฐสำมำรถ
ปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่ำงได้ ส�ำหรับกำรก�ำหนดกฎหมำยจ�ำกัดสิทธิกำรเข้ำพักในโรงแรมของผู้ป่วยด้วยโรคต่ำง ๆ นั้น 
หำกพิจำรณำตำมกรอบนี้ก็จะต้องพิจำรณำว่ำกฎหมำยดังกล่ำวมีน�้ำหนักเพียงพอ (very weighty reason) หรือไม่ โดย
พิจำรณำลักษณะกำรติดต่อของโรคนั้น ๆ ด้วย 

 

     563     From “Alajos Kiss v. Humgary”
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๔.๑๙.๒ การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในมิติของการจ้างแรงงาน 
จำกข้อเท็จจริงและสภำพปัญหำในบทที่ ๒ พบว่ำ มีผู้ร้องต่อคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

หลำยกรณีที่มีประเด็นกำรเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในมิติของกำรจ้ำงแรงงำนภำคเอกชน โดยสภำพปัญหำก็คือ 
บรษัิทบำงแห่งมนีโยบำยให้พนกังำนตรวจเชือ้เอชไอว ีเป็นเง่ือนไขในกำรเข้ำท�ำงำน และปฏเิสธรับบคุคลเข้ำท�ำงำนหลัง
จำกตรวจร่ำงกำยแล้วพบว่ำมเีช้ือเอชไอวี (ค�ำร้องที ่๕๔๔/๒๕๕๒ และ ๓๕/๒๕๕๗ และรำยงำนผลกำรพจิำรณำ ที ่๓๐๘-
๓๐๙/๒๕๕๘) ประเดน็แรกทีส่�ำคญักค็อื กรณนีี ้ไม่เป็นกำรเลอืกปฏบิตัโิดยตรง เนือ่งจำกมำตรกำรหรอืนโยบำยมลีกัษณะ
เป็นกลำง (Neutral) ใช้กบัทกุคนเหมอืนกนั แต่หำกพิจำรณำตำมหลักของกำรเลือกปฏบิติัโดยอ้อมแล้ว เหน็ได้ว่ำ ส่งผล 
(Effect) ให้บุคคลบำงกลุ่มท่ีมีลักษณะเปรำะบำงและเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ ได้รับผลกระทบและเกิด 
ควำมไม่เท่ำเทียมกันบุคคลอื่น 

เมื่อพิจำรณำกฎหมำยไทยที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันโดยเฉพำะในกรอบกฎหมำยแรงงำนจะเห็นได้ว่ำ 
กฎหมำยแรงงำนหรือระเบียบที่เกี่ยวกับสถำนประกอบกำรยังไม่มีข้อก�ำหนดในเรื่องกำรเข้ำท�ำงำนของผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
หำกพิจำรณำตำมหลักขอบแห่งกำรใช้ดุลพินิจตำมที่วิเครำะห์มำแล้ว จะเห็นได้ว่ำหำกกฎหมำยก�ำหนดให้บุคคลผู้มีเชื้อ
เอชไอวีไม่สำมำรถเข้ำท�ำงำนโดยไม่มีข้อยกเว้นหรือโดยไม่ค�ำนึงถึงควำมแตกต่ำงของลักษณะงำน อำจพิจำรณำได้ว่ำ
เป็นกำรเหมำรวมและอำจถอืไม่ได้ว่ำมี “น�ำ้หนกัเป็นอย่ำงยิง่” (very weighty reasons-test) แม้หลักกำรขอบเขตแห่ง
ดุลพินิจดังกล่ำวจะอยู่ในบริบทของกฎหมำยระหว่ำงประเทศและกำรกระท�ำหรือกำรตรำกฎหมำยของรัฐก็ตำม แต่อำจ
น�ำหลกักำรน้ีมำวเิครำะห์ว่ำกำรปฏบัิตขิองภำคเอกชนนัน้เป็นกำรปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่ำงกนัโดยมเีหตุผลสมควรหรอืไม่ 
ส�ำหรับเหตุผลอนัสมควรนัน้จะเกีย่วข้องกบัหลกั “คณุสมบัตอัินเป็นสำระส�ำคญัหรือจ�ำเป็นกบังำน” ดงัจะกล่ำวถงึต่อไป

เมื่อเปรียบเทียบกับกำรน�ำ “ประวัติอำชญำกรรม” มำเป็นเงื่อนไขของกำรรับบุคคลเข้ำท�ำงำนใน
ภำคเอกชนดังที่วิเครำะห์มำแล้วข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำ สภำพของประเด็นปัญหำมีลักษณะคล้ำยคลึงกัน กล่ำวคือ ภำค
เอกชนปฏิบัติต่อบุคคลซึ่งเป็นผู้สมัครเข้ำท�ำงำนแตกต่ำงกันด้วยเหตุบำงประกำรที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำร
เลอืกปฏบิตั ิทัง้นี ้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ เช่น ออสเตรเลียนัน้ พบว่ำในกรณกีำรน�ำประวติัอำชญำกรรมมำใช้เป็นเหตุ
ปฏิบตัต่ิอบคุคลแตกต่ำงกนัในมติกิำรจ้ำงแรงงำนนัน้อำจท�ำได้ หำกประวตัอิำชญำกรรมมคีวำมเกีย่วข้องกบั “คุณสมบัติ
อันเป็นสำระส�ำคัญส�ำหรับงำนนั้น” (Inherent Requirement Exception) โดยหลักกำรนี้ หำกกำรติดเชื้อเอชไอวีมี
ควำมเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติอันเป็นสำระส�ำคัญส�ำหรับงำน ก็อำจมีกำรปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อแตกต่ำงออกไปได้ 

ดงันัน้ จะเห็นได้ว่ำกำรน�ำเหตุ “ติดเชือ้เอชไอว”ี มำเป็นเงือ่นไขในกำรปฏบิติัต่อบคุคลแตกต่ำงกนัใน
มติกิำรจ้ำงแรงงำนภำคเอกชนนัน้ อำจท�ำได้โดยไม่เป็นกำรเลือกปฏบิติัหำกนโยบำยหรือมำตรกำรนัน้อยูบ่นพืน้ฐำนของ
เหตผุลอนัสมควร โดยเฉพำะมีควำมเกีย่วข้องกบั “คุณสมบตัอัินเป็นสำระส�ำคญัของงำนน้ัน” อย่ำงไรกต็ำม จำกกรณตีำม
ค�ำร้องต่อคณะกรรมกำรสิทธมินษุยชนแห่งชำติ พบว่ำแม้ผูถ้กูร้องอ้ำงเหตผุลเพือ่ควำมปลอดภยั เนือ่งจำกต�ำแหน่งงำนนัน้ 
ต้อง “สัมผัสอำหำร” แต่ผู้ร้องอ้ำงว่ำ “กำรติดเชื้อเอชไอวีไม่ได้ส่งผลต่อคนรอบข้ำง และไม่ได้ก่ออันตรำยต่อผู้อื่น” 
คณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำตเิห็นด้วยกบัผูร้้องในประเดน็นี ้โดยให้เหตผุลว่ำ “…เกนิจ�ำเป็นของลกัษณะประเภท
กำรจ้ำงงำนที่เป็นสำระส�ำคัญ ทั้งที่บุคคลที่ติดเช้ือเอชไอวีสำมำรถปฏิบัติงำนได้ในสถำนภำพเดียวกันโดยไม่จ�ำกัด
ทำงสุขภำพอนำมัย..” จะเห็นได้ว่ำ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้น�ำเอำหลัก “คุณสมบัติอันเป็นสำระส�ำคัญ
ส�ำหรบังำน” มำประกอบกำรพจิำรณำด้วย ซึง่กต้็องขึน้อยูก่บัข้อเทจ็จรงิเป็นกรณไีปว่ำกำรตดิเช้ือเอชไอวจีะเป็นอปุสรรค
ส�ำหรับงำนนั้น ๆ หรือไม่ 

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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กรณีเช่นนี้ชี้ให้เห็นว่ำ นโยบำยดังกล่ำวมีลักษณะเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยอ้อมต่อผู้ติดเช้ือเอชไอว ี
แต่ยงัไม่มกีฎหมำยก�ำหนดไว้อย่ำงชดัเจน ทัง้กรณขีองรัฐธรรมนญูซ่ึงมไิด้ก�ำหนด “ผู้ติดเชือ้เอชไอว”ี ไว้เป็นเหตุแห่งกำร
เลือกปฏิบัติโดยเฉพำะ รวมทั้งกฎหมำยล�ำดับรอง เช่น กฎหมำยแรงงำนก็มิได้มีกำรก�ำหนดควบคุมกำรเลือกปฏิบัติต่อ
บุคคลในกรณีเช่นนี้ จึงเป็นประเด็นที่จะน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะต่อไป 

กำรเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเช้ือเอชไอวี ยังปรำกฏในมิติอื่น ๆ เช่น กำรคุกคำม (Harassment) กำร
สื่อสำรแสดงควำมเกลียดชัง (Hate Speech) ซึ่งจะได้ศึกษำหลักกฎหมำยในมิตินั้น ๆ โดยเฉพำะต่ำงหำก

๔.๒๐ กรณีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุอัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity) 
        กับการเข้าห้องน�้า: กรณีศึกษากฎหมายมลรัฐ North Carolina 

เมือ่พจิำรณำจำกกำรรบัฟังควำมเห็นกลุม่ย่อยในบทที ่๒ จะเหน็ได้ว่ำ กลุม่บคุคลผูม้คีวำมหลำกหลำยทำงเพศใน
ประเทศไทยให้ข้อมลูสรปุได้ว่ำ ปัญหำประกำรหน่ึงท่ีเหน็ว่ำเป็นกำรเลอืกปฏิบตัด้ิวยเหตแุห่งเพศก็คอื ยงัมคีวำมไม่ชดัเจน
ในทำงกฎหมำยในกรณบุีคคลทีม่เีพศก�ำเนดิเป็นชำยแต่มอีตัลกัษณ์ทำงเพศเป็นหญงิเลอืกเข้ำห้องน�ำ้หญงิตำมอตัลักษณ์
ทำงเพศ ซึง่บคุคลเหล่ำนีก้งัวลเช่นกนัว่ำ กำรทีพ่วกตนเข้ำห้องน�ำ้ชำยตำมเพศก�ำเนดิ อำจเกดิควำมเสีย่งจำกกำรคกุคำม
ทำงเพศจำกบคุคลเพศชำยคนอืน่ได้เช่นเดยีวกนั นอกจำกนี ้กำรเข้ำห้องน�ำ้ตำมเพศก�ำเนดิยงัส่งผลต่อบคุคลหลำกหลำย
ทำงเพศที่ท�ำกำรผ่ำตัดแปลงเพศแล้ว ส�ำหรับประเด็นปัญหำนี้ พบว่ำ ในประเทศไทยยังไม่มีควำมชัดเจนทำงกฎหมำย
หรือนโยบำย แต่จำกกำรศึกษำพบว่ำ ในสหรัฐอเมริกำ รัฐบำลท้องถิ่นเมือง Charlotte (Charlotte City Council) ของ
รัฐ North Carolina ได้ตรำข้อบัญญัติ (Ordinance) ห้ำมเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศและรสนิยมทำงเพศ กฎหมำย 
ท้องถิน่นีค้รอบคลมุกำรห้ำมเลอืกปฏิบัตด้ิวยเหตแุห่งเพศ รสนยิมทำงเพศ เชือ้ชำต ิอำย ุศำสนำ โดยครอบคลมุมติต่ิำง ๆ  
เช่น กำรเข้ำใช้บรกิำรร้ำนอำหำร ร้ำนค้ำ ทีพ่กัอำศัย บริกำรขนส่งสำธำรณะ กฎหมำยนีม้บีทบญัญติัอนัเป็นทีถ่กเถยีงกัน
มำกก่อนทีจ่ะผ่ำนกำรลงมตใินระดบัท้องถ่ิน นัน่คอืกำรอนญุำตให้คนข้ำมเพศ (Transgender) เลอืกเข้ำห้องน�ำ้ชำยหรอื
หญิงตำมอัตลักษณ์ทำงเพศที่ตนก�ำหนดหรือระบุเอง (Gender Identity) กล่ำวคือ ไม่จ�ำต้องเข้ำห้องน�้ำตำมเพศก�ำเนิด 
ดังนั้น คนที่มีเพศก�ำเนิดเป็นชำย แต่ปัจจุบันระบุว่ำตัวเองเป็นหญิง ก็สำมำรถเข้ำห้องน�้ำหญิงได้ 

ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของรัฐบำลท้องถิ่น มีทั้งฝ่ำยที่เห็นด้วยและฝ่ำยที่คัดค้ำน โดยฝ่ำยที่คัดค้ำนให้เหตุผล
หลกัเกีย่วกบัควำมปลอดภัยและกำรคกุคำมทำงเพศ โดยเกรงว่ำ คนทีม่เีพศก�ำเนดิเป็นชำยและเลอืกเข้ำห้องน�ำ้หญงิอำจ
เข้ำมำคุกคำมทำงเพศต่อหญิงได้ แต่ในที่สุดรัฐบำลท้องถิ่นก็ผ่ำนกฎหมำยนี้ด้วยคะแนนเสียง ๗ ต่อ ๔564  

อย่ำงไรก็ตำม ส�ำหรับมลรัฐ North Carolina นั้นกฎหมำยที่รัฐบำลท้องถิ่นตรำขึ้น อำจถูกเพิกถอนโดย  
“General Assembly” ในระดับมลรัฐได้ ซึ่งต่อมำในเดือนมีนำคม ๒๕๕๙ General Assembly ได้ประชุมและผ่ำน
กฎหมำยทีเ่รียกว่ำ กฎหมำยควำมเป็นส่วนตวัและควำมปลอดภยัในสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกสำธำรณะ (Public Facilities 
Privacy & Security Act) โดยกฎหมำยนี้ได้เพิกถอนกฎหมำยท้องถิ่นของเมือง Charlotte ดังกล่ำว 

     564     Retrieved from http://www.charlotteobserver.com/news/politics-government/article61786967.html
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หลักส�ำคัญของกฎหมำยมีดังนี้ 

เพศในทำงชีวภำพ (Biological Sex) หมำยถึง สภำพทำงกำยภำพของควำมเป็นชำยหรือหญิงซึ่งระบุอยู่
ในเอกสำรแสดงกำรเกิด (“..stated on person’s birth certificate..”) 

ห้องน�้ำหรือห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ำที่ใช้ร่วมกันหลำยคน (Multiple Occupancy Bathroom of Changing 
Facility) หมำยถึงสถำนที่ซึ่งก�ำหนดให้ใช้ได้มำกกว่ำ ๑ คน โดยผู้ใช้อำจอยู่ในสภำพถอดเสื้อผ้ำ สถำนที่เหล่ำนี้รวม
ถึงห้องน�้ำในโรงเรียน ห้องล็อคเกอร์ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ำ ห้องอำบน�้ำ

ในกรณีห้องน�้ำหรือห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ำส�ำหรับเพศใดเพศหนึ่งซ่ึงใช้ร่วมกันหลำยคนนั้น (Single-Sex  
Multiple Occupancy Bathroom and Changing Facilities) คณะกรรมกำรศึกษำในระดับรัฐบำลท้องถิ่นจะ
ต้องก�ำหนดให้ห้องน�ำ้หรอืห้องเปลีย่นเสือ้ผ้ำทีใ่ช้ส�ำหรบันกัเรยีนร่วมกนัหลำยคนนัน้สำมำรถใช้ได้เฉพำะบคุคลตำม
เพศในทำงชีวภำพ565  

ในกรณีห้องน�้ำหรือห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ำส�ำหรับเพศใดเพศหนึ่งซ่ึงใช้ร่วมกันหลำยคนนั้น (Single-Sex  
Multiple Occupancy Bathroom and Changing Facilities) หน่วยงำนสำธำรณะจะต้องก�ำหนดให้ห้องน�้ำหรือ
ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ำดังกล่ำวสำมำรถใช้ได้เฉพำะบุคคลตำมเพศในทำงชีวภำพ566 

กฎหมำยระดับมลรัฐนี้ นอกจำกยกเลิกกฎหมำยท้องถ่ินของเมือง Charlotte โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้
บุคคลต้องใช้ห้องน�้ำหรือท่ีเปลี่ยนเสื้อผ้ำสำธำรณะตำมเพศก�ำเนิดที่ระบุในเอกสำรกำรเกิดแล้ว กฎหมำยนี้ยังห้ำม
รฐับำลท้องถิน่เมอืงต่ำง ๆ  ของมลรฐันีใ้นกำรบญัญตักิฎหมำยทีข่ดัหรอืแย้งกบักฎหมำยนีใ้นอนำคตอกีด้วย ดงัจะเหน็ 
จำกหลักกำรที่ก�ำหนดว่ำ

“คณะกรรมกำรศึกษำระดับท้องถิ่นจะต้องไม่ตรำกฎหมำยอนุญำตให้นักเรียนใช้ห้องน�้ำหรือห้องเปลี่ยน
เสื้อผ้ำซึ่งใช้ร่วมกันหลำยคนส�ำหรับเพศใด ๆ นอกจำกเพศทำงชีวภำพของตน”567 

“หน่วยงำนของรัฐระดับท้องถ่ินจะต้องไม่ตรำกฎหมำยอนุญำตให้บุคคลใช้ห้องน�้ำหรือห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ำ
ซึ่งใช้ร่วมกันหลำยคนส�ำหรับเพศใด ๆ นอกจำกเพศทำงชีวภำพของตน”568 

ผู้ว่ำกำรรัฐ North Carolina ซึ่งเป็นผู้ลงนำมประกำศใช้กฎหมำยนี้ให้เหตุผลว่ำ “กฎหมำยของรัฐบำล 
ท้องถิ่นนั้นขัดต่อหลักสำมัญส�ำนึกทั่วไป เนื่องจำกอนุญำตให้ผู้ชำยสำมำรถใช้ห้องน�้ำหญิงได้”569   

     565     § 115C-521.2.Single-sexmultiple occupancy bathroom and changing facilities
     566     § 143-760.Single-sex multiple occupancy bathroom and changing facilities
     567     § 115C-521.2 (c).Single-sex multiple occupancy bathroom and changing facilities
     568     § 143-760. (c) Single-sex multiple occupancy bathroom and changing facilities
     569   “Ordinance defied common sense, allowing men to use women’s bathroom/locker room for  

instance. That’s why I signed bipartisan bill to stop it”: ค�ำกล่ำวจำกทวิตเตอร์ของ Pat McCrory ผู้ว่ำกำรรัฐ North Carolina
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ต่อมำ กลุ่มสิทธิมนุษยชนและคนข้ำมเพศได้ฟ้องคดีต่อศำลให้เหตุผลว่ำกฎหมำยของรัฐ North Carolina 
เป็นกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ รสนิยมทำงเพศ 

โจทก์คนหนึ่งมีเพศก�ำเนิดที่ระบุในเอกสำรกำรเกิดเป็นหญิง แต่ปัจจุบันระบุตัวเองเป็นชำย และใช้ห้องน�้ำ
ชำยตลอดมำ ได้รับผลกระทบต้องเข้ำห้องน�้ำหญิง ซึ่งเขำรู้สึกได้รับผลกระทบทำงสุขภำพจิต นอกจำกนี้ ยังเป็นกำร
บงัคบัให้เขำต้องเปิดเผยต่อบคุคลอืน่ด้วยว่ำเขำเป็นคนข้ำมเพศ อนัอำจส่งผลให้เกดิกำรคกุคำมทำงเพศตำมมำได้570  

จำกกรณีนี้ หำกพิจำรณำในกรอบของกำรห้ำมเลือกปฏิบัติและควำมเท่ำเทียมกัน จะเห็นได้ว่ำ กฎหมำย
ระดับท้องถิ่นของเมือง Charlotte สอดคล้องกับหลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติด้วยเหตุอัตลักษณ์ทำงเพศ ในมิติของ
บริกำรสำธำรณะ กล่ำวคือในกำรใช้ห้องน�้ำสำธำรณะ อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยระดับรัฐ North Carolina ซึ่งยกเลิก
กฎหมำยท้องถิน่ดงักล่ำว มหีลกักำรทีเ่ลือกปฏบิตัโิดยตรงด้วยเหตุแห่งอตัลักษณ์ทำงเพศ (Sexual Identity) เนือ่งจำก
กฎหมำยจ�ำกัดสิทธิในกำรเลือกอัตลักษณ์ทำงเพศของบุคคล ซ่ึงรวมถึงกำรแสดงออกด้วยกำรเลือกเข้ำห้องน�้ำตำม 
อัตลักษณ์ทำงเพศที่ตนเลือก ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรเลือกปฏิบัติในมิติของกำรได้รับบริกำรสำธำรณะ อย่ำงไรก็ตำม  
ในอีกแง่หนึ่งอำจพิจำรณำได้ว่ำ หำกกฎหมำยลักษณะนี้มีเหตุผลอันสมควร ก็อำจไม่ขัดต่อหลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติ 
ประเด็นจึงอยู่ที่วัตถุประสงค์ของกฎหมำยน้ีว่ำมีข้ึนเพื่ออะไร หำกพิจำรณำจำกเหตุผลของกำรอภิปรำยกฎหมำย
แล้วจะเห็นได้ว่ำ ฝ่ำยนิติบัญญัติของรัฐอ้ำงเหตุเพื่อป้องกันควำมปลอดภัยแก่ผู้อื่นในกำรใช้ห้องน�้ำ โดยเฉพำะผู้หญิง
ซึ่งมีควำมกังวลว่ำบุคคลท่ีมีอัตลักษณ์ทำงเพศเป็นหญิงแต่มีเพศสภำพโดยก�ำเนิดเป็นชำยและเข้ำห้องน�้ำหญิงนั้น 
อำจท�ำกำรคุกคำมทำงเพศต่อพวกเธอได้ วัตถุประสงค์นี้มีเหตุผลสมควรเพียงพอและได้สัดส่วนกับกำรจ�ำกัดสิทธิใน 
อัตลักษณ์ทำงเพศของบุคคลหรือไม่ 

เมื่อพิจำรณำจำกกำรรับฟังควำมเห็นกลุ่มย่อยในบทที่ ๒ จะเห็นได้ว่ำ กลุ่มบุคคลผู้มีควำมหลำกหลำยทำง
เพศในประเทศไทยกล่ำวว่ำปัญหำประกำรหนึ่งที่เป็นกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศก็คือ ยังมีควำมไม่ชัดเจนใน
ทำงกฎหมำยว่ำจะเข้ำห้องน�้ำตำมเพศก�ำเนิดหรืออัตลักษณ์ทำงเพศที่เป็นอยู่ปัจจุบัน หำกพิจำรณำตำมกฎหมำย
ของ North Carolina บุคคลหลำกหลำยทำงเพศที่มีเพศก�ำเนิดเป็นชำย ก็จะต้องถูกบังคับให้เข้ำห้องน�้ำชำยเพรำะ
ตำมเอกสำรกำรเกิดยังคงระบุเป็นเพศชำยอยู่ แต่สภำพร่ำงกำยของบุคคลนั้นในปัจจุบันเป็นเพศหญิง กำรที่ต้องเข้ำ
ห้องน�้ำชำยก็เป็นเรื่องท่ีไม่สอดคล้องกับสภำพร่ำงกำยตำมควำมเป็นจริง รวมทั้งอำจก่อให้เกิดควำมเส่ียงจำกกำร 
ถูกลวนลำมหรือคุกคำมทำงเพศได้ จึงมีข้อเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยเพื่อควำมชัดเจนในประเด็นนี้ 

ปัญหำดังกล่ำวหำกพิจำรณำตำมกฎหมำยไทยปัจจุบันพบว่ำ พระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นกฎหมำยเฉพำะซึ่งมีหลักกำรโดยตรงในกำรห้ำมเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ หำกพิจำรณำ  
มำตรำ ๓ จะเห็นได้ว่ำมีกำรนิยำมควำมหมำยของกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ ไว้ว่ำ หมำยถึง 
“กำรกระท�ำหรือไม่กระท�ำกำรใดอันเป็นกำรแบ่งแยก กีดกัน หรือจ�ำกัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่ำทำงตรงหรือ 
ทำงอ้อม โดยปรำศจำกควำมชอบธรรม เพรำะเหตุท่ีบุคคลนั้นเป็นเพศชำยหรือเพศหญิง หรือมีกำรแสดงออกที ่
แตกต่ำงจำกเพศโดยก�ำเนดิ” นอกจำกนี ้ยงัมหีลกักำรห้ำมเลอืกปฏบิตัทิีส่�ำคัญในมำตรำ ๑๗ คอื “กำรก�ำหนดนโยบำย 
กฎ ระเบยีบ ประกำศ มำตรกำร โครงกำร หรอืวธิปีฏิบติัของหน่วยงำนของรฐั องค์กรเอกชน หรอืบคุคลใดในลกัษณะ

     570     From CBS News, North Carolina sued over transgender bathroom law. Retrieved from http://www.

cbsnews.com/news/north-carolina-sued-over-transgender-bathroom-law/
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     571     พระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ มำตรำ ๑๗ วรรคสอง 
     572     Section 377A “any male person who, in public or private, commits...or procures or attempts to  

procure the commission by any male person of, any act of gross indecency with another male person.”
     573     Retrieved from http://www.dawn.com/news/794735/modern-singapore-grapples-with-archaic-sex-law

ที่เป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ระหว่ำงเพศจะกระท�ำมิได้” จะเห็นได้ว่ำกำรกระท�ำจำกทั้งภำครัฐและเอกชนอยู่
ภำยใต้ขอบเขตของกฎหมำยนี ้หำกน�ำหลกักำรตำมกฎหมำยของเมอืง Charlotte มำวเิครำะห์กบัหลกักำรตำมกฎหมำย
ไทยจะเหน็ได้ว่ำ กฎหมำยทอ้งถิ่นทีอ่นญุำตใหเ้ข้ำห้องน�ำ้สำธำรณะได้ตำมอัตลกัษณท์ำงเพศ เป็นกำรสอดคล้องกบัหลกั
ตำมกฎหมำยเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ เนื่องจำกให้โอกำสบุคคลตำมกำรแสดงออกทำงเพศ อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยระดับ
รัฐที่จ�ำกัดสิทธิบุคคลให้เข้ำห้องน�้ำตำมเพศก�ำเนิดเป็นกำรแบ่งแยก กีดกัน บุคคลในกำรเลือกใช้ห้องน�้ำตำมอัตลักษณ์
ทำงเพศหรอืกำรแสดงออกทำงเพศของตนในปัจจุบนัทีแ่ตกต่ำงจำกเพศสภำพโดยก�ำเนดิอนัระบใุนเอกสำรกำรเกิด กำร
ก�ำหนดกฎหมำยเช่นน้ีของหน่วยงำนรฐัจงึต้องห้ำมตำมกฎหมำยนี ้อย่ำงไรก็ตำม ยงัมปีระเดน็ทีเ่ป็นปัญหำถงึควำมเป็นไป
ได้ในกำรก�ำหนดมำตรกำร นโยบำย หรือ กฎเกณฑ์ จ�ำกัดสิทธิเช่นนี้โดยอ้ำงเหตุว่ำ “มีเหตุอันชอบธรรม” หรือโดยอ้ำง
ข้อยกเว้นว่ำ “เพือ่คุม้ครองสวสัดภิำพและควำมปลอดภยั”571 (เช่น เพือ่คุม้ครองสวสัดภิำพควำมปลอดภยัของเพศหญิง) 

๔.๒๑ วิเคราะห์กฎหมายก�าหนดความผิดอาญาส�าหรับบุคคลที่รักเพศเดียวกัน 
        (Sodomy Law) 

ในส่วนนี้จะได้ศึกษำวิเครำะห์ประเด็นปัญหำควำมเท่ำเทียมกันและกำรเลือกปฏิบัติในกรณีที่กฎหมำยอำญำ
ก�ำหนดควำมผดิส�ำหรบักำรกระท�ำทำงเพศระหว่ำงชำยกบัชำย ซ่ึงมปีระเด็นว่ำเป็นกำรเลือกปฏบิติัด้วยเหตุแห่งรสนยิม
ทำงเพศและขัดต่อหลักควำมเท่ำเทียมกันตำมรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยในหัวข้อนี้จะเลือกศึกษำกฎหมำยสิงคโปร์ เปรียบ
เทียบกับกฎหมำยอินเดีย 

กฎหมำยอำญำสิงคโปร์ มำตรำ 377A ก�ำหนดโทษส�ำหรับชำยซึ่งกระท�ำทำงเพศหรือกระท�ำที่ไม่เหมำะสมต่อ
ชำยอื่น ไม่ว่ำในที่ส่วนตัวหรือสำธำรณะ572  

หลักกฎหมำยนี้ก่อให้เกิดกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ว่ำ ขัดต่อหลักควำมเท่ำเทียมกันและเป็นกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ
รสนิยมทำงเพศ ภำครัฐของสิงคโปร์มีควำมเห็นว่ำโดยทั่วไปแล้วจะไม่ได้มีกำรบังคับใช้มำตรำดังกล่ำว แต่ยังคงต้องระบุ
ไว้ในกฎหมำย ท้ังนี ้เนือ่งจำกชำวสงิคโปร์ท่ีอนรุกัษ์นยิมยงัไม่สำมำรถยอมรบักบัพฤติกรรมกำรรกัเพศเดียวกนัได้ อย่ำงไร
ก็ตำม กลุ่มเรียกร้องสิทธิมนุษยชนโต้แย้งว่ำกำรมีกฎหมำยซึ่งวำงหลักดังกล่ำว “เป็นกำรรับรองควำมชอบด้วยกฎหมำย
ของกำรเลอืกปฏิบัตต่ิอกลุ่มรกัเพศเดยีวกนั และยงัเป็นกำรแสดงสญัลกัษณ์ว่ำสงิคโปร์เป็นประเทศท่ีล้ำหลงั”573  อย่ำงไร
ก็ตำม มีหลำยคดีท่ีจ�ำเลยถูกด�ำเนินคดีตำมกฎหมำยนี้ ซ่ึงจ�ำเลยบำงคนได้ต่อสู้ว่ำกฎหมำยดังกล่ำวขัดต่อหลักควำม 
เท่ำเทียมกัน ดังจะเห็นจำกคดีตัวอย่ำงซึ่งศำลตัดสินในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ดังต่อไปนี้ 
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คดี Tan Eng Hong v. Attorney-General574 

โจทก์ถูกด�ำเนินคดีข้อหำมีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกัน ตำมกฎหมำยอำญำ (Section 377A of the  
Penal Code) โจทก์ต่อสู้ว่ำกฎหมำยดังกล่ำวละเมิดสิทธิในชีวิตร่ำงกำยตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๙ และขัดต่อหลัก 
ควำมเท่ำเทียมกัน (Equal Protection) ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๒ 

ส�ำหรับประเด็นกำรละเมิดสิทธิในควำมเป็นมนุษย์นั้น มีประเด็นว่ำ กำรรักเพศเดียวกัน (Homosexuality) 
ซ่ึงจดัเป็นรสนยิมทำงเพศชนดิหนึง่ (Sexual Orientation) นัน้ถอืเป็นคณุลกัษณะทีติ่ดตัวมนษุย์ตำมธรรมชำติหรอืไม่ 
ศำลเหน็ว่ำ ประเดน็นีเ้ป็นปัญหำข้อเทจ็จรงิ ทนำยควำมของโจทก์ได้อ้ำงถงึค�ำพพิำกษำต่ำงประเทศหลำยคดทีีต่ดัสนิ
ว่ำกำรรักเพศเดียวกันเป็นคุณลักษณะที่ติดตัวมนุษย์ตำมธรรมชำติ575 อย่ำงไรก็ตำม ศำลเห็นว่ำค�ำพิพำกษำศำลต่ำง
ประเทศยงัไม่เป็นกำรเพยีงพอหำกปรำศจำกพยำนหลักฐำนทีแ่สดงถงึควำมถกูต้องของข้อเทจ็จริง เมือ่พิจำรณำจำก
หลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์แล้ว ศำลเห็นว่ำยังไม่เป็นท่ีสรุปได้ว่ำกำรรักเพศเดียวกันเป็นคุณสมบัติท่ีติดตัวของมนุษย์ 
(Inconclusive) ดังนั้น กฎหมำยที่ก�ำหนดโทษส�ำหรับกำรมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพศเดียวกันจึงไม่มีควำมเชื่อมโยง
กับคุณลักษณะติดตัวของมนุษย์และไม่ขัดต่อสิทธิพื้นฐำนตำมรัฐธรรมนูญ

ส�ำหรบัประเดน็ทีว่่ำ กฎหมำยอำญำขดัต่อหลักควำมเท่ำเทียมกนัตำมรัฐธรรมนญูมำตรำ ๑๒ หรือไม่น้ัน576  จะ
เห็นได้ว่ำ กฎหมำยอำญำสงิคโปร์ มำตรำ 377A ก�ำหนดควำมผิดเฉพำะกำรมเีพศสัมพันธ์หรือกำรกระท�ำทีไ่ม่เหมำะสม 
ทำงเพศ (Indecency) ระหว่ำงชำยกับชำย แต่ไม่ครอบคลุมถึงกำรกระท�ำระหว่ำงชำยกับหญิง และหญิงกับหญิง จึง
มีประเด็นว่ำกฎหมำยดังกล่ำวเลือกปฏิบัติและขัดต่อหลักควำมเท่ำเทียมกันหรือไม่ ศำลในคดีนี้เห็นว่ำ วัตถุประสงค์
ของมำตรำนี้สะท้อนให้เห็นตั้งแต่กฎหมำยปี ค.ศ. ๑๙๓๘ ซึ่งมุ่งควบคุมกำรกระท�ำที่ไม่เหมำะสมระหว่ำงชำยซึ่งฝ่ำย
นิติบัญญัติเห็นว่ำเป็นกำรกระท�ำอันไม่พึงประสงค์ วัตถุประสงค์ของกฎหมำยมีควำมสมเหตุสมผลเมื่อพิจำรณำจำก
กำรจ�ำแนกประเภทบุคคลผู้กระท�ำควำมผิด กำรจ�ำแนกประเภทดังกล่ำวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมำยจึง
มีควำมได้สัดส่วน ดังนั้น กำรก�ำหนดควำมผิดเฉพำะพฤติกรรมทำงเพศระหว่ำงชำยกับชำยตำมกฎหมำยนี้มีเหตุผล
สมควรและได้สัดส่วน จึงไม่ขัดต่อหลักควำมเท่ำเทียมกันตำมรัฐธรรมนูญ

     574     From “Tan Eng Hong v. Attorney-General [2012]”4 SLR 476
     575     HJ (Iran) v. Secretary of State for the Home Department and another action [2011] 1 AC596 (“ HJ 

(Iran)”); Vriend v. Alberta [1998] 1 SCR 493 (“Vriend”); Leung TC William Roy v. Secretary for Justice[2006] 4 

HKLRD 211 (“Leung”); NazFoundation v. Government of NCT of Delhi and OthersWP(C) No 7455 of 2001 (2 July 

2009) (“Naz Foundation”); Perry v. Schwarzenegger 704 F Supp2d 921 (ND Cal 2010) (“Perry”); Sunil Babu Pant 

and Others v. NepalGovernment, Office of the Prime Minister and Council of Ministers and Others[2008] NLJLJ 

262 (“Sunil Babu Pant ”); and The National Coalition for Gay and Lesbian Equality v. The South African Human 

Rights Commission (1999) 1 SA 6 (“National Coalition”)
     576   ประเด็นที่ศำลต้องพิจำรณำเกี่ยวกับมำตรำ 377A ภำยใต้รัฐธรรมนูญมำตรำ ๑๒ นั้นมีสองประเด็นที่ส�ำคัญคือ “(a) 

whether the classification [adopted in s 377A] is founded on an intelligible differentia; and (b) whether the differ-

entia bears a rational relation to the object sought to be achieved by s 377A” 
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     577   ศำลลอดช่องพิพำกษำยกฟ้องทอมข่มขืนเด็กสำวเหตุไม่ใช่ชำย สืบค้นจำก http://www.dailynews.co.th/foreign/ 

391638 14 เมษำยน 2559
     578    From “Anuj Garg & Ors v. Hotel Association of India & Ors [2007]” INSC 1226: AIR 2008 SC 663 

(Supreme Court of India) 
     579      From “Naz Foundation v. Government of NCT of Delhi” WP(C) No.7455/2001, 2 July 2009 (High Court 

of Delhi) 

ดังนั้น ในประเด็นที่เกี่ยวกับมำตรำ ๑๒ นั้นศำลตัดสินว่ำ (๑) กำรจ�ำแนกประเภทบุคคล (Classification) ตำม
มำตรำ 377A นั้นอยู่บนพื้นฐำนควำมแตกต่ำงที่สมเหตุผล (Intelligible Differentia) และ (๒) ควำมแตกต่ำงดังกล่ำว
มีเหตุผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมำตรำ 377A 

จะเห็นได้ว่ำ กฎหมำยที่มีหลักกำรปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่ำงกันด้วยเหตุแห่งรสนิยมทำงเพศ ยังคงมีผลใชบ้ังคับ
ต่อไป ทั้งนี้ เน่ืองจำกศำลเห็นว่ำกฎหมำยดังกล่ำวมีเหตุผลสมควรและจ�ำเป็นส�ำหรับสังคมสิงคโปร์ นอกจำกกฎหมำย 
ดังกล่ำวแล้ว กฎหมำยอำญำสิงคโปร์ยังมีประเด็นปัญหำในท�ำนองน้ี เช่น กำรที่กฎหมำยก�ำหนดโทษส�ำหรับกำร
ประทุษร้ำยทำงเพศท่ีมีองค์ประกอบว่ำผู้กระท�ำต้องเป็นชำย อันหมำยถึงกำรพิจำรณำลักษณะทำงกำยวิภำคว่ำต้อง
มีอวัยวะเพศชำยเท่ำนั้น ท�ำให้เกิดปัญหำกรณีที่ผู้กระท�ำเป็นผู้หญิง เช่น จำกกรณีข่ำว “ผู้หญิงโดยก�ำเนิดอำยุ ๔๐ ปี  
ใช้ชวีติอย่ำงผูช้ำย รับสำรภำพต่อศำลฐำนประทษุร้ำยทำงเพศต่อผูเ้ยำว์โดยใช้เซก็ส์ทอยและนิว้ของตน ศำลยกฟ้องจ�ำเลย
โดยระบุว่ำมำตรำในกฎหมำยอำญำท่ีถูกฟ้องน้ันใช้กับผู้ชำยซึ่งหมำยถึงบุคคลที่มีองคชำติ ไม่อำจตีควำมไปถึงผู้หญิงได ้
ดังนั้น จ�ำเลยจึงถูกพิพำกษำลงโทษฐำนอื่นที่มีโทษเบำกว่ำ”577 

หำกเปรียบเทียบกฎหมำยสิงคโปร์กับกฎหมำยอินเดีย ซึ่งมีกฎหมำยก�ำหนดโทษส�ำหรับชำยที่มีกำรกระท�ำ 
ทำงเพศกับชำย (Sodomy Law) เช่นเดียวกับสิงคโปร์ โดยกฎหมำยเหล่ำนี้มีที่มำตั้งแต่สมัยอำณำนิคมของอังกฤษ 
อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำศำลอินเดียพิจำรณำแล้วเห็นว่ำหลักกฎหมำยดังกล่ำวขัดต่อหลักควำมเท่ำเทียมกันตำมรัฐธรรมนูญ

ในคดี Anuj Garg578 ศำลอธิบำยว่ำ กฎหมำยมีลักษณะเลือกปฏิบัติด้วยเหตุที่ระบุห้ำมตำมรัฐธรรมนูญ จึงต้อง
ได้รับกำรพิจำรณำไม่เพียงแต่เฉพำะควำมสมเหตุสมผล (Reasonableness) ตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ ๑๔ เท่ำนั้น แต่ยัง
ต้องพิจำรณำอย่ำงละเอียดรอบคอบ (Strict Scrutiny) ดังนั้น ศำลเห็นว่ำ บทบัญญัติที่ก�ำหนดโทษอำญำส�ำหรับกำร 
กระท�ำทำงเพศท่ีกระท�ำโดยชำยต่อชำยด้วยกันนั้น ส่งผลกระทบอย่ำงไม่ได้สัดส่วนต่อบุคคลเนื่องจำกเหตุแห่งรสนิยม
ทำงเพศ จึงขัดต่อคุณค่ำและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ตำมรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติของกฎหมำยท่ีก�ำหนดควำมผิด
ส�ำหรบับคุคลบนพืน้ฐำนของศลีธรรมในมมุมองของรัฐนัน้ เป็นกำรฝ่ำฝืนต่อหลกัควำมเท่ำเทียมกนัตำมรฐัธรรมนญูอนิเดยี 

ในคด ีNaz Foundation579 ศำลอนิเดยีตัดสนิว่ำกฎหมำยลกัษณะนีข้ดัต่อหลกัควำมเท่ำเทยีมกนัตำมรฐัธรรมนญู 
“กำรก�ำหนดโทษอำญำส�ำหรบักำรกระท�ำทำงเพศระหว่ำงชำยกบัชำย แม้โดยภำยนอกแล้วมลัีกษณะเป็นกลำง โดยมิได้
มุง่เป้ำทีอ่ตัลกัษณ์ของบุคคลแต่มุง่ท่ีพฤตกิรรม จึงไม่เป็นกำรมุง่เป้ำหมำยทีไ่ม่เป็นธรรมต่อกลุม่ใดกลุม่หนึง่ อย่ำงไรกต็ำม
พฤตกิรรมทำงเพศท่ีอยูใ่นควำมควบคมุของกฎหมำยนีม้คีวำมเกีย่วข้องเฉพำะกบับำงกลุม่ของสงัคม นัน่คอื กลุม่ผูร้กัเพศ
เดียวกัน (Homosexual) ในฐำนะเป็นชนชั้นหนึ่งในสังคม 
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จะเห็นได้ว่ำ รัฐธรรมนูญของสิงคโปร์กับอินเดียวำงหลักคุ้มครองควำมเท่ำเทียมกันและก�ำหนดห้ำมกำรเลือก
ปฏบัิตเิช่นเดียวกัน แต่กำรตคีวำมของศำลทัง้สองประเทศมีแนวทำงแตกต่ำงกนั โดยศำลอนิเดียให้น�ำ้หนกักบักำรคุม้ครอง 
ควำมเท่ำเทียมกันในรสนิยมทำงเพศมำกกว่ำสิงคโปร์ หำกเปรียบเทียบกับกฎหมำยไทยจะเห็นได้ว่ำ กฎหมำยอำญำ 
เก่ียวกับควำมผิดทำงเพศของไทยเดิมมีขอบเขตจ�ำกัดเฉพำะกำรข่มขืนที่ชำยกระท�ำต่อหญิงเท่ำนั้น580 อย่ำงไรก็ตำม
กฎหมำยอำญำที่ได้แก้ไขใหม่ครอบคลุมผู้กระท�ำโดยไม่จ�ำกัดเพศ581 นอกจำกนี้ ไทยไม่มีกฎหมำยเฉพำะที่ก�ำหนดโทษ
ส�ำหรับกำรกระท�ำทำงเพศกับชำย (Sodomy Law) ดังนั้น ในประเด็นนี้จึงเห็นว่ำกฎหมำยไทยท่ีเกี่ยวข้องในปัจจุบัน 
มีควำมสอดคล้องกับหลักควำมเท่ำเทียมกันและไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติ 

     580    กฎหมำยอำญำ มำตรำ ๒๗๖ เดมิบญัญตัว่ิำ “ผู้ใดข่มขนืหญงิซึง่มใิช่ภรยิำของตนโดยขูเ่ขญ็ด้วยประกำรใด ๆ โดยใช้

ก�ำลังประทุษร้ำย โดยหญิงอยู่ในภำวะที่ไม่สำมำรถขัดขืนได้ หรือโดยท�ำให้หญิงเข้ำใจผิดว่ำตนเป็นบุคลอื่น ต้องระวำงโทษจ�ำคุกตั้งแต ่

สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพันบำทถึงสี่หมื่นบำท” ซึ่งจะเห็นได้ว่ำกำรข่มขืนสำมำรถท�ำได้เฉพำะชำยกระท�ำต่อหญิงเท่ำนั้น 
     581     มำตรำ ๒๗๖ ทีแ่ก้ไขใหม่ ก�ำหนดว่ำ “ผูใ้ดข่มขนืกระท�ำช�ำเรำผูอ้ืน่โดยขู่เขญ็ด้วยประกำรใด ๆ โดยใช้ก�ำลงัประทษุร้ำย 

โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภำวะที่ไม่สำมำรถขัดขืนได้ หรือโดยท�ำให้ผู้นั้นเข้ำใจผิดว่ำตนเป็นบุคคลอื่นต้องระวำงโทษจ�ำคุกตั้งแต่สี่สิบปีถึงยี่สิบปี 

และปรับตั้งแต่แปดพันบำทถึงสี่หมื่นบำท”
     582    “สิทธิของผู้ป่วยทำงจิต หลักกำรว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้ป่วยทำงจิตและกำรปรับปรุงกำรดูแลสุขภำพจิต,” แปลโดย 

รัชดำ อำภรณ์ศิลป์, ในแนวทำงปฏิบัติและมำตรฐำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ, อัจฉรำ ฉำยำกุล, บรรณำธิกำร, เอกสำรล�ำดับที่ ๕, 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ, ๒๕๔๖

๔.๒๒ การเลือกปฏิบัติต่อผู้ป่วยทางจิต   

หลักกำรว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้ป่วยทำงจิตและกำรปรับปรุงกำรดูแลสุขภำพจิต รับรองโดยข้อมติสมัชชำใหญ่
แห่งสหประชำชำติ ที่ ๔๖/๑๑๙ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวำคม ๒๕๓๔582 

กำรน�ำไปปฏิบัติ
“หลักกำรเหล่ำนี้ต้องน�ำไปปฏิบัติโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ อำทิ บนพื้นฐำนของควำมพิกำร 

เชื้อชำติ สีผิว เพศ ภำษำ ศำสนำ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองหรืออื่นใด ต้นก�ำเนิดทำงชำติ เผ่ำพันธุ์ หรือสังคม สถำนะ
ทำงกฎหมำยหรือสังคม อำยุ ฐำนะหรือก�ำเนิด”

หลักกำรข้อ ๑ 
เสรีภำพและสิทธิขั้นพื้นฐำน
....๔. จะต้องไม่มกีำรเลอืกปฏบิตับินพืน้ฐำนของกำรเจบ็ป่วยทำงจติ กำรเลอืกปฏบิตันิีห้มำยถงึกำรแบ่งแยก กำร

กีดกัน หรือกำรปฏิบัติเป็นพิเศษ ซึ่งส่งผลให้กำรได้รับสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกันเป็นโมฆะหรือถูกบั่นทอน มำตรกำรพิเศษที่
จัดท�ำขึ้นเฉพำะเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือประกันให้เกิดควำมก้ำวหน้ำแก่บุคคลซ่ึงเจ็บป่วยทำงจิตจะไม่ถือว่ำเป็นกำรเลือก
ปฏิบัติ กำรเลือกปฏิบัติไม่รวมถึงกำรแบ่งแยก กีดกันหรือกำรปฏิบัติเป็นพิเศษที่สอดคล้องกับข้อบัญญัติของหลักกำร
ฉบับนี้ และมีควำมจ�ำเป็นในกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลซึ่งเจ็บป่วยทำงจิตหรือปัจเจกบุคคลอื่น 
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     583    นัยนำ เกิดวิชัย และคณะ, รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง โครงกำรศึกษำวิจัยปัญหำกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ของบุคคลผู้ที่มีอำกำรตำบอดสี (กรุงเทพมหำนคร: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ, ๒๕๕๘)

๔.๒๓ การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุตาบอดสี    

พระรำชบัญญัติสุขภำพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
หมวด ๒ สิทธิผู้ป่วย 
มำตรำ ๑๕ ผู้ป่วยย่อมมีสิทธิดังต่อไปนี้ 
....
(๔) ได้รับกำรคุ้มครองในระบบประกันสุขภำพและประกันสังคมและระบบอื่น ๆ ของรัฐอย่ำงเสมอภำคและ

เท่ำเทียมกัน 
เมื่อเปรียบเทียบพระรำชบัญญัติสุขภำพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ กับหลักกำรว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้ป่วยทำงจิตและกำร

ปรับปรุงกำรดูแลสุขภำพจิต รับรองโดยข้อมติสมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติท่ี ๔๖/๑๑๙ จะเห็นได้ว่ำ หลักกำรห้ำม
เลอืกปฏบิตัต่ิอผูป่้วยทำงจติซ่ึงได้รบักำรเน้นย�ำ้ตำมข้อมติดังกล่ำวนัน้ ปรำกฏในพระรำชบัญญัติสขุภำพจิตเฉพำะในส่วน
ของมำตรำ ๑๕ ที่รับรองสิทธิผู้ป่วยในกำรได้รับควำมคุ้มครองในระบบประกันสุขภำพ ประกันสังคม และระบบอื่นของ
รัฐอย่ำง “เสมอภำคและเท่ำเทียมกัน” ซึ่งกฎหมำยฉบับนี้ยังคงมีปัญหำควำมครอบคลุมในมิติของกำรเลือกปฏิบัติ เช่น

 ปัญหำกำรตีควำมว่ำ “ระบบอื่น ๆของรัฐ” มีควำมหมำยเพียงใด ทั้งนี้ หำกตีควำมสอดคล้องไปในทำงเดียว
กับระบบอื่น ๆ ในมำตรำ ๑๕(๔) นี้จะเห็นได้ว่ำ ค�ำว่ำ ระบบอื่น ๆ หมำยถึงระบบเกี่ยวกับกำรสำธำรณสุข เช่นเดียวกับ 
“ระบบประกันสุขภำพและประกันสังคม” ดังนั้น ระบบอื่น ๆ จะครอบคลุมระบบ เช่น ระบบสวัสดิกำรข้ำรำชกำร 
ระบบบริกำรสำธำรณสุขของพนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำหลักควำมเสมอภำคและ 
เท่ำเทียมกันตำมมำตรำ ๑๕ (๔) นี้มีขอบเขตจ�ำกัดเฉพำะควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมส�ำหรับผู้ป่วยทำงจิต ในมิติของ
บริกำรสำธำรณสุขเท่ำนั้น ไม่ครอบคลุมถึง “บริกำรอื่น ๆ ของภำครัฐ” ด้วย นอกจำกนี้ ยังไม่ครอบคลุมบริกำรอื่นของ
ภำคเอกชน

 แม้ว่ำพระรำชบัญญัติสุขภำพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ มีขอบเขตด้ำนเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติอย่ำงเฉพำะเจำะจง
ต่อผู้ป่วยทำงจิต แต่ส�ำหรับมิติของกำรเลือกปฏิบัตินั้น ก�ำหนดไว้เฉพำะในด้ำนกำรระบบบริกำรสำธำรณสุขเท่ำนั้น ไม่
ครอบคลุมมิติอื่น ๆ เช่น กำรจ้ำงแรงงำน กำรศึกษำ กำรซื้อสินค้ำบริกำร เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม หำกผู้ป่วยทำงจิตเข้ำ
องค์ประกอบของคนพิกำรตำมกฎหมำยเกี่ยวกับคนพิกำรแล้ว ก็จะได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย แต่หำกผู้ป่วยทำง
จตินัน้ไม่เข้ำองค์ประกอบของคนพกิำร ก็จะไม่มกีฎหมำยคุ้มครองกำรเลอืกปฏบิตัต่ิอบุคคลกลุม่นีใ้นมติอิืน่ ๆ  นอกเหนอื
จำกระบบบริกำรสำธำรณสุขดังกล่ำว

งำนวิจัยของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ583 ได้ชี้ให้เห็นประเด็นและกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
กับกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุตำบอดสี ซึ่งสรุปจ�ำแนกในมิติต่ำง ๆ ได้ ๓ มิติ ดังนี้ 
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๑

๒

ในมิติของกำรจ้ำงแรงงำนนั้น ในประเทศสหรัฐอเมริกำ มีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อจ�ำกัด หรือข้อสงวน
ส�ำหรบัผูท้ีมี่อำกำรตำบอดสใีนด้ำนกำรประกอบอำชพี โดยมบีำงอำชพีทีไ่ม่รบับคุคลผูท้ีม่อีำกำรตำบอดสเีข้ำท�ำงำน  
ที่ต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรมองเห็นสีที่แม่นย�ำ อำชีพดังกล่ำว ได้แก่ 

(๑) งำนเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนยำนยนต์ (Operating Motor Vehicles) 
(๒) นักบิน (Pilot’s license) 
(๓) ช่ำงไฟฟ้ำ (Electrician) 
(๔) งำนดับเพลิง (Firefighter) 
(๕) งำนจัดกำรสัมภำระ (Baggage Handler) 
(๖) เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ (Police Officer) 
(๗) จิตรกร (Painter) 

นอกจำกนี้ ในมลรัฐนิวยอร์คจะก�ำหนดว่ำผู้ที่เป็นเจ้ำพนักงำนต�ำรวจต้องไม่เป็นผู้ที่มีตำบอดสี ในมลรัฐ
วอชงิตนั ก�ำหนดว่ำเจ้ำพนกังำนต�ำรวจทีท่�ำหน้ำทีส่ำยตรวจต้องมคีวำมสำมำรถในกำรแยกควำมแตกต่ำงของส ีต้อง
ไม่ตำบอดสีและตำบอดในควำมมืด ส�ำหรับนครลอสแอนเจลิส ก�ำหนดว่ำผู้ที่จะได้รับกำรคัดเลือกเป็นเจ้ำพนักงำน
ต�ำรวจต้องสำมำรถบอกสไีด้อย่ำงรวดเรว็และแม่นย�ำ ในกรณขีองสหรำชอำณำจกัร พบว่ำในไอร์แลนด์เหนอืก�ำหนด
ว่ำผู้ที่จะสมัครเป็นเจ้ำพนักงำนต�ำรวจ ต้องสำมำรถผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบ City University Colour Vision ไม่ต�่ำ
กว่ำ ๗ จำก คะแนนเต็ม ๑๐ ในขณะที่เวลส์ ก�ำหนดว่ำผู้ที่มีนัยน์ตำที่เรติน่ำไม่สำมำรถรับสีได้จะถูกปฏิเสธกำรรับ
คัดเลือกเป็นเจ้ำพนักงำนต�ำรวจเช่นกัน 

ส�ำหรบัประเทศไทยนัน้ พบว่ำ มปีระกำศกำรรับสมคัรคดัเลือกบคุคลเข้ำรับรำชกำรบำงอำชีพท่ีไม่รับบคุคล
ผู้ที่มีอำกำรตำบอดสี เช่น 

๑) ประกำศส�ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำนต�ำรวจ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรต�ำรวจชั้นสัญญำบัตร ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีกำรระบุคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพำะส�ำหรับต�ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกไว้ในข้อ ๑๕ ว่ำ “ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี” 

๒) ประกำศรบัสมคัรบคุคลภำยนอกทีจ่บ ม.๖ เรียนหลักสูตรพยำบำลเพ่ือบรรจุแต่งต้ังเป็นข้ำรำชกำรต�ำรวจ
ในวิทยำลัยพยำบำลต�ำรวจ ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ ก็จะก�ำหนดคุณสมบัติผู้สมัครไว้ว่ำ “ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี” 

๓) กำรรับสมัครบุคคลเข้ำท�ำงำนในภำคเอกชน พบว่ำมีประกำศรับสมัครในเว็บไซต์ในบำงอำชีพ เช่น  
ช่ำงยนต์ ที่มีกำรก�ำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้ว่ำ "ไม่ตำบอดสี" เป็นต้น 

ในมติขิองกำรศกึษำน้ัน พบว่ำสหรำชอำณำจกัร สหรฐัอเมริกำ และสวเีดน ยงัไม่พบว่ำมกีำรออกกฎ ระเบยีบ 
หรอืหลกัเกณฑ์ทีเ่ป็นข้อจ�ำกดั ในกำรเข้ำรบักำรศึกษำของบคุคลผูท้ีมี่อำกำรตำบอดส ีแม้แต่กำรเข้ำเรยีนในสำขำวชิำ
แพทยศำสตร์ บุคคลผู้ที่มีอำกำรตำบอดสีก็สำมำรถเข้ำเรียนได้ ส่วนประเทศไทยนั้นไม่รับสมัครผู้มีอำกำรตำบอดสี
เรียนในหลักสูตรแพทยศำสตร์ เช่นเดียวกันกับประเทศสิงคโปร์ ที่มีกำรก�ำหนดคุณสมบัติว่ำผู้ที่จะเข้ำมำเรียนใน
หลักสูตรทำงกำรแพทย์จะต้องไม่ตำบอดสี 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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๓

ส�ำหรับในประเทศไทยนั้น กำรศึกษำในระดับอนุบำล ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำไม่มีข้อจ�ำกัดหรือ 
ข้อสงวนใด ๆ  สำหรบับคุคลผูท้ีม่อีำกำรตำบอดสี กล่ำวคอื บคุคลผู้ทีม่อีำกำรตำบอดสีสำมำรถเข้ำศกึษำได้ทกุระดบั
ดงักล่ำวโดยไม่มข้ีอห้ำมใด ๆ  รวมทัง้ไม่มกีำรตรวจอำกำรตำบอดสแีต่อย่ำงใด เป็นเหตใุห้ผูท้ีม่อีำกำรตำบอดสีไม่รูต้วั 
เพรำะไม่มอีำกำรป่วย หรอืรูตั้วเมือ่ได้รับกำรตัวอำกำรเท่ำนัน้ กำรศกึษำระดับอดุมศกึษำจะมข้ีอจ�ำกดัส�ำหรบับคุคล
ผู้ที่มีอำกำรตำบอดสีที่ท�ำให้ไม่สำมำรถเข้ำเรียนในบำงสำขำได้ รวมทั้งกำรเข้ำเรียนในโรงเรียนทั้งสี่เหล่ำของทหำร
ต�ำรวจ ก็มีข้อจ�ำกัดที่ไม่รับบุคคลผู้ที่มีอำกำรตำบอดสีเข้ำศึกษำ และมีกำรตรวจอำกำรตำบอดสี อนึ่งคุณสมบัติของ
ผู้เข้ำรับกำรศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ โดยที่ประชุมสภำอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย ได้มีกำรก�ำหนด
คณุสมบตัทิัว่ไปและคุณสมบตัเิฉพำะของบคุคลผู้เข้ำรับกำรศกึษำในมหำวทิยำลัย และกำรก�ำหนดคณุสมบตัเิฉพำะ
นัน้ ได้มหีลกัเกณฑ์ท่ีเป็นข้อจ�ำกดัส�ำหรบับุคคลผูท้ีม่อีำกำรตำบอดสไีว้เป็นภำพรวมของทกุสถำบนัอดุมศกึษำในคณะ/
ประเภทวิชำไว้ โดยมีคุณสมบัติเฉพำะ นอกจำกคุณสมบัติทั่วไป สถำบันอุดมศึกษำต่ำง ๆ ยังได้ก�ำหนดคุณสมบัติ
เฉพำะขึน้มำอีกด้วย และเป็นข้อจ�ำกดัส�ำหรบับคุคลผูท้ีม่อีำกำรตำบอดส ีโดยก�ำหนดไว้เป็นภำพรวมของทกุสถำบัน
อุดมศึกษำ คอื สำขำวชิำแพทยศำสตร์ ทนัตแพทยศำสตร์ เภสชัศำสตร์ และพยำบำลศำสตร์ ทีท่กุสถำบนัอดุมศึกษำ
ก�ำหนดเหมือนกันทุกแห่งที่จะไม่รับบุคคลผู้มีอำกำรตำบอดสีเข้ำศึกษำ 

นอกจำกนี้ มีสถำบันอุดมศึกษำอีกหลำยแห่ง ซึ่งแต่ละแห่งได้มีกำรก�ำหนดคุณสมบัติเฉพำะเพิ่มเติม
คณะวศิวกรรมศำสตร์ คณะวทิยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีคณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
คณะวิทยำกำรจัดกำรและสำรสนเทศ คณะโลจิสติกส์ คณะเกษตรศำสตร์ทรัพยำกระรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  
คณะอุตสำหกรรมกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว หลักสูตรนิเทศศำสตร์บัณฑิตสำขำกำรสื่อสำรใหม่ 

ในมติขิองกำรขอใบอนุญำตขับข่ีน้ัน พบว่ำในสหรำชอำณำจกัร สหรฐัอเมรกิำ แคนำดำ โรมำเนยี สงิคโปร์ และ
ตรุกี ไม่มีข้อห้ำมส�ำหรับบุคคลผูท้ีมี่อำกำรตำบอดสใีนกำรขอรบัใบอนญุำตขบัรถ และกำรทดสอบเพ่ือขอใบอนญุำต
ขับรถ ก็ไม่มีกำรตรวจสอบตำบอดสี แต่จะมีกำรตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรมองเห็นสัญญำณเพ่ือกำรขับรถ 
เท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม ในบำงประเทศมีกำรใช้สัญญำณไฟจรำจรที่ออกแบบเพ่ือช่วยให้บุคคลผู้ที่มีอำกำรตำบอดสี 
สำมำรถแยกแยะได้ เช่น ในฝังตะวันออกของประเทศแคนำดำ ไฟจรำจรแต่ละสีมีรูปร่ำงแตกต่ำงกันท�ำให้บุคคล 
ผู้ที่มีอำกำรตำบอดสีสำมำรถแยกแยะได้ ในสหรำชอำณำจักร ไฟจรำจรส่วนใหญ่จะวำงเรียงเป็นแนวตั้ง (บน กลำง 
หรอืล่ำง) ท�ำให้สำมำรถแยกแยะได้ว่ำเป็นไฟสีใดตำมต�ำแหน่งของไฟ ส�ำหรับประเทศไทยนัน้ ประเด็นปัญหำส�ำคัญ
เก่ียวกับผูต้ำบอดสกีคื็อ กำรไม่ได้รบัอนญุำตให้มใีบขบัขีร่ถยนต์ และมกีรณทีีเ่กดิกำรร้องเรยีนต่อกรมกำรขนส่งทำงบก  
หน่วยงำนอืน่ท่ีเกีย่วข้อง และมีกำรฟ้องร้องในศำลปกครองมำแล้ว แต่ประเด็นของกำรฟ้องร้องในศำลปกครองยงัไม่
ได้รับกำรวินิจฉัยในเนื้อหำของเรื่อง เนื่องจำกเป็นคดีที่ศำลปกครองไม่อำจรับเรื่องไว้พิจำรณำพิพำกษำได้เนื่องจำก 
ล่วงเลยระยะเวลำกำรฟ้องคดี (ค�ำสั่งศำลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๗/๒๕๕๓) โดยกฎหมำยไทยที่เกี่ยวข้อง คือ ระเบียบ
กรมกำรขนส่งทำงบก ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรอบรม และทดสอบผู้ขอรับใบอนุญำตขับรถ  
ผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจ�ำตัวคนขับรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได ้
ก�ำหนดเรื่องกำรทดสอบผู้ขอรับใบอนุญำตขับรถต้องผ่ำนกำรทดสอบกำรมองเห็นสี คือ กำรทดสอบกำรมองเห็นส ี
ที่จ�ำเป็นในกำรขับรถให้ดูสีเขียว สีแดง และสีเหลือง จำกเคร่ืองทดสอบหรือแผ่นภำพทดสอบที่กรมกำรขนส่ง 
ทำงบกก�ำหนดหรือเห็นชอบ 
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495



งำนวจิยัเรือ่งดงักล่ำวมข้ีอเสนอแนะหลำยประกำร อย่ำงไรกต็ำม ในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกบัเสนอกฎหมำยใหม่นัน้ 
งำนวิจัยดังกล่ำวเสนอต่อคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติให้ผลักดันหรือประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
เร่งด�ำเนินกำรให้มีกำรออกกฎหมำย ห้ำมกำรเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลผู้ที่มีอำกำรตำบอดสี โดยออกเป็นกฎหมำย
กลำงที่ใช้ในกำรดูแลคุ้มครอง กำรถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่ธรรมทั้งทำงตรงและทำงอ้อมของกลุ่มบุคคลด้อยโอกำสใน
ทุกกรณีที่ไม่ได้รับกำรคุ้มครอง ตำมกฎหมำยเฉพำะกลุ่ม โดยบัญญัติให้ครอบคลุมถึงบุคคลผู้มีอำกำรตำบอดสี584  

ผู้วิจัยเห็นด้วยกับเหตุผลและข้อเสนอแนะในงำนวิจัยดังกล่ำว เนื่องจำกผู้ตำบอดสีอำจจัดอยู่ในกลุ่มของ
คนพิกำร ดังจะเห็นได้จำกกรณีท่ีศำลในประเทศบรำซิลตัดสินว่ำบุคคลตำบอดสีได้รับกำรคุ้มครองตำมสนธิสัญญำ
อเมริกำเกี่ยวกับกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติต่อผู้พิกำรทุกรูปแบบ585 ในค�ำตัดสินให้เหตุผลว่ำ ผู้ตำบอดสีมีสิทธิเข้ำถึง
ควำมรู้ และสิทธิอื่น ๆ ตำมสภำพของบุคคลเหมือนกับบุคคลทั่วไป แต่เนื่องจำกผู้ตำบอดสีมีลักษณะแตกต่ำงจำก 
ผูพ้กิำรอืน่ เนือ่งจำกโดยท่ัวไปแล้วยงัคงสำมำรถศกึษำ ประกอบอำชพี หรือแม้แต่ขบัขีย่ำนพำหนะได้ ในกำรก�ำหนด
กฎหมำยกลำงเก่ียวกบักำรเลอืกปฏบัิตน้ีิ จึงอำจแยกตำบอดสอีอกจำกเหตุของควำมเป็นผูพ้กิำร โดยก�ำหนดเป็นเหตุ
แห่งกำรเลือกปฏิบัติเฉพำะอันหนึ่ง 

     584    แหล่งเดิม 
     585   Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Person with  

Disabilities

๔.๒๔ การเลือกปฏิบัติในมิติของการเกณฑ์ทหาร   

ในหัวข้อนี้จะได้ศึกษำถึงกรณีกำรเกณฑ์ทหำร (Military Service) ซ่ึงปรำกฏในกฎหมำยภำยในของหลำย
ประเทศ โดยจะศึกษำเฉพำะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับควำมเท่ำเทียมกันและกำรเลือกปฏิบัติ ซึ่งอำจจ�ำแนกเป็นกรณี
ต่ำง ๆ ดังนี้ 

กรณีที่ ๑ กำรท่ีรัฐมีกฎหมำยเกณฑ์ทหำรที่ใช้บังคับกับทุกคนโดยไม่ค�ำนึงถึงควำมแตกต่ำงทำงด้ำนศำสนำ  
ควำมเชื่อ หรือมโนส�ำนึกนั้น เป็นกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งควำมเชื่อ ศำสนำ หรือไม่ นอกจำกนี้ ยังมีประเด็นอื่น ๆ  ที่
เกีย่วเนือ่ง เช่น รฐัรบัรอง “สทิธใินกำรปฏเิสธกำรเกณฑ์ทหำรด้วยเหตุมโนส�ำนกึ” (Right to Conscientious Objection) 
หรือไม่ รัฐมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศหรือไม่ในกำรก�ำหนดให้มีกำรรับใช้ชำติ ทำงเลือกอื่นนอกจำกกำรเป็น
ทหำรส�ำหรับบุคคลที่มีควำมเชื่อ ศำสนำ อันขัดหรือแย้งกับกำรเป็นทหำร 

กรณีที่ ๒ กำรที่รัฐซึ่งมีกฎหมำยก�ำหนดทำงเลือกอื่นส�ำหรับกำรรับใช้ชำตินอกจำกเป็นทหำร ก็ยังมีประเด็นว่ำ 
ทำงเลือกอื่นดังกล่ำวมีลักษณะที่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือไม่ 

กรณีที่ ๓ ประเด็นเกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ เชื้อชำติ กำรศึกษำ ในมิติของกำรเกณฑ์ทหำร
กรณีที่ ๔ กำรปฏิเสธกำรเกณฑ์ทหำรส่งผลต่อเนื่องหรือเชื่อมโยงกับกำรเลือกปฏิบัติในมิติอื่น ๆ เช่น กำรจ้ำง

แรงงำนหรือไม่ 
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     586    From Pacifism in Europe in 1994 (p13) by Peter Brock, 1972, Princeton University Press 
     587   From in the New Conscientious Objection: From Sacred to Secular Resistance, “Conscientious  

objectors and the American State from colonial times to the present by John W. Chambers (p 26),” Charles C. 

Moskos and John W. Chambers, eds., 1993, Oxford: Oxford University Press
     588    ICCPR Article 18 
     589    From “L.T.K. v. Finland” communication No. 185/1984
     590    General Comment No. 22 (1993)

กรณีที่ ๑: การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลในการเกณฑ์ทหาร ในกรณี “การปฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุแห่ง
มโนส�านึก (Conscientious Objection)” 

กำรเกณฑ์ทหำรในประเทศต่ำง ๆ อำจจ�ำแนกได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ กำรเกณฑ์ทหำรโดยบังคับ และกำรเกณฑ์
ทหำรโดยสมัครใจ ส�ำหรับในประเทศท่ีมีกำรเกณฑ์ทหำรโดยบังคับนั้น มีประเด็นเกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติและควำม 
เท่ำเทียมกันว่ำ บุคคลมีสิทธิที่จะอ้ำงเหตุผลทำงด้ำนควำมเชื่อส่วนบุคคล เพ่ือปฏิเสธกำรเป็นทหำรได้หรือไม่ สิทธินี ้
เรียกว่ำ “Right to Conscientious objection” ฝ่ำยที่อ้ำงหลักกำรนี้ให้เหตุผลว่ำ กำรบังคับให้เป็นทหำรนั้นขัดต่อ
ควำมเชื่อในทำง “มโนส�ำนึก” หรือ “มโนธรรม” (Conscience) ของตน (แม้ว่ำควำมเชื่อดังกล่ำวจะไม่มีควำมสัมพันธ์
หรือเช่ือมโยงกบั “ศำสนำ” (Religion) ใดโดยเฉพำะกต็ำม) ดงันัน้ แม้ว่ำกำรเกณฑ์ทหำรนัน้กระท�ำต่อบคุคลทุกคนอย่ำง
เท่ำเทียมกัน (หรือกระท�ำต่อ “ชำย” ทุกคนเหมือนกัน) แต่กำรเกณฑ์ทุกคนโดยไม่ค�ำนึงถึงควำมแตกต่ำงด้ำนควำมเชื่อ
ในทำงมโนส�ำนึก หรือศำสนำของแต่ละบุคคลน้ัน ในแง่หนึ่งอำจพิจำรณำได้ว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้จึงน�ำไป
สู่กำรเรียกร้องสิทธิในกำรปฏิเสธ ตัวอย่ำงแรกในประวัติศำสตร์ที่แสดงถึงกำรปฏิเสธกำรเกณฑ์ทหำรด้วยเหตุควำมเชื่อ
ทำงศีลธรรมเกิดข้ึนในปี ค.ศ. ๒๙๕ เมื่อ Maximilianus ถูกเกณฑ์ให้ไปรบ เขำปฏิเสธโดยอ้ำงควำมเชื่อทำงศีลธรรม
จนท�ำให้ถูกลงโทษประหำรชีวิต ต่อมำ เขำได้รับกำรยกย่องเป็นนักบุญ (Saint Maximilian)586 กำรอ้ำงสิทธิปฏิเสธ
กำรเกณฑ์ทหำรโดยเหตุควำมเชื่อทำงศำสนำนี้ มีพัฒนำกำรมำจำกกำรที่ประเทศในยุโรปเริ่มมีกำรใช้ระบบกำรเกณฑ์
ทหำรโดยทั่วไป (Universal conscription) ท�ำให้กลุ่มคนที่ก่อนหน้ำนี้ไม่มีหน้ำที่เป็นทหำรต้องถูกเกณฑ์ไปด้วย จึงเกิด 
ข้อโต้แย้งถึงควำมเช่ือของบุคคลบำงกลุ่ม นอกจำกกำรอ้ำงสิทธิปฏิเสธของบุคคลยังมีกำรเรียกร้องให้ก�ำหนดข้อยกเว้น
ส�ำหรับกลุ่มคน (Collective Exemption) ด้วยเหตุผลร่วมกันของกลุ่มคนหรือชุมชน (Communal Defence)587  

เมื่อพิจำรณำกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ พบว่ำ ICCPR มีหลักกำรที่เกี่ยวข้อง คือ ข้อ ๘ และ ๑๘ 
ส�ำหรบักรณีข้อ ๑๘ น้ันพบว่ำ มไิด้ก�ำหนดรบัรองสทิธใินกำรปฏเิสธกำรเกณฑ์ทหำรด้วยเหตุมโนส�ำนกึไว้โดยตรง 

ดังนั้น จึงมีประเด็นกำรตีควำมว่ำ สิทธิดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของ “เสรีภำพในควำมคิด มโนส�ำนึก และ ศำสนำ” ตำม
ข้อ ๑๘ หรอืไม่588  ในประเด็นนีเ้ดมิเคยมกีำรตคีวำมว่ำสทิธใินกำรปฏเิสธด้วยเหตมุโนส�ำนกึต่อกำรเกณฑ์ทหำรนัน้ไม่อยู่ 
ภำยใต้ขอบเขตของข้อ ๑๘589 อย่ำงไรก็ตำม ต่อมำปรำกฏว่ำข้อแนะน�ำท่ัวไปของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชำชำติ (General Comment No. 22 (1993)) สรุปได้ว่ำ “ICCPR มิได้ระบุถึงสิทธิในกำรปฏิเสธด้วยเหต ุ
มโนส�ำนกึไว้โดยชดัแจ้ง แต่คณะกรรมกำรเชือ่ว่ำสทิธดัิงกล่ำวสำมำรถได้รบัมำจำกข้อ ๑๘ เช่นเดียวกบักำรท่ีพนัธกรณใีน
กำรใช้ก�ำลงัอำจขัดแย้งกบัเสรภีำพในควำมเชือ่และสทิธใินกำรแสดงออกซ่ึงควำมเชือ่ของบคุคล590 นอกจำกนี ้ICCPR ข้อ ๘  
ก�ำหนดว่ำ “บุคคลจะถูกเกณฑ์แรงงำนหรือบังคับใช้แรงงำนไม่ได้” อย่ำงไรก็ตำม แรงงำนที่ถูกเกณฑ์หรือถูกบังคับ  

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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ไม่รวมถงึ “กำรปฏิบตังิำนใดในลกัษณะทำงทหำร และกำรรับใช้ชำติในลักษณะใด ๆ  ซ่ึงกฎหมำยก�ำหนดให้ผู้ปฏเิสธกำร
เป็นทหำรด้วยเหตุแห่งมโนส�ำนกึ ในประเทศซึง่ยอมรบักำรปฏเิสธเช่นว่ำนัน้” จะเห็นได้ว่ำ หำกประเทศนัน้มกีำรรับรอง
สิทธิปฏิเสธกำรเกณฑ์ทหำรด้วยเหตุมโนส�ำนึกตำมกฎหมำยภำยในแล้ว ก็จะไม่ถือว่ำกำรเกณฑ์ทหำรเป็นกำรเกณฑ์
แรงงำนหรือบังคับใช้แรงงำน ตำมข้อ ๘ 

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ (United Nations Commission on Human 
Right) (ซึ่งต่อมำคือ Human Right Council ในปี 2006) ได้มีข้อมติ (Resolution 1989/59)591 รับรองสิทธิในเสรีภำพ
ในควำมคดิ มโนส�ำนกึ และศำสนำ และเรยีกร้องให้รฐัออกกฎหมำยภำยในทีม่หีลักกำร “ยกเว้นกำรเกณฑ์ทหำรในกรณี
กำรปฏิเสธด้วยเหตุมโนส�ำนึก” 

ต่อมำ Resolution 1998/77 ได้อ้ำงอิง Resolution 1989/59 โดยมีสำระส�ำคัญ คือ592 
 รับรองสิทธิปฏิเสธกำรเกณฑ์ทหำรด้วยเหตุมโนส�ำนึก โดยเน้นย�้ำถึงสิทธิของบุคคลในกำรปฏิเสธกำรเกณฑ์

ทหำรด้วยเหตุมโนส�ำนึก ในฐำนะที่เป็นกำรใช้สิทธิในเสรีภำพของควำมคิด มโนส�ำนึก ศำสนำ ตำมข้อ ๑๘ ของ ICCPR 
 เน้นย�้ำว่ำบุคคลที่ใช้สิทธิปฏิเสธดังกล่ำวไม่ควรได้รับโทษจ�ำคุกตำมกฎหมำยภำยใน 
 เน้นย�้ำว่ำ กฎหมำยและแนวปฏิบัติของรัฐจะต้องไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้สิทธิปฏิเสธกำรเกณฑ์ทหำร

ด้วยเหตุมโนส�ำนึก ทั้งในมิติ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง 
จะเห็นได้ว่ำ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติได้เน้นย�้ำว่ำสิทธิในกำรปฏิเสธกำรเกณฑ์ทหำร

ด้วยเหตุมโนส�ำนึกควรได้รับกำรรับรองตำมกฎหมำยภำยในโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ แม้ว่ำข้อมติดังกล่ำวมิได้มีผล
ผกูพนัตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศ แต่กส็ำมำรถเป็นแนวทำงให้กบัรฐัสมำชกิได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ พฒันำกำรของกำร
ยอมรับสิทธิดังกล่ำวอำจพิจำรณำว่ำเป็นจำรีตประเพณีตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ 

ในส่วนต่อไปจะได้ศึกษำกำรตีควำม ICCPR ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ ในประเด็น 
“สิทธิปฏิเสธกำรเกณฑ์ทหำรด้วยเหตุมโนส�ำนึก” จำกกำรที่มีผู้ร้องเกี่ยวกับกำรเกณฑ์ทหำรของประเทศเกำหลีใต้ ๓ 
กรณี ดังนี้ 

๑. Yoon et al. v. Republic of Korea593 ประเด็นหลักคือ สิทธิในกำรปฏิเสธกำรเกณฑ์ทหำรด้วยเหตุ
มโนส�ำนึก ได้รับกำรรับรองตำมข้อ ๑๘ หรือไม่ หรือสิทธิดังกล่ำวจะต้องน�ำมำกล่ำวอ้ำงตำมข้อ ๘ ของ ICCPR คณะ
กรรมกำรสิทธิมนุษยชนเห็นว่ำ ข้อ ๘ มิได้รับรองและมิได้ปฏิเสธถึงสิทธิในกำรปฏิเสธกำรเกณฑ์ทหำร อย่ำงไรก็ตำม ใน
คดีนี้จะพิจำรณำเฉพำะข้อ ๑๘ ซึ่งเห็นว่ำ “รัฐ (รัฐบำลเกำหลีใต้) บกพร่องในกำรแสดงให้เห็นว่ำกำรยอมรับสิทธิในกำร
ปฏิเสธกำรเกณฑ์ทหำรของผู้ร้องจะส่งผลท�ำให้รัฐเสียเปรียบอย่ำงพิเศษอย่ำงไร (Special Disadvantage) ... กำรที่รัฐ
เคำรพมโนส�ำนึก ควำมเชื่อ และกำรแสดงออกซึ่งมโนส�ำนึกหรือควำมเชื่อนั้นเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรด�ำรงไว้ซึ่งลักษณะ
ควำมเป็นพหุนิยมในสังคม นอกจำกนี้ โดยหลักกำรแล้วมีควำมเป็นไปได้ในกำรก�ำหนดมำตรกำรทำงเลือกอื่นนอกเหนือ
จำกกำรเกณฑ์ทหำรโดยบังคับ ซึ่งส่งผลให้เกิดควำมเท่ำเทียมกัน ขจัดควำมแตกต่ำงที่ไม่เป็นธรรมระหว่ำงผู้ที่เข้ำร่วมใน
กำรเกณฑ์ทหำรที่เกิดจำกกำรบังคับและผู้ที่เข้ำร่วมในกำรรับใช้ชำติในทำงเลือกอื่น ต่อมำ รัฐบำลเกำหลีใต้รำยงำนต่อ

     591    Resolution นี้เกิดขึ้นแม้ว่ำ ประเทศสมำชิก ๑๖ ประเทศมีหนังสือต่อกรรมำธิกำรสิทธิมนุษยชน โดยคัดค้ำนสิทธิปฏิเสธ

กำรเกณฑ์ทหำรด้วยเหตุมโนส�ำนึก (The letter (E/CN.4/2002/188))
     592   Commission on Human Rights resolution 1998/77 on conscientious objection to military service
     593   Communications Nos/2004 and 1322/2004, Views adopted on 3 November 2006
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     594    Report of the Human Rights Committee (A/63/40 (Vol. II), pp. 538–540
     595   Communications Nos. 1593–1603/2007
     596   Communications Nos. 1642–1741/2007
     597   Report No. 43/05, case 12.129, Merits (10 March 2005)

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติในปี ๒๐๐๗ ว่ำได้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรวิจัยระบบบริกำรทำงเลือก 
(Alternative Service System Research Committee) ขึ้นในฐำนะเป็นองค์กรที่ปรึกษำของกระทรวงกลำโหม เพื่อ
ท�ำกำรศึกษำวิจัยประเด็นดังกล่ำว594  

๒. Jung et al. v. Republic595  ผู้ร้องอ้ำงว่ำรัฐบำลเกำหลีใต้ละเมิดสิทธิตำมข้อ ๑๘ ของ ICCPR เนื่องจำก
ไม่มีทำงเลือกอื่นในกำรรับใช้ชำตินอกจำกกำรเกณฑ์ทหำรโดยบังคับ ซึ่งหำกปฏิเสธจะมีโทษจ�ำคุก คณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนฯ เห็นว่ำประเด็นส�ำคัญ “ควำมเสมอภำคระหว่ำงกำรเป็นทหำรกับกำรรับใช้ชำติวิธีอื่น” และยืนยันควำมเห็น
และเหตุผลตำมกรณีก่อนหน้ำ (Yoon et al. v. Republic of Korea) คณะกรรมกำรฯ สรปุว่ำ รฐัมีพนัธกรณท่ีีจะเยียวยำ
ควำมเสียหำยของบุคคลอันเกิดจำกกำรละเมิดข้อ ๑๘ รวมทั้งด�ำเนินกำรมิให้เกิดกำรละเมิดอีกในอนำคต

๓. Jeong et al. v. Republic of Korea596  คณะกรรมกำรสิทธมินษุยชนฯ เหน็ว่ำค�ำร้องมปีระเดน็เช่นเดียว
กับ ๒ กรณีก่อนหน้ำนี ้จงึยนืยนัควำมเหน็เดมิ โดยเพ่ิมเตมิว่ำ “สทิธใินกำรปฏเิสธกำรเกณฑ์ทหำรด้วยเหตมุโนส�ำนกึเป็น
ส่วนหนึ่งของ “สิทธิในเสรีภำพทำงควำมคิด มโนส�ำนึก และ ศำสนำ” ตำมข้อ ๑๘ ของ ICCPR ดังนั้น ปัจเจกบุคคลมี
สิทธิได้รับกำรยกเว้นจำกกำรเกณฑ์ทหำรโดยบังคับ หำกว่ำกำรเกณฑ์ทหำรนั้นขัดต่อควำมเชื่อหรือศำสนำของตน 

ส�ำหรับกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศระดับภูมิภำคที่มีประเด็นเกี่ยวกับสิทธิปฏิเสธกำรเกณฑ์ทหำร
ด้วยเหตุมโนส�ำนึก มีตัวอย่ำงเช่น 

อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกำ (American Convention on Human Right) ข้อ ๑๒ วำงหลัก
รบัรอง “สทิธใินเสรภีำพเก่ียวกบัควำมเช่ือ ศำสนำ รวมทัง้เสรีภำพในกำรคงไว้หรือเปล่ียนศำสนำ ควำมเช่ือ กำรแสดงออก
ซึ่งศำสนำ ควำมเชื่อ” กำรตีควำมที่ส�ำคัญเกี่ยวกับประเด็นสิทธิปฏิเสธกำรเกณฑ์ทหำรด้วยเหตุมโนส�ำนึก คือ Cristiแn 
Daniel Sahli Vera et al. v. Chile597 คณะกรรมำธกิำรสทิธมินษุยชนแห่งทวปีอเมรกิำ Inter-American Commission 
on Human Rights) พจิำรณำแล้วเหน็ว่ำ กำรทีร่ฐับำลชลิไีม่รบัรองสทิธปิฏเิสธกำรเกณฑ์ทหำรด้วยเหตมุโนส�ำนกึไว้ตำม
กฎหมำยภำยใน ไม่ขัดหรือแย้งต่อสิทธิในเสรีภำพเกี่ยวกับควำมเชื่อ ศำสนำ ตำมข้อ ๑๒ อนุสัญญำดังกล่ำว เนื่องจำก 
อนุสัญญำฯ ไม่ได้ระบุรับรองสิทธิดังกล่ำวไว้โดยชัดแจ้ง นอกจำกนี้ ตำมข้อ ๖ (๓) (b) ของอนุสัญญำแรงงำนระหว่ำง
ประเทศ ได้ยกเว้นกำรเกณฑ์ทหำรออกจำกค�ำนิยำมของกำรบังคับใช้แรงงำน ในกรณีท่ีประเทศนั้นรับรองสิทธิปฏิเสธ
กำรเกณฑ์ทหำรด้วยเหตมุโนส�ำนกึ ซึง่ประเทศนัน้ต้องก�ำหนดให้มกีำรรับใช้ชำติรูปแบบอืน่เป็นทำงเลือกแทนกำรเกณฑ์
ทหำร” คณะกรรมกำรเห็นว่ำ กฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศรับรองสิทธิปฏิเสธดังกล่ำวเฉพำะในประเทศที่
มีกฎหมำยภำยในก�ำหนดรับรองสิทธิน้ัน ส�ำหรับประเทศที่ไม่มีกำรรับรองสิทธิดังกล่ำวตำมกฎหมำยภำยใน ก็ไม่ถือว่ำ
เป็นกำรละเมิดเสรีภำพในควำมคิด ควำมเชื่อ ตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ 
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อนุสัญญำสิทธิมนุษยชนยุโรป (European Convention on Human Rights) ข้อ ๙ มีหลักส�ำคัญว่ำ “บุคคล
ทุกคนมีสิทธิในเสรีภำพแห่งควำมคิด ควำมเชื่อ ศำสนำ สิทธินี้รวมถึงเสรีภำพในกำรเปลี่ยนศำสนำหรือควำมเชื่อ และ 
เสรีภำพในกำรแสดงออกซึ่งศำสนำหรือควำมเช่ือ กำรบูชำ ค�ำสอน กำรปฏิบัติ”598 แต่อนุสัญญำน้ีมิได้ก�ำหนดรับรอง
สิทธิในกำรปฏิเสธหรือคัดค้ำนด้วยเหตุมโนส�ำนึกไว้อย่ำงขัดเจน อย่ำงไรก็ตำม กฎบัตรสิทธิขั้นพื้นฐำนของสหภำพยุโรป 
(Charter of Fundamental Right Charter of Fundamental rights of the European Union) มกีำรบญัญตัริบัรอง
สิทธิในกำรปฏิเสธ (Right to Conscientious Objection) ไว้ ในข้อ ๑๐ ว่ำ

“บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภำพแห่งควำมคิด ควำมเชื่อ ศำสนำ สิทธินี้รวมถึงเสรีภำพในกำรเปลี่ยนศำสนำหรือ
ควำมเชื่อ เสรีภำพในกำรแสดงออกซึ่งศำสนำหรือควำมเชื่อ กำรบูชำ ค�ำสอน กำรปฏิบัติ 

สิทธิในกำรปฏิเสธด้วยเหตุผลทำงมโนส�ำนึก (Right to Conscientious Objection) ได้รับกำรรับรอง ทั้งนี้ 
ตำมกฎหมำยภำยในเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิดังกล่ำว”

ส�ำหรับตัวอย่ำงของคดีตำมอนุสัญญำสิทธิมนุษยชนยุโรปที่ส�ำคัญ เช่น Bayatyan v. Armenia ซึ่งเป็นกรณีที่ 
Vahan Bayatyan ชำวอำร์เมเนยีผูป้ฏเิสธกำรเกณฑ์ทหำรด้วยเหตแุห่งควำมเชือ่ทำงศำสนำ และได้รบัโทษจ�ำคกุ อ้ำงว่ำ 
รัฐบำลอำร์เมเนียละเมิดสิทธิตำมอนุสัญญำสิทธิมนุษยชนยุโรป ประเด็นส�ำคัญในคดีนี้คือ สิทธิในกำรปฏิเสธกำรเกณฑ์
ทหำรด้วยเหตมุโนส�ำนกึ ศำสนำ ขดัต่อข้อ ๙ ของอนสุญัญำสทิธมินษุยชนยโุรปหรอืไม่ ศำลสทิธมินษุยชนแห่งยโุรป ตดัสนิ
ว่ำ สิทธิดังกล่ำวไม่อยู่ภำยใต้กำรคุ้มครองของมำตรำ ๙ นอกจำกนี้ ประเด็นกำรบังคับใช้แรงงำน (ข้อ ๔) ศำลตัดสินว่ำ 
กำรทีร่ฐัจะมกีำรก�ำหนดในกฎหมำยภำยในให้มกีำรรับใช้ชำตริปูแบบอืน่เป็นทำงเลอืกนัน้กเ็ป็นดลุพนิจิ (Discretion) ของ
รฐั (ซึง่ในประเดน็น้ีมลีกัษณะเช่นเดยีวกบัเหตผุลของคณะกรรมำธกิำรสทิธมินษุยชนแห่งทวปีอเมรกิำในคดทีีไ่ด้ชีใ้ห้เหน็ 
ข้ำงต้น) อย่ำงไรก็ดี คดีนี้มีกำรอุทธรณ์ ซึ่ง “The Grand Chamber” พิพำกษำกลับ โดยตัดสินว่ำ599 สิทธิปฏิเสธกำร
เกณฑ์ทหำรด้วยเหตุมโนส�ำนึก ศำสนำ ได้รับกำรคุ้มครองตำมข้อ ๙ เหตุผลส�ำคัญของค�ำพิพำกษำ คือ 

“การปฏิเสธหรือคัดค้านการเป็นทหารในกรณีที่มีเหตุมาจากความชัดแย้งระหว่างพันธกรณีในการรับใช้ชาติ
กับมโนส�านึกของบุคคลหรือความเชื่อหรือความเชื่อทางศาสนา นั้นเป็นกรณีส�าคัญเพียงพอที่จะได้รับการคุ้มครองตาม
ข้อ ๙ ... พหุนิยม การอดทนอดกลั้น และความใจกว้าง เป็นแกนส�าคัญของระบอบประชาธิปไตย แม้ว่าในบางโอกาส 
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลจะต้องอยู่ภายใต้ผลประโยชน์ของกลุ่มหรือคนส่วนมาก แต่มิได้หมายความว่าประชาธิปไตยคือ
การทีค่วามเหน็หรอืความเชีอ่ของคนส่วนใหญ่จะต้องอยูเ่หนอืคนส่วนน้อยเสมอไป จึงต้องมกีารสร้างความสมดุลระหว่าง
การปฏิบตัต่ิอคนส่วนน้อย ดงันัน้ การทีร่ฐัจะเคารพความเชือ่ของกลุม่น้อยซึง่แตกต่างจากคนส่วนมาก มไิด้เป็นการเลอืก
ปฏบิตัหิรอืสร้างความไม่เท่าเทียมกัน แต่เป็นการเสรมิสร้างสงัคมพหนุยิมและความอดทนอดกลัน้ในสงัคมประชาธปิไตย” 

     598  “Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes  

freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or 

private, to manifest his religion or belief, in worship, teaching, practice and observance”
     599   From “Bayatyan v. Armenia” Application No. 23459/03, Judgement of 7 July 2011 
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     600  ในคดีนี้ Grand Chamber เห็นว่ำ “กำรปฎิเสธกำรเกณฑ์ทหำรของ Bayatyan ในฐำนะผู้นับถือศำสนำ Jehovah’s  

witness เป็นไปเพรำะควำมเช่ือทำงศำสนำอย่ำงแท้จรงิ มไิด้เกิดจำกผลประโยชน์หรอืควำมสะดวกสบำยส่วนบคุคล” (“….Mr Bayatyan, 

as a Jehovah’s Witness, wanted to be exempted from military service, not for personal benefit or convenience, but, 

because of his genuinely-held religious convictions….”, Bayatyan v. Armenia, Application No. 23459/03, Judgement 

of 7 July 2011.) 
     601   The Australian Defence Act of 1903 
     602   Australian Defence Legislation Amendment Act of 1992
     603   Defence Administrative Orders and Directives 5049-2, Conscientious Objection (30 July 2004)
     604   Military Selective Service Act

จะเห็นได้ว่ำ กฎหมำยกำรเกณฑ์ทหำรของอำร์เมเนยีในขณะท่ีพพิำทนัน้ใช้บงัคบักบับคุคลโดยไม่ค�ำนงึถงึควำม
แตกต่ำงด้ำนควำมเช่ือ ศำสนำ ท�ำให้บุคคลที่มีควำมเชื่อทำงศำสนำอันขัดแย้งกับกำรเป็นทหำร (กรณีนี้คือ ศำสนำ 
Jehovah’s Witnesses) และไม่ให้ทำงเลือกอื่นในกำรรับใช้ชำติ จึงเป็นกำรขัดต่อสิทธิในเสรีภำพควำมคิด มโนส�ำนึก 
ศำสนำ ตำมข้อ ๙ ส�ำหรับในมิติของกำรเลือกปฏิบัตินั้นจะเห็นได้ว่ำ กรณีนี้กำรปฏิเสธกำรเกณฑ์ทหำรมีควำมสัมพันธ์
กับเหตุแห่งควำมเช่ือ ศำสนำ ซึ่งเป็นเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชน เป็นท่ีน่ำสังเกตว่ำ หำกกำร
ปฏิเสธกำรเกณฑ์ทหำรเป็นไปด้วยเหตุผลอื่น ก็ไม่อยู่ในขอบเขตของกำรห้ำมเลือกปฏิบัติ600  

ในระดับของกฎหมำยภำยใน พบว่ำมีหลำยประเทศน�ำเอำเหตุด้ำนมโนส�ำนึก ศำสนำ มำเป็นข้อยกเว้นตำม
กฎหมำยเกณฑ์ทหำร เช่น 

 ออสเตรเลีย นิยำม “มโนส�ำนึก” (Conscientious Belief) ว่ำ “...กำรตัดสินขั้นพื้นฐำนว่ำสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก 
ไม่ว่ำจะอยู่บนพื้นฐำนของศำสนำหรือไม่...”601 โดยกฎหมำยออสเตรเลีย ยกเว้นกำรเกณฑ์ทหำรส�ำหรับบุคคลที่ม ี
ควำมเชื่อ มโนส�ำนึก “ที่จะไม่เข้ำร่วมสงครำมหรือกำรปฏิบัติกำรที่มีลักษณะเช่นเดียวกับสงครำม”602 

 แคนาดา กฎหมำยนิยำม “กำรคัดค้ำนด้วยเหตุมโนส�ำนึก” (Conscientious Objection) ว่ำหมำยถึง “กำร
คดัค้ำนอย่ำงจรงิใจในกำรเข้ำร่วมสงครำมหรอืควำมขดัแย้งทำงอำวธุ กำรถอืหรือใช้อำวธุในกองก�ำลังของแคนำดำ” แต่
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกำรคัดค้ำนด้วยเหตุควำมสะดวกสบำยส่วนบุคคล (Personal expediency) หรือด้วยเหตุควำมคิดเห็น
ทำงกำรเมือง (Political Beliefs)603  

 ฟินแลนด์ กฎหมำยเกณฑ์ทหำรวำงหลักว่ำ “บุคคลที่มีหน้ำที่ต้องเข้ำรับกำรเกณฑ์ทหำรที่ยืนยันว่ำ เหตุผล
ทำงด้ำนมโนส�ำนกึท�ำให้ตนไม่สำมำรถปฏิบัตกิำรทำงทหำรได้และบคุคลนัน้ได้สมคัรเข้ำร่วมกำรบรกิำรทีไ่ม่มกีำรใช้อำวธุ 
(Unarmed service) จะได้รบักำรยกเว้นจำกกำรเป็นทหำรและมอบหมำยให้ท�ำงำนบรกิำรทีไ่ม่เกีย่วข้องกบักำรใช้อำวธุ 
(The Conscription Act (1438/2007))

 เยอรมัน รัฐธรรมนูญมำตรำ ๔ (๓) วำงหลักว่ำ บุคคลต้องไม่ถูกบังคับอันเป็นกำรฝ่ำฝืนต่อมโนส�ำนึกในกำร
เป็นทหำรซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรใช้อำวุธ 

 สหรัฐอเมริกา มีกำรก�ำหนดนิยำมของ “ผู้คัดค้ำนด้วยเหตุมโนส�ำนึก” (Conscientious Objector) ไว้ว่ำ 
หมำยถึง604 “บุคคลท่ีคัดค้ำนด้วยควำมจริงใจและมั่นคง ต่อกำรเข้ำร่วมสงครำมรูปแบบใด ๆ หรือกำรถืออำวุธ ด้วย
เหตุผลจำกศำสนำและหรือควำมเชื่อ” (Religious or Belief) แต่ไม่ครอบคลุมถึงบุคคลที่คัดค้ำนสงครำมด้วยเหตุ 
“เพียงเพรำะไม่เห็นด้วยหรือคัดค้ำนนโยบำย ควำมเห็นทำงกำรเมือง หรือควำมสะดวกสบำยส่วนบุคคล” อย่ำงไรก็ตำม 
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กฎหมำยนิยำม ศำสนำและหรือควำมเชื่อ (Religious or Belief) ว่ำหมำยถึง “ควำมเชื่อในอ�ำนำจภำยนอกหรือ 
ควำมเชือ่ทำงศลีธรรมหรอืจรยิธรรมอย่ำงลกึซึง้ ซึง่สิง่อืน่ ๆ  ต้องพ่ึงพงิ” นอกจำกนี ้ศำลได้ตคีวำมโดยสร้ำงเงือ่นไขส�ำหรบั
กำรคัดค้ำนด้วยเหตคุวำมเชือ่หรอืมโนส�ำนกึว่ำ ต้องเป็นกำรคัดค้ำนสงครำมรปูแบบใด ๆ  และต้องเป็นไปด้วยควำมจรงิใจ 
(Sincere) ศำลสงูสดุตดัสนิว่ำ “บคุคลสำมำรถอ้ำงสทิธคิดัค้ำนด้วยเหตุมโนส�ำนกึได้ตรำบใดท่ีควำมเชือ่ของบคุคลนัน้เป็น
สำระส�ำคัญต่อชีวิตของบุคคลนั้น”605  

ส�ำหรับบำงประเทศน้ัน ให้สิทธิกำรคัดคำ้นด้วยเหตุมโนส�ำนึก โดยมิได้ก�ำหนดนิยำมไว้ในกฎหมำยว่ำอะไรคือ
กำรคัดค้ำนด้วยเหตุมโนส�ำนึก เช่น ในสหรำชอำณำจักรนั้น บุคคลผู้ไม่ประสงค์เป็นทหำรสำมำรถยื่นค�ำร้องตำมแบบ
ฟอร์มต่อคณะกรรมกำรเกีย่วกบักำรคดัค้ำนด้วยเหตมุโนส�ำนกึ (Advisory Committee on Conscientious Objector)  
โดยในค�ำร้องก�ำหนดให้ลงลำยมอืชือ่และเขยีนว่ำ “ข้ำพเจ้ำประกำศกำรคดัค้ำนกำรเป็นทหำรด้วยเหตุแห่งมโนส�ำนกึ”606 

ประเดน็ส�ำคญัท่ีคณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งสหประชำชำตเิน้นย�ำ้กค็อื รฐัต้องไม่เลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตแุห่ง
ควำมเชือ่ของผูค้ดัค้ำนหรอืปฏเิสธกำรเป็นทหำร ตำมข้อมติ ๑๙๙๘/๗๗ กก็�ำหนดเรยีกร้องให้รัฐ “ไม่เลอืกปฏบิติัระหว่ำง
ผู้คัดค้ำนกำรเกณฑ์ทหำรด้วยเหตุผลเกี่ยวกับธรรมชำติหรือควำมเชื่ออันใดอันหนึ่งของผู้สมัคร” อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำ
ส�ำคัญก็คือ แม้ว่ำในรัฐที่รับรองสิทธิกำรปฏิเสธกำรเกณฑ์ทหำรด้วยเหตุมโนส�ำนึก แต่บำงรัฐจ�ำกัดกำรอ้ำงสิทธิดังกล่ำว
เฉพำะกรณีปฏิเสธด้วยเหตุควำมเชื่อทำงศำสนำซ่ึงมีหลักค�ำสอนหรือข้อก�ำหนดเกี่ยวกับสันติภำพหรือต่อต้ำนสงครำม 
(Requiring “Pacifism”) เช่น Quakers, Mennonites, Jehovah’s Witness เป็นต้น607  

หำกพิจำรณำกฎหมำยไทยปัจจุบันจะเห็นได้ว่ำ พระรำชบัญญัติรับรำชกำรทหำร ก�ำหนดหน้ำที่ส�ำหรับชำย
สัญชำติไทยทุกคน โดยไม่มีกำรก�ำหนดให้สิทธิปฏิเสธกำรเป็นทหำรด้วยเหตุแห่งมโนส�ำนึก ส�ำหรับข้อยกเว้นท่ีก�ำหนด
ไว้เกี่ยวข้องกับศำสนำ ก็จะต้องเป็นกรณีที่บุคคลน้ันด�ำรงสถำนะเป็นนักบวช (เช่น พระภิกษุหรือนักบวชในศำสนำอื่น 
อีกทั้งยังต้องมีกำรก�ำหนดคุณสมบัติด้ำนต�ำแหน่งสถำนะและคุณสมบัติด้ำนกำรศึกษำของพระหรือนักบวชด้วย) ดังนั้น
เมื่อเปรียบเทียบกับควำมตกลงระหว่ำงประเทศและกฎหมำยต่ำงประเทศจะเห็นได้ว่ำ กฎหมำยไทยมิได้เปิดโอกำสให้
บุคคลทั่วไปที่มิได้มีสถำนะเป็นนักบวช ปฏิเสธกำรเกณฑ์ทหำรด้วยเหตุควำมเชื่อทำงศำสนำได้ โดยกฎหมำยไทยมิได้
ก�ำหนดให้มีกำรรับใช้ชำติทำงเลือกรูปแบบอื่นส�ำหรับผู้ที่มีหลักมโนส�ำนึกหรือควำมเชื่อที่ไม่สอดคล้องกับกำรเป็นทหำร 
อย่ำงไรก็ตำม ดังกล่ำวมำแล้วว่ำ แม้กำรปฏเิสธกำรเกณฑ์ทหำรด้วยเหตุมโนส�ำนกึได้รบักำรรบัรองตำมข้อมตฯิ ในบรบิท
ของสหประชำชำติ แต่ไม่มีผลผูกพันตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศ นอกจำกนี้ ข้อยกเว้นตำมกฎหมำยเกณฑ์ทหำรของ
ไทยยังมขีอบเขตเฉพำะเกีย่วกบั “ศำสนำ” โดยไม่ครอบคลมุถงึ “มโนส�ำนกึ” ซ่ึงมคีวำมหมำยกว้ำงกว่ำศำสนำใดศำสนำ
หนึ่ง ซึ่งจัดอยู่ในเหตุ “ควำมเชื่อ” ตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ 

     605   From “Welsh v. United States”
     606   “I declare that I have a conscientious objection to performing military service …” ( Navy Personnel 

Management, Application format for the Advisory Committee on Conscientious Objectors, BR 3, annex 54B (June 

2012)
     607   From Conscientious Objection to Military Service (p 50-51), 2012, United Nations Human Rights, Office 

of the High Commissioner, New York and Geneva
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     608    CCPR/C/RUS/CO/6, para. 23
     609    Communication No. 666/1995, Views adopted on 9 November 1999
     610    Reply to Recommendation 1518 (2001) of the Parliamentary Assembly on the exercise of the right to 

conscientious objection to military service in Council of Europe member States (Doc. 9379)

กรณีที่ ๒: การรับใช้ชาติทางเลือก (Alternative National Service) กับหลักความเท่าเทียมกันและ 
ไม่เลือกปฏิบัติ

แม้รัฐสมำชิกไม่มีควำมผูกพันตำมกฎหมำยในอันจะต้องก�ำหนดให้มีทำงเลือกอื่นในกำรรับใช้ชำตินอกจำกกำร
เกณฑ์ทหำร แต่คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ ก็เน้นย�้ำว่ำ สิทธิในกำรมีทำงเลือกดังกล่ำวได้รับกำร
รับรองตำม ข้อ ๘ ของ ICCPR ดังจะเห็นได้จำก Resolution 1998/77 ซึ่งย�้ำเตือนรัฐสมำชิกว่ำ “ในกรณีที่รัฐนั้นม ี
กำรเกณฑ์ทหำรโดยบังคบั คณะกรรมกำรฯแนะน�ำว่ำรฐัควรจดัให้มกีำรรบัใช้ชำตริปูแบบอืน่เป็นทำงเลอืกให้กบัผูป้ฏเิสธ
กำรเกณฑ์ทหำรด้วยเหตุมโนส�ำนึก โดยกำรรับใช้ชำติทำงเลือกดังกล่ำวควรสอดคล้องกับควำมเชื่อ คุณลักษณะกำรเป็น
พลเรือนที่ไม่ฝักใฝ่สงครำมและกำรสู้รบ และไม่มีลักษณะของกำรลงโทษ” 

นอกจำกนี้ แม้รัฐจะก�ำหนดให้มีทำงเลือกอื่นนอกจำกกำรเป็นทหำร แต่ทำงเลือกนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นกำร
เลือกปฏิบัติหรือมีลักษณะ “ลงโทษ” (Punitive) เช่น คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติพิจำรณำกรณี
ของรสัเซยีในปี ๒๐๐๙608 แล้วเหน็ว่ำ ทำงเลอืกอืน่ในกำรรบัใช้ชำตินัน้ มลีกัษณะเป็นกำรลงโทษ เนือ่งจำกต้องท�ำงำนใน
สถำนทีอ่ืน่นอกจำกภมูลิ�ำเนำ ได้รบัเงนิเดอืนต�ำ่กว่ำกำรท�ำงำนในองค์กรสังคมอืน่ ๆ  รวมท้ังมข้ีอจ�ำกดัสิทธใินกำรเดนิทำง 
ของบุคคล”

ส�ำหรับทำงเลือกในกำรรับใช้ชำติรูปแบบอื่นนอกจำกกำรเกณฑ์ทหำร อำจมีลักษณะเป็นกำรเลือกปฏิบัติเมื่อ
เปรียบเทียบกับกำรเกณฑ์ทหำร เช่น ก�ำหนดเวลำยำวนำนกว่ำ ในประเด็นนี้คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนฯ ใช้หลักกำร
พิจำรณำว่ำ ควำมแตกต่ำงกันนั้นมีเหตุผลสมควรหรือเป็นกำร “ลงโทษ” เช่น กรณี Järvinen v. Finland คณะกรรม
กำรฯ เห็นว่ำ กำรรับใช้ชำติทำงเลือกซึ่งมีระยะยำวนำนกว่ำกำรเป็นทหำรสองเท่ำ ไม่มีลักษณะเป็นกำรลงโทษ และไม่
เป็นกรณีที่ปรำศจำกเหตุผลสมควร อย่ำงไรก็ตำม ต่อมำคณะกรรมกำรฯ มีแนววินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไป เช่น กรณี Foin 
v. France609  คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ เห็นว่ำ “กฎหมำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับใช้ชำติ
ทำงเลอืกอำจแตกต่ำงกบักำรเกณฑ์ทหำร เช่น ระยะเวลำทีย่ำวนำนกว่ำ โดยไม่เป็นกำรเลือกปฏิบติัหำกอยูบ่นพืน้ฐำนของ
เกณฑ์และวัตถุประสงค์ที่สมเหตุผล เช่น ธรรมชำติและลักษณะของกำรท�ำงำนนั้น ควำมจ�ำเป็นในกำรฝึกอบรมส�ำหรับ
กำรท�ำงำนดังกล่ำว กรณีกฎหมำยฝร่ังเศสที่ก�ำหนดให้กำรบริกำรสังคมอันเป็นกำรรับใช้ชำติทำงเลือกซึ่งมีระยะเวลำ 
๒๔ เดอืน ในขณะทีก่ำรเป็นทหำรมเีวลำ ๑๒ เดือนซึง่แตกต่ำงกนั โดยเหตุผลเพียงเพรำะเพ่ือกำรทดสอบควำมตัง้ใจของ
บคุคล จงึเหน็ว่ำไม่มเีหตผุลสมควร นอกจำกนี ้ในกรณคีล้ำยคลึงกนั คณะกรรมกำรฯ เหน็ว่ำกำรรับใช้ชำติทำงเลอืกทีต้่อง
ใช้เวลำยำวนำนกว่ำกำรเป็นทหำร ๒ เท่ำ และ ๑.๗๕ เท่ำ นั้นมีลักษณะเป็นกำร “ลงโทษ” (Punitive)610 ในประเด็นนี ้
เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมำยไทยพบว่ำ กฎหมำยเกี่ยวกับกำรเกณฑ์ทหำรของไทยไม่มีกำรก�ำหนดให้มีทำงเลือกในกำร
รับใช้ชำติรูปแบบอ่ืน (Alternative national service) จึงไม่มีประเด็นกำรเลือกปฏิบัติระหว่ำงกำรเป็นทหำรกับกำร
รับใช้ชำติรูปแบบอื่น 
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กรณีท่ี ๓: ประเดน็เกีย่วกบัการเลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตุแห่งเพศ เช้ือชาติ การศกึษา ในมติิของการเกณฑ์ทหาร
ในบริบทของกำรเกณฑ์ทหำรโดยบังคับน้ัน พบว่ำมีประเด็นเกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ศำสนำ 

กำรศึกษำ เช่น 

 ประเดน็ความเท่าเทยีมกนัระหว่างชายและหญงิ จากการจดัประชมุกลุม่ย่อย ผูใ้ห้ข้อมลูรายหนึง่ให้ความเหน็
ว่า “กฎหมายเกณฑ์ทหารท�าให้เกดิความไม่เท่าเทยีมกนัและเลอืกปฏบิตัต่ิอผูห้ญงิ เป็นการมองว่าผูห้ญงิมคีวามด้อยกว่า
ผู้ชาย ทั้งที่ผู้หญิงสามารถเป็นทหารอาชีพได้ สามารถเป็นนักศึกษาวิชาทหารได้ ปัจจุบันมีกฎหมายให้สิทธิเท่าเทียมกัน
ต่อผูห้ญงิหลายฉบบัแต่กฎหมายเกณฑ์ทหารยงัไม่ก�าหนดหน้าทีข่องหญงิให้เท่าเทยีมกบัชาย นอกจากน้ี การเกณฑ์ทหาร
หญิงกไ็ม่จ�าต้องให้ฝึกเหมอืนกับผูช้ายทกุประการ โดยอาจให้ท�าหน้าทีอ่ืน่ ๆ  ในกองทพัทีเ่หมาะสมกบัสภาพร่างกายของ
ทหารหญิงก็ได้ แต่การก�าหนดหลักตัดสิทธิผู้หญิงตั้งแต่แรกนั้นเป็นการไม่เท่าเทียมกัน” 

ตำมกฎหมำยไทยพบว่ำ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง คือ พระรำชบัญญัติรับรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๔๙๗ โดย มำตรำ ๗ 
วำงหลกัไว้ว่ำ “ชำยทีม่สีญัชำตเิป็นไทยตำมกฎหมำย มหีน้ำทีร่บัรำชกำรทหำรด้วยตนเองทกุคน” จะเห็นได้ว่ำ กฎหมำย
นี้ก�ำหนดหน้ำที่เฉพำะ “ชำย” เท่ำนั้น โดยหลักแล้วจึงเป็นกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน (Distinction / Differencial  
Treatment) ด้วยเหตแุห่งเพศ อย่ำงไรกต็ำม จะต้องพจิำรณำต่อไปว่ำ กำรปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงกนันีเ้ป็นกำร “เลอืกปฏบัิติ” 
(Discrimination) อันขัดต่อหลัก “ควำมเท่ำเทียมกัน” หรือไม่ ทั้งนี้ เหตุผลหลักในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติที่แตกต่ำง 
กันนี้ คือ ชำยมีสภำพร่ำงกำยท่ีแตกต่ำงจำกหญิง เหตุผลดังกล่ำวนี้อยู่บนพื้นฐำนแนวคิดว่ำ หญิงมีสภำพร่ำงกำยที่ 
แข็งแรงน้อยกว่ำชำย ในขณะที่ปัจจุบันมีทหำรอำชีพซ่ึงเป็นหญิง รวมทั้งในกำรศึกษำวิชำทหำรก็ให้สิทธิแก่นักศึกษำ
หญิงเข้ำศึกษำด้วย นอกจำกนี้ ยังไม่ได้ค�ำนึงถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่ทำงกำรทหำรซ่ึงแม้ว่ำมีกำรเกณฑ์ทหำรซ่ึงเป็นหญิง
แล้วก็อำจมอบหมำยหน้ำที่หรือภำรกิจแตกต่ำงกันตำมสภำพร่ำงกำยได้ ซ่ึงในระดับนี้ก็เป็นกำรปฏิบัติท่ีแตกตำ่งกันแต่
มีเหตุผลที่สมควร

ในประเด็นควำมเท่ำเทียมกันระหว่ำงเพศในมิติของกำรเกณฑ์ทหำรนี้ หำกเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกำแล้ว
พบว่ำ มีแนวคิดและกำรด�ำเนินกำรทำงกฎหมำยในกำรสร้ำงควำมเท่ำเทียมกันระหว่ำงเพศ จะเห็นได้จำก ในช่วงต้นปี 
๒๐๑๖ มีกำรเสนอร่ำงกฎหมำยเรียกว่ำ “Draft America’s Daughters Act of 2016”611  ซึ่งเป็นร่ำงกฎหมำยที่แก้ไข
กฎหมำยกำรเกณฑ์ทหำร (Military Selective Service Act) โดยขยำยกำรให้ขึน้ทะเบยีนและกำรเกณฑ์ทหำรในระบบ
กำรคัดเลือก (Selective Service System)612 ซึ่งปัจจุบันใช้บังคับเฉพำะผู้ชำยอำยุระหว่ำง ๑๘-๒๖ ปี ให้ครอบคลุม
ผู้หญิงในช่วงอำยุดังกล่ำวด้วย ฝ่ำยสิทธิสตรีส่วนหนึ่งเห็นว่ำ กฎหมำยเกณฑ์ทหำรปัจจุบันที่ใช้บังคับเฉพำะผู้ชำยนั้น
เป็นกำรเลอืกปฏบิตัต่ิอผูห้ญงิ ดงันัน้ กำรเพิม่ผูห้ญงิเข้ำไปในกำรเกณฑ์ทหำรจะท�ำให้น�ำไปสู่ควำมเท่ำเทยีมระหว่ำงเพศ 

     611    ร่ำงกฎหมำยนี้เสนอโดยสมำชิกสภำผู้แทนสองคน คือ Duncan Hunter และ Ryan Zinke สืบค้นจำกhttps://www.

congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/4478/text
     612   Selective Service System (SSS) เป็นองค์กรอิสระที่มีหน้ำที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับกำรขึ้นทะเบียนทหำร โดยพลเมือง

สหรัฐที่เป็นชำยทุกคนในช่วงอำยุที่ก�ำหนดจะต้องลงทะเบียนภำยใน ๓๐ วันนับจำกวันครบอำยุ ๑๘ ปี
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 ประเดน็กำรปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงกนัระหว่ำงบคุคลทีไ่ด้รบัยกเว้นกำรเกณฑ์ทหำร: เหตุด้ำนศำสนำ กำรศึกษำ ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศำสนำนั้น นอกจำกกำรไม่ก�ำหนดยกเว้นกำรเกณฑ์ทหำรให้กับผู้ที่นับถือศำสนำที่ขัดแย้งกับกำร
เป็นทหำรดังวิเครำะห์มำแล้ว ยังมีประเด็นข้อยกเว้นของกฎหมำยเกณฑ์ทหำรที่มีผู้เห็นว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ
ศำสนำและกำรศกึษำ ผูใ้ห้ข้อมลูในกำรจดัประชมุกลุม่ย่อย ซ่ึงเป็นพระรปูหนึง่เห็นว่ำ “กฎหมายเกณฑ์ทหารเลอืกปฏบิติั
ต่อพระสงฆ์ เนื่องจากยกเว้นให้เฉพาะพระที่สอบได้เปรียญหรือนักธรรม แต่ปัจจุบันนอกจากการศึกษาด้านเปรียญหรือ
นักธรรมแล้ว พระสงฆ์ยังสามารถเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ทางด้านพระพุทธศาสนา แต่กฎหมายไม่ยกเว้น
ให้พระสงฆ์ที่ศึกษาทางสายนี้” 

อำจพจิำรณำได้ว่ำ กำรทีพ่ระรำชบญัญตัริบัรำชกำรทหำรยกเว้นเฉพำะพระสงฆ์ทีส่อบได้เปรยีญ (ยกเวน้ในทกุ
กรณี) และพระสงฆ์ที่สอบเป็นนักธรรม (ยกเว้นเฉพำะกรณีสถำนกำรณ์ปกติ) สืบเนื่องจำกเหตุผลว่ำ บุคคลอำจใช้ช่อง
ทำงมำบวชเป็นพระสงฆ์เพื่อไม่ต้องเกณฑ์ทหำร แต่จำกกำรใช้ปัจจัยด้ำน “กำรศึกษำ” ของพระสงฆ์มำเป็นตัวก�ำหนด
คุณสมบัติยกเว้นนั้น ท�ำให้พิจำรณำเปรียบเทียบได้ว่ำ เป็นกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันระหว่ำงพระสงฆ์ที่ศึกษำในด้ำนกำร
สอบเปรียญหรือนักธรรม และพระสงฆ์ที่ศึกษำหลักสูตรปริญญำด้ำนพระพุทธศำสนำโดยไม่ได้สอบเปรียญหรือนักธรรม 
อันเป็นกำรปฏิบัติแตกต่ำงกันด้วยเหตุ “กำรศึกษำ” นอกจำกนี้ ยังมีกำรจ�ำแนกควำมแตกต่ำงของสิทธิในกำรได้รับกำร
ยกเว้นทหำรจำก “สมณศักดิ์” ของพระสงฆ์ด้วย 

 ประเด็นกำรปฏิบัตท่ีิแตกต่ำงกนัระหว่ำงบคุคลทีไ่ด้รบัยกเว้นกำรเกณฑ์ทหำร : เหตดุ้ำน “เชือ้ชำติ” ผูใ้ห้ข้อมลู
ในกำรจดัประชมุกลุม่ย่อย ซึง่เป็นผูม้สีญัชำตไิทยโดยก�ำเนดิเหน็ว่ำ “กฎหมายเกณฑ์ทหารเลือกปฏบิติัเพราะยกเว้นให้กบั
คนต่างชาติที่เปลี่ยนมาเป็นคนไทย เมื่อเป็นคนไทยแล้วก็ควรมีหน้าที่เช่นเดียวกับคนไทยอื่น ๆ ในปัจจุบันมีคนต่างด้าว
เข้ามาเป็นคนไทยโดยการแต่งงานและประกอบอาชีพในประเทศไทยมากมายและจะมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเปิดประชาคม
อาเซียน บุคคลเหล่านี้จึงเป็นผู้ได้รับสิทธิพิเศษ ไม่ต้องมีหน้าที่เกณฑ์ทหาร” ในประเด็นนี้เมื่อพิจำรณำพระรำชบัญญัต ิ
รับรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๔๙๗ มำตรำ ๗ “ชำยที่มีสัญชำติเป็นไทยตำมกฎหมำย มีหน้ำที่รับรำชกำรทหำรด้วยตนเอง 
ทกุคน” อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีผูไ้ด้สญัชำตไิทยจำกกำร “แปลงชำต”ิ ไม่อยูใ่นขอบเขตของหน้ำทีใ่นกำรเกณฑ์ทหำร เหตผุล
ของกฎหมำยดงักล่ำวสบืเนือ่งจำกแนวคิดด้ำนควำมมัน่คงทีอ่ยูบ่นสมมติุฐำนว่ำคนต่ำงด้ำวอำจส่งผลกระทบต่อควำมม่ันคง
ทำงกำรทหำรได้ อย่ำงไรก็ตำม สภำพกำรณ์ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจำกคนต่ำงด้ำวจ�ำนวนมำกเข้ำมำด�ำรง
ชีวิต สร้ำงครอบครัวในประเทศไทย มีบุตรหลำนซ่ึงได้รับสัญชำติไทย ควำมผูกพันและควำมรักชำติของบุคคลเหล่ำนี้ 
อำจไม่แตกต่ำงไปจำกคนไทยโดยก�ำเนิด นอกจำกนี้ คนต่ำงด้ำวเมื่อแปลงชำติแล้วก็เป็นคนสัญชำติไทยมีหน้ำที่ประกำร
อืน่ ๆ  เช่น เสยีภำษเีช่นเดยีวกบัคนไทยทัว่ไป นอกจำกนี ้ในปัจจุบนัมพีระรำชบญัญติัก�ำลังพลส�ำรอง พ.ศ. ๒๕๕๘613  ซ่ึง
ให้อ�ำนำจเรยีกก�ำลงัพลส�ำรองมำปฏบิตัริำชกำรทหำรในแต่ละปีได้ โดยเหตุผลนอกจำกกำรท�ำหน้ำท่ีด้ำนป้องกันประเทศ
แล้ว ยังมีกำรให้เหตุผลว่ำเพื่อเกณฑ์ก�ำลังพลส�ำรองมำใช้กรณีเหตุสำธำรณภัยต่ำง ๆ ซึ่งในแง่นี้จะเห็นได้ว่ำ มีลักษณะ
บรกิำรสำธำรณะทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัควำมมัน่คงทำงทหำรโดยตรง แต่กฎหมำยก�ำลงัส�ำรองกย็งัคงครอบคลมุเฉพำะบคุคล
ที่อยู่ภำยใต้ระบบก�ำลังส�ำรองตำมพระรำชบัญญัติรับรำชกำรทหำร ท�ำให้คนต่ำงชำติที่ได้สัญชำติไทยโดยกำรแปลงชำติ
ไม่อยู่ภำยใต้กำรเรียกพลตำมกฎหมำยก�ำลังส�ำรองนี้เช่นเดียวกับกำรเกณฑ์ทหำร ดังน้ัน หำกพิจำรณำตำมลำยลักษณ์
อักษรแล้วอำจกล่ำวได้ว่ำกฎหมำยกำรเกณฑ์ทหำรที่ยกเว้นส�ำหรับคนได้สัญชำติไทยโดยกำรแปลงชำติเป็นกำรปฏิบัต ิ

     613   สืบค้นจำก http://www.osce.org/odihr/29103?download=true

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

505



ที่ “แตกต่ำงกัน” ระหว่ำงสิ่งที่ “เหมือนกัน” นั่นก็คือ คนสัญชำติไทยเช่นเดียวกัน อย่ำงไรก็ตำม ประเด็นที่ต้องพิจำรณำ
กค็อื เหตผุลด้ำนควำมมัน่คงทำงทหำรท่ีไม่เกณฑ์คนไทยทีม่ำจำกกำรแปลงชำตนิัน้ มเีหตผุลสมควรและได้สดัส่วนเพยีงใด

กรณีท่ี ๔: การเลอืกปฏบิตัอินัเป็นผลต่อเนือ่งจากการปฏเิสธการเกณฑ์ทหาร: การจ้างแรงงานและประกอบ
อาชีพ 

กำรปฏิเสธกำรเกณฑ์ทหำรนั้นเกี่ยวข้องกับประเด็นกำรเลือกปฏิบัติในหลำยมิติ นอกจำกในขั้นตอนของกำร
ปฏิเสธกำรเกณฑ์ทหำรซ่ึงอำจเกี่ยวข้องกับกำรเลือกปฏิบัติในแง่ของเพศ หรือกรณีทำงเลือกในกำรรับใช้ชำติรูปแบบ
อืน่ หรอืกำรทีไ่ม่รับรองสทิธิในกำรปฏิเสธด้วยเหตมุโนส�ำนึกแล้ว ในข้ันตอนหลงัจำกกำรปฏเิสธทหำรด้วยเหตมุโนส�ำนึก
หรือศำสนำ อำจเกิดกำรเลือกปฏิบัติอีกระดับหนึ่ง เช่น กำรที่รัฐนั้นไม่รับรองสิทธิในกำรปฏิเสธทหำรด้วยเหตุมโนส�ำนึก  
อีกทั้งยังก�ำหนดโทษจ�ำคุกส�ำหรับผู้ปฏิเสธ นอกจำกนี้ หลังจำกบุคคลน้ันพ้นโทษจ�ำคุกแล้วและประสงค์จะด�ำเนินชีวิต 
ต่อไป กม็ปัีญหำอปุสรรคด้ำนกำรท�ำงำนเนือ่งจำกกฎหมำยภำยในมกีำรก�ำหนดคณุสมบติัโดยไม่รบัผู้ทีเ่คยต้องโทษจ�ำคกุ 
เข้ำท�ำงำน ในขัน้ตอนนีจ้ะมปีระเดน็เกีย่วกบักำรเลอืกปฏบิติั คอื แม้ว่ำกฎหมำยก�ำหนดคณุสมบติักำรท�ำงำนจะใช้บงัคบั 
กบัทกุคน กล่ำวคือ บคุคลใดกต็ำมทีเ่คยต้องโทษจ�ำคกุจะถูกตดัสทิธิกำรท�ำงำนนัน้ ๆ  เป็นกำรทีก่ฎหมำยปฏบิตัต่ิอบคุคล
เหมอืนกนั โดยไม่ค�ำนงึถงึควำมแตกต่ำงของโทษทีแ่ต่ละคนได้รบัว่ำบุคคลทีถ่กูจ�ำคกุเพรำะปฏเิสธทหำรนัน้มลีกัษณะและ
สำเหตุที่แตกต่ำงจำกอำชญำกรอื่น ๆ เนื่องจำกบุคคลเหล่ำนี้ถูกจ�ำคุกเพรำะกำรแสดงออกหรือกำรอ้ำงสิทธิท่ีเกี่ยวพัน 
กับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติคือ ควำมเชื่อ ศำสนำ เป็นต้น 

ตัวอย่ำงคดีที่ตัดสินตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนสหภำพยุโรป อันแสดงถึงประเด็นกำรเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่
อ้ำงสิทธิปฏิเสธกำรเกณฑ์ทหำร ในขั้นตอนภำยหลังหรือผลสืบเนื่อง คือ Thlimmenos v. Greece ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ร้อง
ถูกจ�ำคุกเกี่ยวกับกำรปฏิเสธกำรเป็นทหำรโดยพ้นโทษแล้ว ต่อมำ สมัครงำนแต่ถูกปฏิเสธกำรจ้ำงเนื่องจำกเหตุที่เคย 
ต้องโทษอำญำ ศำลสงูของกรซีตดัสนิว่ำบทบัญญตัติำมกฎหมำยภำยในท่ีก�ำหนดคณุสมบติัในกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรอืน
ว่ำจะต้องไม่ได้รบัโทษจ�ำคกุ ดังนัน้ กรณขีองผูร้้องซ่ึงจะสมคัรในต�ำแหน่งด้ำนบญัชกีต้็องอยูภ่ำยใต้กฎหมำยดงักล่ำวด้วย 

ผูร้้องจงึน�ำคดสีูศ่ำลสทิธมินษุยชนแห่งยโุรป ซ่ึงประเด็นส�ำคญัมไิด้อยูที่ว่่ำกำรถกูลงโทษตำมกฎหมำยทหำรนัน้
เป็นกำรละเมิดสิทธิหรือไม่ แต่อยู่ที่ประเด็นว่ำ กฎหมำยที่จ�ำกัดสิทธิในกำรท�ำงำนด้วยเหตุที่ตนถูกลงโทษ ไม่ได้จ�ำแนก
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงสำเหตุของโทษหรือฐำนควำมผิด ซึ่งผู้ร้องเห็นว่ำกรณีโทษที่ตนได้รับสืบเนื่องจำกควำมเชื่อทำง
ศำสนำ (ผู้ร้องถูกจ�ำคุกเพรำะปฏิเสธทหำรตำมหลักควำมเชื่อศำสนำ Jehovah’s Witness) 

ศำลสทิธิมนษุยชนแห่งยโุรปพจิำรณำตำม ข้อ ๙ และ ข้อ ๑๔ ของอนสุญัญำสทิธมินษุยชนยโุรป แล้วอธบิำยว่ำ “สทิธิ
ทีจ่ะไม่ถกูเลอืกปฏิบตัขิองผูร้้อง ถกูละเมดิเมือ่รฐัละเลยไม่ปฏบิตัแิตกต่ำงกนัต่อบคุคลในสถำนกำรณ์ทีแ่ตกต่ำงกนั” ศำล
เห็นว่ำ รฐัมผีลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยในกำรก�ำหนดคณุสมบติัโดยมใิห้ผู้ถกูลงโทษจ�ำคกุมสิีทธทิ�ำงำนบำงอย่ำง  
แต่ต้องอยูภ่ำยใต้หลกัควำมสมเหตผุลและได้สดัส่วนด้วย ในกรณนีีผู้ร้้องจะสมคัรท�ำงำนในต�ำแหน่งบญัช ีและได้รบัโทษ 
จำกควำมผิดที่ปฏิเสธกำรเกณฑ์ทหำรด้วยเหตุควำมเชื่อทำงศำสนำ ซ่ึงมีลักษณะแตกต่ำงจำกอำชญำกรท่ีถูกลงโทษใน 
ควำมผิดอื่น ๆ กำรถูกลงโทษดังกล่ำวมิได้เกี่ยวพันกับคุณสมบัติของงำนที่ประสงค์จะท�ำ ดังนั้น กำรกีดกันผู้สมัครงำน
ด้วยเหตุที่เคยรับโทษจ�ำคุกจำกกำรปฏิเสธกำรเกณฑ์ทหำรจึงไม่สมเหตุผล (Not Justified) 

ดงันั้น จะเห็นได้วำ่กำรปฏเิสธกำรเกณฑ์ทหำรนัน้ ส่งผลให้เกิดกำรเลอืกปฏบิตัขิึ้นได้อกีในขัน้ตอนหลงัจำกกำร
ปฏเิสธกำรเกณฑ์ทหำรแล้ว โดยเฉพำะในประเทศทีม่กีำรก�ำหนดโทษอำญำส�ำหรบัผูป้ฏเิสธ และมกีำรก�ำหนดคณุสมบตัิ
กำรท�ำงำนที่ไม่รับผู้สมัครซึ่งเคยรับโทษจ�ำคุก โดยรวมบุคคลที่ถูกจ�ำคุกเพรำะอ้ำงสิทธิปฏิเสธทหำรด้วยเหตุควำมเช่ือ 
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ศำสนำเข้ำไปด้วย ในประเด็นนี้หำกพิจำรณำกฎหมำยไทยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรก�ำหนดคุณสมบัติกำรท�ำงำนจะพบว่ำ ใน
กฎหมำยที่ก�ำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับ “เคยต้องค�ำพิพำกษำให้ลงโทษจ�ำคุก” นั้น มิได้จ�ำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำงผู้ได้
รับโทษจำกกำรแสดงออกหรือคัดค้ำนกำรเกณฑ์ทหำรด้วยเหตุควำมเชื่อ ศำสนำ (บำงกรณีมีกำรจ�ำแนกควำมแตกต่ำง
เฉพำะโทษอำญำทีก่ระท�ำโดย “เจตนำ” กบัโทษทีก่ระท�ำ “โดยประมำท” เท่ำนัน้) ท�ำให้บคุคลทีป่ฏเิสธกำรเกณฑ์ทหำร
ด้วยเหตุควำมเชื่อ ศำสนำ ซึ่งมีควำมผิดและต้องโทษจ�ำคุกตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเกณฑ์ทหำร ไม่สำมำรถเข้ำท�ำงำน
ในหน่วยงำนของรัฐและเอกชนที่มีกำรก�ำหนดคุณสมบัติดังกล่ำวไว้614  

 ในแง่นีจ้ะเหน็ได้ว่ำ ตำมกฎหมำยไทยยงัไม่สอดคล้องกบัหลกักำรห้ำมเลอืกปฏิบตัด้ิวยเหตคุวำมเชือ่ ศำสนำ ถงึ
สองระดับ กล่ำวคือ ในระดับแรก ไม่เปิดโอกำสให้บุคคลปฏิเสธกำรเกณฑ์ทหำรด้วยเหตุควำมเชื่อ ศำสนำ และในระดับ
ที่สอง หำกบุคคลใดท�ำกำรปฏิเสธกำรเกณฑ์ทหำรจนได้รับโทษจ�ำคุก ก็ยังมีกฎหมำยที่ก�ำหนดคุณสมบัติกำรท�ำงำนโดย
ไม่จ�ำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำงโทษที่เกิดจำกกำรปฏิเสธด้วยเหตุควำมเชื่อ ศำสนำ 

     614   ส�ำหรับประเด็นกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ “ประวัติอำชญำกรรม” นั้นได้แยกวิเครำะห์เป็นหัวข้อต่ำงหำก โดยในหัวข้อนี้

จะเน้นศึกษำเฉพำะประวัติอำชญำกรรมที่สืบเนื่องจำกกำรเกณฑ์ทหำรและควำมเชื่อทำงศำสนำ 

๔.๒๕ การเลือกปฎิบัติด้วยเหตุแห่งการสูบบุหรี่ 

กำรน�ำเหตุเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ของบุคคลมำใช้ในกำรตัดสินใจในบริบทกำรท�ำงำน อำจประกอบ
ด้วยพฤติกรรมย่อยหลำยประกำรทั้งในช่วงก่อนกำรเกิดควำมสัมพันธ์ตำมสัญญำจ้ำงแรงงำน เช่น กำรก�ำหนดให้ “กำร
สูบบุหรี่” เป็นคุณสมบัติต้องห้ำมส�ำหรับผู้สมัครงำน กำรใช้ค�ำถำมเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ในกระบวนกำร 
คัดเลือก เช่น กำรสัมภำษณ์หรือในใบสมัครงำน ส�ำหรับช่วงหลังกำรเกิดควำมสัมพันธ์ตำมสัญญำจ้ำงแรงงำนแล้ว ก็มี
กำรน�ำ “กำรสูบบุหรี่” มำประกอบกำรพิจำรณำตัดสินใจในเงื่อนไขต่ำง ๆ  เช่น กำรเลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง กำรเลิกจ้ำง 
เป็นต้น เมื่อพิจำรณำในกรอบกฎหมำยสิทธิมนุษยชนจะเห็นได้ว่ำ บุคคลที่สูบบุหรี่ได้รับกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงจำกบุคคล
อืน่เพยีงเพรำะเหตุพฤตกิรรมกำรสบูบุหรี ่จงึน�ำไปสูป่ระเดน็ค�ำถำมว่ำ บคุคลทีไ่ด้รบักำรปฏบิตัแิตกต่ำงจำกบคุคลอืน่ด้วย
เหตุนี้ จะได้รับกำรคุ้มครองตำมหลักกฎหมำยสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกำรห้ำมเลือกปฏิบัติหรือไม่ อย่ำงไร โดยทั่วไปแล้ว
อำจพิจำรณำได้ว่ำ กำรปฎิบัติต่อบุคคลหนึ่งแตกต่ำงจำกอีกบุคคลหนึ่งที่มีคุณสมบัติต่ำง ๆ เหมือนกัน เพียงเพรำะเหตุ
ที่บุคคลนั้นมีพฤติกรรมหรือรสนิยมในกำรสูบบุหรี่ โดยหลักแล้วจึงเป็น “กำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน” ซึ่งหำกเข้ำเหตุแห่ง
กำรเลือกปฏิบัติแล้ว ก็อำจจัดเป็นกำร “เลือกปฏิบัติ” ได้ อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำก “กำรสูบบุหรี่” มีปัญหำว่ำจะจัดอยู่
ใน “เหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ” ตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนหรือไม่ ในส่วนนี้จะชี้ให้เห็นหลักกฎหมำยสหรัฐอเมริกำเพื่อ
น�ำไปวิเครำะห์เปรียบเทียบกับกฎหมำยออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และกฎหมำยไทยต่อไป 

จำกกำรศกึษำพบว่ำ ในสหรฐัอเมริกำมกีฎหมำยระดบัมลรฐัวำงหลกัห้ำมเลอืกปฎบิตัใินมติขิองกำรจ้ำงแรงงำน 
ด้วยเหตุ “กำรสูบบุหรี่” ไว้โดยเฉพำะ เช่นกฎหมำยดังต่อไปนี้
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 กฎหมาย Connecticut615 วำงหลักเกี่ยวกับกำรสูบบุหรี่นอกสถำนที่ท�ำงำน (Smoking outside of the 
workplace) ไว้ว่ำ ห้ำมมใิห้นำยจ้ำงหรอืตวัแทนนำยจ้ำงก�ำหนดเงือ่นไขกำรท�ำงำนมิให้ลกูจ้ำงหรอืผูท้ีป่ระสงค์เป็นลกูจ้ำง
สบูบหุรีน่อกเหนอืทำงกำรทีจ้่ำง (Outside the course of employment) หรือเลือกปฎบิติัต่อบคุคลใดด้วยเหตุท่ีบคุคล
นั้นสูบบุหรี่นอกเหนือทำงกำรที่จ้ำง ในเรื่องที่เกี่ยวกับค่ำจ้ำง เงื่อนไขกำรท�ำงำน หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ เกี่ยวกับกำร
ท�ำงำน อย่ำงไรก็ตำม ข้อห้ำมดังกล่ำวยกเว้นส�ำหรับกรณีองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในกำรรณรงค์ไม่ให้สูบบุหรี่

 กฎหมาย Indiana616 วำงหลัก ห้ำมมิให้นำยจ้ำง (๑) ก�ำหนดก�ำหนดเงื่อนไขในกำรท�ำงำนให้ลูกจ้ำงหรือ
ผู้ประสงค์เป็นลูกจ้ำง งดเว้นกำรสูบบุหรี่ หรือ (๒) เลือกปฎิบัติต่อลูกจ้ำง ในกรณีที่เกี่ยวกับค่ำจ้ำง ผลประโยชน์ในกำร
ท�ำงำนหรือเงื่อนไขข้อก�ำหนดในกำรจ้ำงแรงงำนด้วยเหตุลูกจ้ำงสูบบุหรี่นอกเหนือทำงกำรที่จ้ำง อย่ำงไรก็ตำม นำยจ้ำง
อำจก�ำหนดแรงจูงใจทำงด้ำนกำรเงนิให้แก่ลกูจ้ำงเพือ่ลดกำรสบูบหุรีข่องลกูจ้ำง ในกรณทีีเ่กีย่วกบัสวสัดกิำรด้ำนสขุภำพ
ที่นำยจ้ำงจัดให้ส�ำหรับลูกจ้ำง

 กฎหมาย Louisiana617 วำงหลักห้ำมเลือกปฎิบัติเกี่ยวกับกำรสูบบุหรี่ (Prohibition of smoking discri- 
mination) โดยห้ำมนำยจ้ำงกระท�ำกำรดังต่อไปนี้ ภำยใต้เงื่อนไขที่ลูกจ้ำงกระท�ำกำรสอดคล้องกับกฎหมำยและ 
กฎระเบียบข้อบังคับกำรท�ำงำนในทำงกำรที่จ้ำง 

     615    Connecticut 2003, CT Gen. Stat. Ann. Section 31-40S
     616    Indiana Code §§ 22-5-4-1 et seq.
     617    Louisiana Rev Stat § 23:966
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- เลือกปฎิบัติต่อบุคคลในกรณีเกี่ยวกับกำรเลิกจ้ำง กำรจ่ำยค่ำจ้ำง กำรเลื่อนต�ำแหน่ง กำรกระท�ำเกี่ยวกับ 
        กำรบริหำรงำนบุคคลใด ๆ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ หรือกำรให้สิทธิประโยชน์อื่นเกี่ยวกับกำรจ้ำงงำน ด้วยเหต ุ
       ที่บุคคลนั้นสูบบุหรี่ หรือไม่สูบบุหรี่ 

- ก�ำหนดเงื่อนไขในกำรท�ำงำน ว่ำบุคคลจะต้องงดเว้นจำกกำรสูบบุหรี่ นอกทำงกำรที่จ้ำง 

อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยนี้มิได้ห้ำมมิให้นำยจ้ำงก�ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรสูบบุหร่ีในสถำนท่ีท�ำงำน (Work-
place) ส�ำหรับนำยจ้ำงที่ฝ่ำฝืนกฎหมำยนี้มีโทษปรับไม่เกิน ๒๕๐ เหรียญส�ำหรับกำรกระท�ำครั้งแรก และไม่เกิน ๕๐๐ 
เหรียญส�ำหรับกำรกระท�ำครั้งต่อไป

 กฎหมาย District of Columbia618 ห้ำมกำรเลือกปฎบิติัในมติิของกำรจ้ำงแรงงำนด้วยเหตุแห่งกำรสบูบหุรี่ 
(employment discrimination on the basis of tobacco use) โดยวำงหลักว่ำ บุคคลจะต้องไม่ปฏิเสธกำรจ้ำงหรือ
กำรสมัครงำน หรือเลิกจ้ำง หรือเลือกปฎิบัติต่อลูกจ้ำงในกรณีที่เกี่ยวกับเงื่อนไขในกำรท�ำงำน หรือสิทธิประโยชน์ในกำร
จ้ำงงำน ด้วยเหตุที่ผู้สมัครงำน หรือลูกจ้ำงนั้นสูบบุหรี่ อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยมิได้ห้ำมกำรจ�ำกัดบุคคลในกำรก�ำหนด 
ข้อจ�ำกัดกำรสูบบุหรี่ในสถำนท่ีท�ำงำน ซึ่งรับรองโดยกฎหมำย หรือกรณีกำรจ�ำกัดกำรสูบบุหรี่หรือห้ำมกำรสูบบุหรี่ที่มี
เหตุผลเกี่ยวกับกำรก�ำหนดคุณสมบัติส�ำหรับงำนนั้นด้วยควำมสุจริต (Bona fide Occupational qualification)

 กฎหมาย Mississippi619 วำงหลักห้ำมมิให้นำยจ้ำงก�ำหนดเงื่อนไขกำรท�ำงำนให้ลูกจ้ำงต้องงดเว้นจำกกำร
สูบบุหรี่ระหว่ำงเวลำที่มิใช่เวลำท�ำงำน (Nonworking hours) นอกจำกนี้ ยังวำงหลักว่ำกำรที่นำยจ้ำงไม่ว่ำภำครัฐหรือ
เอกชนก�ำหนดเงือ่นไขกำรจ้ำงงำนว่ำ ลกูจ้ำงหรอืผูส้มคัรงำนจะต้องงดเว้นกำรสบูบหุรีร่ะหว่ำงเวลำทีม่ใิช่เวลำท�ำงำนนัน้ 
เป็นกำรกระท�ำที่มิชอบด้วยกฎหมำย ทั้งนี้ ภำยใต้เง่ือนไขว่ำบุคคลที่สูบบุหรี่นั้นมิได้ละเมิดกฎหมำยอื่นที่ก�ำหนด 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรสูบบุหรี่

จำกกฎหมำยระดับมลรัฐของหลำยมลรัฐในสหรัฐอเมริกำ มีประเด็นวิเครำะห์ ดังนี้
 หลำยมลรฐัก�ำหนดให้เหต ุ“กำรสบูบหุร่ี” เป็นเหตุแห่งกำรเลือกปฎบิติัเฉพำะประกำรหนึง่ ซ่ึงเหตุนีม้ลีกัษณะ

คล้ำยกับ “ประวัติอำชญำกรรม” ดังที่ได้วิเครำะห์มำแล้ว เนื่องจำกเหตุเหล่ำนี้มิได้มีกำรระบุไว้อย่ำงชัดเจนในกฎหมำย
สิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ แต่ปรำกฏว่ำมีกำรระบุไว้ในระดับกฎหมำยภำยในของบำงประเทศ 

 ส�ำหรบัในมติขิองกำรห้ำมเลอืกปฎบิตัด้ิวยเหตแุห่งกำรสบูบหุรีน่ัน้ กฎหมำยก�ำหนดไว้กว้ำงกว่ำกำรจ้ำงแรงงำน
ในขอบเขตควำมสมัพนัธ์ตำมสญัญำจ้ำงแรงงำน กล่ำวคอื รวมถงึกำรเลือกปฎบิติัในขัน้ตอนกำรสมคัรงำน ซ่ึงยังไม่อยูใ่น
ฐำนะลูกจ้ำงแต่เป็นเพียงผู้สมัคร (Applicant) 

 ลักษณะของกำรเลือกปฎิบัติในมิติกำรจ้ำงแรงงำนด้วยเหตุแห่งกำรสูบบุหรี่นั้น อำจจ�ำแนกได้เป็น ๒ กรณี 
กล่ำวคือ

กรณีแรก  นำยจ้ำงอำจเลือกปฎิบัติต่อบุคคลที่สูบบุหรี่ โดยกำรกระท�ำอันที่ส่งผลในเชิงลบ เช่น เลิกจ้ำง  
         ก�ำหนดโทษทำงวินัย กำรไม่เลื่อนต�ำแหน่ง 

กรณีที่สอง นำยจ้ำงอำจเลือกปฎิบัติต่อบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่ โดยกำรกระท�ำอันส่งผลในเชิงบวก เช่น เลื่อนขั้น 
         เลื่อนต�ำแหน่ง ให้สิทธิประโยชน์อื่นในกำรจ้ำงแรงงำนที่ดีกว่ำ 

         618    District of Columbia Code Ann. § 7-1703.03
 619    Mississippi Code Ann. § 71-7-33

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำโดยรวมแล้วจะเห็นว่ำกำรเลือกปฎิบัติท้ังสองกรณีดังกล่ำวสืบเนื่องจำกพฤติกรรม
กำรสูบบุหรี่ กล่ำวคือมีกำรน�ำปัจจัยเกี่ยวกับกำรสูบหรือไม่สูบบุหรี่มำเป็นเหตุปฎิบัติต่อบุคคลแตกต่ำงกัน 

กฎหมำยบำงมลรัฐ เช่น Louisiana คุ้มครองกำรเลือกปฎิบัติทั้งสองมิติ โดยวำงหลักห้ำมอย่ำงชัดเจน ทั้งกำร
ปฎิบัติที่แตกต่ำงต่อบุคคลไม่ว่ำในเชิงบวกหรือเชิงลบ 

 ส�ำหรับประเด็นเก่ียวกับข้อยกเว้นน้ัน จะเห็นได้ว่ำกฎหมำยมลรัฐต่ำง ๆ ดังกล่ำวนั้น ตำ่งมีกำรก�ำหนดข้อ
ยกเว้นท่ีท�ำให้นำยจ้ำงสำมำรถปฎบัิตต่ิอลกูจ้ำงหรอืผูส้มคัรงำนแตกต่ำงกนัด้วยเหตแุห่งกำรสบูบหุรีไ่ด้โดยไม่ถอืเป็นกำร
เลือกปฎิบัติที่ฝ่ำฝืนต่อกฎหมำย ส�ำหรับข้อยกเว้นดังกล่ำว เช่น 

 กำรสูบบุหรี่ในสถำนที่ท�ำงำน กฎหมำยของหลำยมลรัฐมิได้ห้ำมกำรที่นำยจ้ำงจะจ�ำกัดหรือห้ำมกำรสูบบุหรี่
ในสถำนที่ท�ำงำน ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมำยอื่น ที่จ�ำกัดกำรสูบบุหรี่ในบำงสถำนที่

 กฎหมำยหลำยมลรัฐมิได้ห้ำมกำรท่ีนำยจ้ำงที่เป็นองค์กรรณรงค์ต่อสำธำรณะไม่ให้สูบบุหรี่ ดังนั้น นำยจ้ำง
ดังกล่ำวสำมำรถน�ำเหตุเกี่ยวกับกำรสูบหรี่มำเป็นปัจจัยปฎิบัติต่อบุคคลแตกต่ำงกันในกำรจ้ำงแรงงำนได้ ซึ่งกรณีนี้อำจ
พจิำรณำได้ว่ำ คณุสมบัต ิ“ไม่สูบบุหรี”่ จดัว่ำเป็นคณุสมบตัทิีเ่ป็นสำระส�ำคญัส�ำหรบักำรท�ำงำนในองค์กรทีม่วัีตถปุระสงค์
หลักในกำรด�ำเนินกำรรณรงค์ไม่ให้สูบบุหรี่ 

 กำรสบูบหุรีท่ีเ่กีย่วข้องกบังำนหรอืในทำงกำรทีจ้่ำง (in the course of employment) ทัง้นี ้กฎหหมำยของ
หลำยมลรัฐได้มีกำรจ�ำแนกระหว่ำงกำรสูบบุหรี่ที่กระท�ำนอกทำงกำรที่จ้ำง (Outside the course of employment) 
ดังเช่น กฎหมำย Connecticut ก�ำหนดองค์ประกอบส�ำคัญว่ำ กำรสูบบุหรี่ที่ห้ำมเลือกปฎิบัตินั้น ต้องเป็นกรณี “นอก
ทำงกำรทีจ้่ำง” แต่มไิด้ห้ำมกำรท่ีนำยจ้ำงจ�ำกดัหรอืห้ำมกำรสูบบุหร่ีในกรณทีีเ่กีย่วข้องกบักำรท�ำงำนหรือในทำงกำรทีจ้่ำง 
ส�ำหรับค�ำว่ำ “ในทำงกำรที่จ้ำง” นั้นมีควำมหมำยแตกต่ำงจำก “สถำนที่ท�ำงำน” เนื่องจำกมิได้หมำยควำมจ�ำกัดเฉพำะ
สถำนที่ท�ำงำน (Workplace) เท่ำนั้น กล่ำวคือ หำกลูกจ้ำงออกไปท�ำงำนนอกสถำนที่ แต่เป็นกำรท�ำงำนให้นำยจ้ำงก็ยัง
อยูใ่นขอบเขตทำงกำรทีจ้่ำง ซึง่นำยจ้ำงยงัอำจก�ำหนดควบคมุกำรสูบบหุร่ีได้ อย่ำงไรกต็ำม กฎหมำยเน้นถึงกำรท่ีนำยจ้ำง
น�ำเหตุเกี่ยวกับกำรสูบบุหรี่ นอกเหนือทำงกำรที่จ้ำง กล่ำวคือ ในมิติชีวิตอื่น ๆ ของลูกจ้ำงที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำงำน 
มำเป็นปัจจัยในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องกำรท�ำงำน

 หลกักำรน�ำองค์ประกอบ “ในทำงกำรหรอืนอกทำงกำรทีจ้่ำง” มำพจิำรณำนีส้อดคล้องกบัหลักกำร “คณุสมบตัิ
อันเป็นสำระส�ำคัญของงำน” อันปรำกฏในกฎหมำยเกี่ยวกับกำรห้ำมเลือกปฎิบัติของประเทศอื่น เช่น ออสเตรเลีย ดังที่
ได้วิเครำะห์มำในประเด็นกำรเลือกปฎิบัติด้วยเหตุประวัติอำชญำกรรม ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ำกำรสูบบุหรี่นอกทำงกำรที่จ้ำง
เป็นกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับงำน โดยจะต้องพิจำรณำลักษณะงำนเป็นกรณีไปด้วย 

 นอกจำกนี้ จะเห็นได้ว่ำ กฎหมำยหลำยมลรัฐที่เกี่ยวกับกำรห้ำมเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งกำรสูบบุหรี่นั้น  
มีข้อยกเว้น หำกนำยจ้ำงสำมำรถแสดงให้เห็นได้ว่ำ กำรปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่ำงกันด้วยเหตุสูบบุหร่ีนั้น มีเหตุผลด้วย
ควำมสุจริต (Bona fide) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีกำรใช้ประวัติอำชญำกรรมมำเป็นปัจจัยในกำรปฏิบัติต่อบุคคล 
แตกต่ำงกันในมิติกำรจ้ำงแรงงำนแล้ว จะเห็นได้ว่ำมีหลักกำรคล้ำยคลึงกัน กล่ำวคือ นำยจ้ำงอำจปฎิบัติต่อบุคคล 
แตกต่ำงกันด้วยเหตุแห่งกำรมีประวัติอำชญำกรรม หรือมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ได้ หำกกำรมีประวัติอำชญำกรรมหรือ 
มีพฤติกรรมสูบบุหรี่นั้นเกี่ยวข้องกับต�ำแหน่งงำนที่จะสมัคร เป็นต้น 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรศึกษำกฎหมำยไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับกฎหมำยระดับมลรัฐของ
สหรัฐอเมริกำจะพบว่ำ ไทยมิได้มีกำรบัญญัติให้ “กำรสูบบุหรี่” เป็นเหตุแห่งกำรเลือกปฎิบัติโดยเฉพำะในรัฐธรรมนูญ 
อีกทั้งยังไม่มีกฎหมำยอื่นที่ห้ำมกำรเลือกปฎิบัติในมิติกำรจ้ำงแรงงำนด้วยเหตุแห่งกำรสูบบุหรี่ นอกจำกนี้ ตำมกฎหมำย
แรงงำนกม็ไิด้มกีำรบญัญตัหิลกักำรห้ำมเลอืกปฎบิติัด้วยเหตุแห่งกำรสูบบหุร่ีไว้เช่นเดียวกนั ท�ำให้ไม่มกีฎหมำยทีจ่ะน�ำมำ
ปรบัใช้ได้ส�ำหรบักำรคุม้ครองสทิธขิองผูถ้กูเลอืกปฎบิติัด้วยเหตนุี ้ดังนัน้ จึงยงัมกีรณทีีแ่สดงให้เหน็ถงึกำรเลือกปฎบัิตใิน
มิตกิำรจ้ำงแรงงำนด้วยเหตปุระกำรนีอ้ยู ่เช่น กรณผีูส้มคัรงำนทีม่คีณุสมบตัอินัเกีย่วข้องกบังำนนัน้เหมือนกนั แต่ผู้สมัคร
คนหน่ึงไม่ได้รับกำรคดัเลอืกด้วยเหตเุพยีงเพรำะว่ำบคุคลนัน้สบูบหุรี ่แม้ไม่ปรำกฏว่ำกำรสบูบหุรีน่ัน้มคีวำมสมัพนัธ์เก่ียว
เนื่องกับกำรท�ำงำนในต�ำแหน่งดังกล่ำวอย่ำงไร หรือเป็นกรณีกำรน�ำพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่นอกเหนือจำกกำรท�ำงำนมำ
เป็นปัจจัยในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรจ้ำงแรงงำนของบุคคลนั้น นอกจำกนี้ กำรก�ำหนดคุณสมบัติในประกำศรับสมัคร
งำน เช่น ไม่รับบุคคลที่สูบบุหรี่ หรือ ก�ำหนดคุณสมบัติในลักษณะให้สิทธิพิเศษ เช่น ผู้ไม่สูบบุหรี่จะได้รับกำรพิจำรณำ
เป็นพิเศษ กำรปฎิบัติเหล่ำนี้ก็เป็นกำรปฎิบัติต่อบุคคลแตกต่ำงกันเพียงเพรำะเหตุแห่งกำรสูบบุหรี่ โดยเป็นกำรปฎิบัติที่
แตกต่ำงกันในขั้นตอนก่อนกำรมีควำมสัมพันธ์กันในฐำนะนำยจ้ำง ลูกจ้ำง ตำมกฎหมำยแรงงำน และเป็นกรณีที่ยังไม่มี
กฎหมำยเฉพำะที่ครอบคลุม

หำกเปรียบเทียบกับกฎหมำยประเทศนิวซีแลนด์ในประเด็นกำรเลือกปฎิบัติด้วยเหตุแห่งกำรสูบบุหรี่ พบว่ำ  
มีหลักกำรแตกต่ำงกับกฎหมำยระดับมลรัฐในสหรัฐอเมริกำ ทั้งนี้ แม้ว่ำนิวซีแลนด์มีกฎหมำยสิทธิมนุษยชนก�ำหนดห้ำม 
กำรเลือกปฎิบัติไว้โดยเฉพำะซึ่งครอบคลุมมิติของกำรจ้ำงแรงงำน โดยมีเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติที่กฎหมำยระบุไว้ เช่น 
เพศ สถำนะกำรสมรส ควำมเชื่อทำงศำสนำ สีผิว เชื้อชำติ ควำมพิกำร ฯลฯ แต่ไม่ครอบคลุมถึง “กำรสูบบุหรี่”620 ดังนั้น 
จะเหน็ได้ว่ำ นำยจ้ำงสำมำรถปฏเิสธกำรจ้ำงบคุคลใดด้วยเหตแุห่งกำรทีบ่คุคลนัน้สบูบหุรีไ่ด้ เนือ่งจำกกำรสบูบหุรีมิ่ใช่เหตุ
แห่งกำรเลอืกปฎบัิตทิีไ่ด้รับกำรคุม้ครองตำมกฎหมำยสทิธมินษุยชนของนวิซแีลนด์ จำกข้อมลูเผยแพร่ต่อประชำชนของ
คณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนนวิซแีลนด์ อธบิำยว่ำ “นำยจ้ำงบำงรำยมทัีศนคตใินเชงิลบต่อผูส้บูบหุรีแ่ละอำจปฏเิสธกำร
จ้ำงบคุคลทีส่บูบหุรี ่แม้ว่ำกำรปฏิเสธดงักล่ำวอำจมองว่ำไม่สมเหตุผล แต่กไ็ม่ใช่กำรกระท�ำทีผิ่ดกฎหมำย (Unlawful)” 621  

เหตุผลของฝ่ำยนำยจ้ำงท่ีก�ำหนดคุณสมบัติของบุคคลในกำรรับเข้ำท�ำงำน ในประเด็นนี้กฎหมำยนิวซีแลนด์
มีลักษณะคล้ำยคลึงกับกฎหมำยออสเตรเลีย กล่ำวคือ พระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนออสเตรเลีย  
ซึ่งก�ำหนดเหตุแห่งกำรเลือกปฎิบัติต่ำง ๆ ไว้ ในมิติของกำรจ้ำงแรงงำน เช่น เชื้อชำติ สีผิว เพศ ศำสนำ ควำมเห็นทำง 
กำรเมือง ชำติก�ำเนิด หรือต้นก�ำเนิดทำงสังคม แต่ก็มิได้ก�ำหนดให้ “กำรสูบบุหรี่” เป็นเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ622 หำก
เปรยีบเทยีบกฎหมำยออสเตรเลยี นวิซแีลนด์ กบักฎหมำยไทยปัจจุบนัจะเหน็ได้ว่ำ แม้ไทยไม่มกีฎหมำยสิทธมินษุยชนที่
ก�ำหนดหลกักำรห้ำมเลอืกปฎิบัติไว้เฉพำะดงัเช่นกฎหมำยของสองประเทศดังกล่ำว แต่เหตุแห่งกำรสบูบุหร่ีกไ็ม่ได้รบักำร
คุ้มครองในบริบทของกำรเลือกปฎิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนของนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย ท�ำให้ผลสุดท้ำยแล้ว 

         620    Human Rights Act 1993, Section 21
 621    Human Rights Commission, Can an employer refuse to hire me if I smoke? Retrieved from https://

www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints/faqs/smoking-and-human-rights/
 622    Australian Human Rights Commission Act 1986, Part I, Article 3 (Interpretation)
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อำจกล่ำวได้ว่ำ ไทย ออสเตรเลยี และนวิซีแลนด์ จดัอยู่ในกลุม่เดียวกนักล่ำวคอื ไม่มกีฎหมำยเฉพำะทีคุ่ม้ครองกำรปฎบิตัิ
ต่อบคุคลแตกต่ำงกนัด้วยเหตแุห่งกำรสูบบุหรีใ่นมติกิำรจ้ำงแรงงำน ซ่ึงแตกต่ำงจำกกฎหมำยหลำยมลรฐัในสหรฐัอเมรกิำ
ซึ่งมีกำรระบุคุ้มครองเหตุดังกล่ำวไว้ในกฎหมำย 

อำจสรุปได้ว่ำ จำกกำรศึกษำกรณีกำรปฎิบัติต่อบุคคลหนึ่งแตกต่ำงจำกบุคคลอื่นในมิติที่เกี่ยวข้องกับกำรจ้ำง
แรงงำน ด้วยเหตแุห่งกำรทีบ่คุคลนัน้สบูบหุรี ่ในมมุมองของกฎหมำยสทิธมินษุยชนเกีย่วกบักำรเลอืกปฎบิตั ิท�ำให้เหน็ว่ำ 
กำรปฎบัิตทิีแ่ตกต่ำงด้วยเหตบุำงอย่ำง อำจไม่จดัอยูใ่นควำมหมำยของกำรเลอืกปฎบัิตติำมกฎหมำยสทิธมินษุยชนระหว่ำง
ประเทศ ดังเช่นกรณี “กำรสูบบุหรี่” ซึ่งมิได้ปรำกฏในกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศฉบับต่ำง ๆ โดยเฉพำะใน
กรอบของสหประชำชำต ินอกจำกนี ้หำกพจิำรณำกฎหมำยภำยในของต่ำงประเทศทีม่กีฎหมำยเฉพำะเกีย่วกบักำรห้ำม
เลอืกปฎิบตัแิล้วพบว่ำ บำงประเทศก�ำหนดคุม้ครองให้เหตดุงักล่ำวเป็นเหตแุห่งกำรเลอืกปฎบิติัด้วย เช่น กฎหมำยหลำย
มลรัฐของสหรัฐอเมริกำ ในขณะที่บำงประเทศ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และไทย มิได้ก�ำหนดคุ้มครองให้เหตุนี้เป็น
เหตแุห่งกำรเลอืกปฎบิตัโิดยเฉพำะ ดงัน้ัน กำรปฎบิติัทีแ่ตกต่ำงด้วยเหตุแห่งกำรสูบบหุรี ่เช่น กำรไม่รับบคุคลเข้ำท�ำงำน
ด้วยเหตุที่บุคคลนั้นสูบบุหรี่จึงไม่ถือว่ำเป็นกำรเลือกปฎิบัติอันฝ่ำฝืนต่อกฎหมำย 

อย่ำงไรกต็ำม กำรน�ำเหต ุ“พฤตกิรรมกำรสบูบหุร่ี” มำเป็นปัจจัยในกำรตัดสินใจเกีย่วกับกำรจ้ำงแรงงำนน้ัน อำจ
พจิำรณำได้สองแง่มุม กล่ำวคอื ในมมุมองของนำยจ้ำงนัน้อำจมเีหตผุลหลำยประกำร เช่น กำรสบูบหุรีอ่ำจท�ำให้นำยจ้ำง
ต้องมต้ีนทนุมำกขึน้ โดยเฉพำะกรณีท่ีนำยจ้ำงขององค์กรนัน้จดัให้มสีวัสดิกำรด้ำนกำรรักษำพยำบำลให้กบัลกูจ้ำง ดังนัน้
ลูกจ้ำงที่สูบบุหร่ีอำจมีแนวโน้มท่ีจะมีปัญหำสุขภำพและส่งผลต่อต้นทุนของนำยจ้ำงรวมทั้งกำรเจ็บป่วยอำจกระทบต่อ
กำรท�ำงำน นอกจำกนี้ กำรสูบบุหรี่อำจเกี่ยวข้องและกระทบต่องำนบำงอย่ำง เช่น งำนที่ต้องติดต่อกับลูกค้ำ โดยเฉพำะ
ลูกค้ำบำงรำยที่ไม่สูบบุหรี่ ดังนั้น ในแง่นี้จะเกี่ยวข้องกับสิทธิของนำยจ้ำงในกำรคัดเลือกผู้ที่จะมำท�ำงำน อย่ำงไรก็ตำม 
ในอีกแง่หนึ่งนั้น กำรน�ำเหตุดังกล่ำวมำก�ำหนดคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับงำนโดยไม่ค�ำนึงถึงลักษณะงำนแต่ละประเภท
อำจเป็นกำรสะท้อนทัศนคติแบบ “เหมำรวม” ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่ำ หลักกำรพิจำรณำ “คุณสมบัติอันเป็นสำระส�ำคัญ
และเกีย่วเนือ่งกบังำน” สำมำรถน�ำมำเป็นองค์ประกอบของกฎหมำยเพ่ือกำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงสิทธขิองนำยจ้ำง
ในกำรคัดเลือกผู้ที่จะมำท�ำงำน กับกำรคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฎิบัติด้วยเหตุแห่งกำรสูบบุหรี่ โดยกำรพิจำรณำเป็นกรณีไป
ว่ำ กำรสูบบุหรี่มีควำมส�ำคัญและอำจส่งผลกระทบต่อกำรท�ำงำนในต�ำแหน่งงำนนั้นหรือไม่ หำกไม่มีผลกระทบหรือไม่มี
ควำมสัมพันธ์กัน ก็ไม่สำมำรถปฎิบัติต่อบุคคลแตกต่ำงกันด้วยเหตุแห่งกำรสูบบุหรี่
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ

๕.๑  สรุปผลการวิจัย

จากผลการศึกษาวิจัยประเด็นต่าง ๆ ในบทที่ ๔ อาจสังเคราะห์มาเป็นข้อสรุป เกี่ยวกับขอบเขตความหมายของ
การเลอืกปฏิบตัใินหวัข้อ ๕.๑.๑ การเลอืกปฏบิตัทิีก่ฎหมายไทยปัจจุบนัยงัไม่ครอบคลมุถงึ ในหวัข้อ ๕.๑.๒ และรูปแบบ
การบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ ในหัวข้อ ๕.๑.๓

ผลการวจิยัพบว่า การใช้ค�า “เลอืกปฏบิตั”ิ  สะท้อนถึงความหมายหลายนยัในหลายบริบท  หากพิจารณาในกรอบ
ของกฎหมายสทิธมินษุยชนแล้ว จะเหน็ได้ว่า ในหลายกรณทีีม่ปีระเด็นว่ามกีารเลือกปฏบิติันัน้ อาจไม่อยูใ่นขอบเขตการ
เลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังมีกรณีการเลือกปฏิบัติที่ทับซ้อนกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่น  
รวมทั้งยังมีกรณีการเลือกปฏิบัติในบริบทของกฎหมายอื่น ซึ่งอาจจ�าแนกสรุปได้ ๓ กรณีหลัก ดังนี้

กรณีแรก ผูว้จัิยจะได้สรปุการเลอืกปฏบัิตท่ีิอยูใ่นขอบเขตและไม่อยูใ่นขอบเขตของกฎหมายสทิธมินษุยชนในหัวข้อ 
๕.๑.๑.๑ ซึ่งยังสามารถจ�าแนกออกเป็น ๕ กรณีย่อย คือ (๑) การเลือกปฏิบัติในขอบเขตของกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ตามแนวค�าพิพากษาศาลปกครองและตามความเห็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (๒) การปฏิบัติที่แตกต่างกัน 
อนัไม่อยูใ่นขอบเขตกฎหมายสทิธมินษุยชนเกีย่วกบัการห้ามเลอืกปฏบัิต:ิ กรณจีากค�าร้องต่อคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติ (๓) การปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน อันไม่อยู่ในขอบเขตกฎหมายสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ: กรณี
จากค�าพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ (๔) การปฏิบัติที่แตกต่างกัน อันไม่อยู่ในขอบเขตกฎหมายสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการ
ห้ามเลือกปฏิบัติ: กรณีค�าวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ คณะกรรมการกฤษฎีกา (๕) การปฏิบัติที่แตกต่างกัน 
อันไม่อยู่ในขอบเขตกฎหมายสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ: กรณีข้อเท็จจริงจากการรับฟังความคิดเห็น / 
สัมภาษณ์ / ประชุมกลุ่มย่อย 

กรณีท่ีสอง ผู้วิจัยจะได้สรุปกรณีที่มีความคาบเกี่ยวระหว่างการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนกับการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่น ในหัวข้อ ๕.๑.๑.๒ ซึ่งอาจจ�าแนกได้เป็น ๔ กรณีย่อย คือ (๑) กรณีที่อาจคาบเกี่ยวระหว่างการ
เลือกปฏิบัติกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว (๒) กรณีที่อาจคาบเกี่ยวระหว่างการเลือก
ปฏบิติักับการละเมิดเสรภีาพในทางศาสนา (๓) กรณทีีอ่าจคาบเกีย่วระหว่างการเลอืกปฏบิติัและการละเมดิสทิธเิสรภีาพ
ทางการศึกษา (๔) กรณีที่อาจคาบเกี่ยวระหว่างการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม  

๕.๑.๑   ความหมายและขอบเขตของการเลือกปฏิบัติ 
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กรณีที่สาม ผู้วิจัยจะได้สรุปกรณี “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” ในบริบทของกฎหมายปกครอง ในหัวข้อ 
๕.๑.๑.๓ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ามีความหมาย ขอบเขต และอยู่บนพื้นฐานหลักการแนวคิดเฉพาะของกฎหมายปกครองที ่
แตกต่างจากกฎหมายสิทธิมนุษยชน  

  ๕.๑.๑.๑  กรณีการปฏิบัติที่อยู่ในขอบเขตและไม่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายสิทธิมนุษยชน 
  ในหัวข้อนี้ จะได้สรุปการเลือกปฏิบัติที่อยู่ในขอบเขตและไม่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

ซึ่งยังสามารถจ�าแนกออกเป็น ๕ กรณีย่อย ดังต่อไปนี้  

  (๑) การเลือกปฏิบัติในขอบเขตของกฎหมายสิทธิมนุษยชน 
 	 เม่ือพิจารณาข้อเท็จจริงที่มีการกล่าวอ้างว่าเกิดการ	 “เลือกปฏิบัติ”	 ตามขอบเขตองค์ประกอบของ

กฎหมายสทิธมินษุยชน	โดยเฉพาะอย่างยิง่	“เหตุแห่งการเลอืกปฏบิติั”	623		แล้วพบว่ามกีรณทีีจ่ดัอยูใ่นขอบเขตการเลอืก
ปฏิบัติดังกล่าว		ทั้งในส่วนของกรณีค�าร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและค�าพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ

 623  เหตุแห่งการเลือกปฎิบัติตามตราสารระหว่างประเทศ เช่น ICCPR ครอบคลุม “เช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความ

คิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด ชาติหรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน ก�าเนิด หรือสถานะอื่น” 

  ในกรณีของ ค�ำร้องต่อคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พบว่ามีหลายกรณีที่เก่ียวข้องกับเหตุ
แห่งการเลอืกปฏบิตั ิและเข้าองค์ประกอบของการเลอืกปฏบิตัใินกรอบกฎหมายสทิธมินุษยชน เช่น  กรณีการสาบานตน
ก่อนเบิกความตามข้อความในแบบพิมพ์ของศาลซึ่งก�าหนดไว้แตกต่างกัน โดยบางศาสนามีการให้อ้างถึงครอบครัวด้วย 
(รายงานผลการพิจารณา ที่ ๖๔๗/๒๕๕๕)  ระเบียบคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ก�าหนดว่าผู้ที่มีสิทธิเข้า
ท�าประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. จะต้องเป็น “ผู้มีร่างกายสมบูรณ์” (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๒/๒๕๕๕)  ระเบียบกองทัพ
บกว่าด้วยดุริยางค์ทหารบก พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามผนวกข้อ ๓ เกี่ยวกับบัญชีโรคหรือความผิดปกติหรือความพิการซึ่งขัดต่อ
การเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ซึ่งระบุว่า “แผลเป็นหรือปานที่หน้ามีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑.๕ ตารางนิ้วขึ้นไป หรือมีความ
ยาวมากจนดหูน้าเกลยีด” คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตเิหน็ว่า เป็นระเบยีบทีอ่าจท�าให้เกดิการเลอืกปฏบัิตทิีไ่ม่
เป็นธรรม (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๑๙๔/๒๕๕๗)  เป็นต้น

  ส�าหรับคดีของศำลรัฐธรรมนูญพบว่า มีหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติและจัดอยู่ใน
กลุ่มของการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน เช่น คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า “...ประมวลรัษฎากร มาตรา 
๕๗ ตรี ที่บัญญัติให้สามีและภริยาที่อยู่ร่วมกันตลอดปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว ต้องถือเอาเงินได้พึงประเมินของภริยาเป็นเงิน
ได้ของสามี และให้สามีมีหน้าที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี  ประกอบกับมาตรา ๕๗ เบญจ บัญญัติ
ให้แต่เฉพาะภริยาที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) สามารถแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามี... 
จึงถอืว่าเป็นการไม่ส่งเสรมิความเสมอภาคของชายและหญงิ และยงัเป็นการเลอืกปฏิบตัโิดยไม่เป็นธรรมต่อบคุคลเพราะ
เหตแุห่งความแตกต่างในเรือ่งสถานะของบคุคลภายหลงัจากการสมรสตามทีไ่ด้บญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญู (ค�าวนิจิฉยัศาล
รัฐธรรมนูญที่ ๑๗/๒๕๕๕) นอกจากนี้ ยังพบคดีท่ีศาลตัดสินว่าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง (๑๐) ในส่วนที่บัญญัติให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ
ตลุาการต้องมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามว่า “มกีายหรอืจติใจไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นข้าราชการตลุาการ นัน้เป็นการ
เลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องความพิการ ตามรัฐธรรมนูญ (ค�าวินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๕)

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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จะเหน็ได้ว่ากรณดีงักล่าวจัดอยูใ่นขอบเขตของการเลือกปฏบิติัและได้รับการพิจารณาในขอบเขตนีอ้ย่างสอดคล้อง
กับหลักการห้ามเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

  (๒) การปฏิบัติที่แตกต่างกัน อันไม่อยู่ในขอบเขตกฎหมายสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการห้ามเลือก
ปฏิบัติ: กรณีจากค�าร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

  ผลการวิจัยพบว่า ค�าร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหลายกรณี ผู้ร้องอ้างว่า “ถูกเลือก
ปฏิบัติ” แต่หากพิจารณาในกรอบความหมายและขอบเขตของกฎหมายสิทธิมนุษยชนแล้ว กรณีเหล่านั้นไม่จัดอยู่ใน
ขอบเขตของการเลือกปฏิบัติ  ดังเช่นค�าร้องต่อไปนี้ 

   ผู้ร้องอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของโรงเรียนแห่งหนึ่ง กรณีบุตรสาวถูกเพื่อน
ชายล่วงละเมดิทางเพศในโรงเรยีนและแจ้งความแล้วแต่คดไีม่มคีวามคบืหน้า (ค�าร้องที ่๔๗๖/๒๕๕๖) กรณนีีจ้ะเหน็
ได้ว่า เป็นกรณีที่ผู้ร้องเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการปฏิบัติที่พิพาทเกี่ยวข้องกับ
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ  อย่างไรก็ตาม กรณีนี้บุตรสาวผู้ร้องเป็นผู้พิการ หากมีข้อเท็จจริงว่าการที่คดีไม่คืบหน้านั้น
สืบเนื่องมาจากสาเหตุความพิการ ก็อาจเข้าเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติได้ กรณีลักษณะนี้คล้ายคลึงกับกรณีผู้ร้องอ้าง
ว่ามีการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เท่าเทียมกัน เช่น พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเฉพาะผู้ร้องแต่ไม่แจ้งข้อหาคู่กรณี
ในการทะเลาะวิวาท (ค�าร้องที่ ๗๔/๒๕๕๕) ซึ่งไม่มีข้อเท็จจริงว่ากรณีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
อย่างไร 

   กรณี ผู้ร้องร้องเรียนว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินเดือน การขอพระราชทานเครื่องราช
อสิรยิาภรณ์ไม่เท่าเทียมและไม่เสมอภาคกบัข้าราชการส่วนท้องถิน่บางต�าแหน่งและข้าราชการประเภทอืน่  กรณนีีจ้ะ
เหน็ได้ว่า เป็นการเปรยีบเทยีบกนัระหว่างข้าราชการท้องถิน่ ข้าราชการประเภทอืน่  แม้จะมคีวามแตกต่างกนัแต่กไ็ม่
เกีย่วข้องกบัเหตแุห่งการเลอืกปฏบิตัติามกฎหมายสทิธมินษุยชน คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติเหน็ว่ายงัไม่มี
การละเลยหรอืละเมิดสทิธมินุษยชน หรอืการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด (ค�าร้องท่ี ๔๕๙/๒๕๕๖ รายงาน
ผลการพจิารณา ที ่๔๓๓/๒๕๕๗) ทัง้นี ้อาจพจิารณาต่อไปว่าจัดอยูใ่นการปฏบัิติท่ีไม่เป็นธรรมตามกฎหมายปกครอง 
หรอืไม่

   กรณผีูร้้องอ้างว่า โรงเรยีนไม่ออกเอกสารแสดงการจบหลักสูตรส�าหรับนกัเรียนทีย่งัค้างค่าบ�ารุง
การศึกษา (ค�าร้องที ่๒๒๙/๒๕๕๕) กรณนีีอ้าจพจิารณาได้ว่าเป็นการปฏบิติัแตกต่างกนัระหว่างนกัเรยีนทีผ่่านเกณฑ์
มสีทิธิจบการศึกษา ด้วยเหตทุีบ่างคนยงัค้างค่าบ�ารงุ อย่างไรกต็าม เหต ุ“ค้างช�าระค่าบ�ารงุ” ไม่เกีย่วข้องกับเหตแุห่ง
การเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังอาจพิจารณาได้ว่า นักเรียนท่ีมีสิทธิจบการศึกษาท่ีจ่าย 
ค่าบ�ารุงครบ กับนักเรียนท่ีมีสิทธิจบการศึกษาท่ีจ่ายค่าบ�ารุงไม่ครบ เป็นบุคคลสองกลุ่มที่แตกต่างกัน จึงอาจได้
รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันได้ อย่างไรก็ตาม หากมีข้อเท็จจริงว่า การไม่ออกเอกสารจบหลักสูตรให้กับนักเรียน 
บางคนมีความเก่ียวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น ไม่ออกเอกสารให้กับนักเรียนบางศาสนา เช่นนี้อาจเป็น 
การเลือกปฏิบัติได้ 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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   กรณีผู้ร้องร้องเรียนว่าถูกโรงเรียนเรียกเก็บเงินค่าเทอม คนละ ๒๗,๐๐๐ บาท หากไม่จ่ายทาง
โรงเรยีนให้ลาออก หรอืจะคดัชือ่ออกจากโรงเรยีน ซ่ึงผูร้้องอ้างว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายทีม่สีทิธเิรยีนฟร ี๑๒ ปี คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า กรณีนี้เป็นโรงเรียนทางเลือกที่มีการสอนตามหลักสูตรบูรณาการ แตกต่าง
จากโรงเรยีนท่ีสงักัดภายใต้การก�ากบัดูแลของคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  และมีสทิธิเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีม
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  จึงไม่ปรากฏว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๑๐๗๙/๒๕๕๘) 
กรณีน้ีจะเห็นได้ว่า การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษมิได้เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังอาจ
พิจารณาได้ว่า โรงเรียนดังกล่าวเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนั้นกับนักเรียนทุกคนจึงไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ แต่มีประเด็น
น่าพจิารณาว่าหากน�าหลักการเลอืกปฏบัิตโิดยอ้อมมาพจิารณาถงึผลกระทบ (Effect) แล้ว จะมนีกัเรยีนบางคนทีอ่ยู่
ในกลุม่เกีย่วข้องกบัเหตแุห่งการเลอืกปฏิบตัไิม่สามารถเข้าเรียนได้หรือไม่  อย่างไรกต็าม เมือ่เปรียบเทียบกบัโรงเรยีน
อื่นจะเห็นได้ว่า โรงเรียนในกรณีนี้มีลักษณะแตกต่างจากโรงเรียนอื่นที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียม  

   การที่บุคคลบางกลุ่มเสียสิทธิบางอย่าง เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง เพราะไม่ปฏิบัติ
ตามหลกัเกณฑ์หรอืเงือ่นไขส�าหรับการได้สทิธนิัน้  หากหลกัเกณฑ์หรอืเงือ่นไขดังกล่าวไม่มข้ีอเทจ็จริงว่าเกีย่วข้องกบั
เหตแุห่งการเลอืกปฏบิตัแิละไม่ใช่การเลอืกปฏบิติั  เช่น กรณผู้ีร้องอ้างว่าถกูตัดสิทธไิม่ให้เข้าร่วมสอบคดัเลือกบุคคล
เข้าเรยีนในคณะแพทยศาสตร์เนือ่งจากขาดเอกสารประกอบการสอบ เช่น ส่งรปูถ่ายไม่ครบตามจ�านวนทีก่�าหนดใน
ประกาศสอบ จะเหน็ได้ว่า เมือ่ผูร้้องมไิด้ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงือ่นไขดงักล่าว การทีผู่ร้้องถกูตดัสทิธเิข้า
สอบจึงมิใช่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม (ค�าร้องที่ ๖๒๕/๒๕๕๓ และ ๖๓๑-๖๓๕/๒๕๕๓ รายงานผลการ
พิจารณา ที่ ๓๕๗-๓๖๒/๒๕๕๘)

   การอ้างว่าไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหายจากบริการสาธารณะของรัฐ เนื่องจากส�านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีมติไม่จ่ายเงินชดเชยความเสียหายจากกรณีไฟไหม้โรงเรียนและเด็กเสียชีวิต 
ให้กับครอบครวัผู้ร้องทัง้สาม คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติเหน็ว่า โรงเรียนมีหน้าท่ีตามหลัก “Duty of Care” 
แม้บุคลากรของโรงเรียนจะไม่ต้องรับผิดต่อส่วนตัว แต่เนื่องจากการจัดการศึกษาเป็นการบริการสาธารณะอันเป็น
หน้าที่ของรัฐ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการยังคงต้องรับผิดชดใช้เยียวยาค่าเสียหายตามหลัก Duty of Care โดยไม่
ต้องพิสูจน์ว่าเจ้าหน้าที่กระท�าผิดหรือไม ่(รายงานผลการพิจารณา ที่ ๖๓๒/๒๕๕๘) อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ไม่ปรากฏ
ว่าการไม่จ่ายเงนิชดเชยความเสยีหายดงักล่าวมสีาเหตสุมัพนัธ์กบัเหตแุห่งการเลอืกปฏบิตัติามกฎหมายสทิธมินษุยชน
หรอืไม่ แต่มีข้อสงัเกตว่า กรณข้ีอเท็จจรงิลกัษณะนี ้กล่าวคอื การไม่เยยีวยาความเสยีหายอนัเกดิจากเหตใุด ๆ  มักจะ
มกีารกล่าวอ้างว่าการไม่เยียวยานัน้เป็นการ “เลอืกปฏบิตั”ิ ซึง่ในทางกฎหมายสทิธิมนษุยชนอาจไม่ใช่การเลอืกปฏบิตัิ 

   ค�าร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ร้องเป็นกลุ่มผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียน
แห่งหนึง่ ทีเ่รยีกร้องสทิธกิลบัเข้าศกึษาต่อโรงเรยีนเดิมจ�านวน ๓๖ คน หลังจากทีม่ปัีญหาภายในโรงเรียนเพราะเหตุ
นกัเรยีนกลุม่ดงักล่าวเรยีกร้องสทิธิในการศกึษาต่อทีโ่รงเรยีนเดมิ และโรงเรียนผูถ้กูร้องได้รบันกัเรยีนกลุม่ดงักล่าวเข้า
ศกึษาต่อ แต่เข้าเพยีง ๑ สปัดาห์ นกัเรยีนกลุ่มดังกล่าวได้รับแรงกดดันและพฤติกรรมไม่เหมาะสมจากเพ่ือนนกัเรยีน 
อีกทั้งหนังสือเรียนที่ได้รับและกระบวนการเรียนการสอนก็แตกต่างจากนักเรียนภาคปกติ อย่างไรก็ตาม กรณีน้ี 
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คณะอนกุรรมการฯ ได้มกีารประสานกบัฝ่ายท่ีเกีย่วข้องและได้รับการแก้ไขปัญหาแล้ว คณะกรรมการสทิธมินษุยชน
แห่งชาติจึงยุติเรื่อง (ค�าร้องที่ ๒๘๒/๒๕๕๕)  กรณีนี้แม้จะพิจารณาว่านักเรียนกลุ่มที่เรียกร้องสิทธิได้รับการปฏิบัติ
แตกต่างจากนักเรียนกลุ่มอื่น  และอาจพิจารณาว่าไม่มีเหตุผลสมควร หรืออาจมองว่าไม่เป็นธรรม  แต่เหตุดังกล่าว
ก็ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามนัยกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

   กรณีอ้างว่าเด็กถูกเลือกปฏิบัติจากการปฏิบัติของโรงเรียนด้วยเหตุ “ความประพฤติ” คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก (รายงานผลการพิจารณา ที่ 
๘๖๕/๒๕๕๕) จะเหน็ได้ว่ากรณนีีเ้ป็นการพจิารณาในขอบเขตทีก่ว้างกว่าเหตุแห่งการเลือกปฏบิติั เนือ่งจากเกีย่วข้อง
กับกฎหมายเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก

   กรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า นโยบายยุบ ควบรวมโรงเรียนเป็นนโยบาย
ที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาของเด็กนักเรียน (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๔๗๗-๔๗๘/๒๕๕๗) กรณีนี้ 
จะเห็นได้ว่า “ขนาด” ของโรงเรียน มิได้เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนแต่อย่าง
ใด  แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า เหตุด้าน “ขนาด” ของโรงเรียนที่ถูกยุบหรือควบรวมนั้น มีความเกี่ยวข้องกับเหตุ
แห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ก็อาจเป็นการเลือกปฏิบัติในกรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้ 

  จะเห็นได้ว่า กรณีเหล่านี้เป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกันอันมีขอบเขตที่แตกต่างจากการเลือกปฏิบัติตาม
กฎหมายสิทธิมนุษยชน แต่ผู้ร้องมีมุมมองว่าเป็นการ “เลือกปฏิบัติ” นอกจากนี้ ในหลายกรณีจะเห็นได้ว่า แม้คณะ
กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตเิห็นว่าไม่เป็นการเลอืกปฏบิติั แต่มไิด้ให้เหตุผลชดัเจนลงไปว่า กรณเีหล่านัน้ไม่เกีย่วข้อง
กับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ หรืออาจไม่อยู่ในขอบเขตการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุอื่น เช่น เป็นกรณีที่เกี่ยวกับขอบแห่งการ
ใช้ดุลพินิจ หรือเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการชั่งน�้าหนักกับผลประโยชน์อื่น เป็นต้น 

  (๓) การปฏิบัติที่แตกต่างกัน อันไม่อยู่ในขอบเขตกฎหมายสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการห้ามเลือก
ปฏิบัติ: กรณีจากค�าพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ 

  จากผลการศึกษาค�าพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญพบว่า มีหลายคดีท่ีมีประเด็นอ้างว่ากฎหมายท่ีพิพาท
เป็นการเลือกปฏิบัติอันขัดต่อรัฐธรรมนูญ (เช่น ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๔๖, ๑๐/๒๕๔๙, ๑๑/๒๕๕๐, 
๑/๒๕๕๑, ๓๑/๒๕๕๕) อย่างไรกต็าม เมือ่วเิคราะห์กฎหมายดงักล่าวแล้วจะเหน็ได้ว่ามไิด้มลีกัษณะเป็นการเลอืกปฏบิติั
ด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ แต่เป็นกรณีที่ผู้ร้องอ้างว่ากฎหมายมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุท่ีกว้างกว่าเหต ุ
แห่งการเลอืกปฏิบตัติามกฎหมายสทิธมินุษยชน อย่างไรกต็าม แม้ศาลตดัสนิว่าไม่เป็นกำรเลอืกปฏบิตั ิแต่กม็ไิด้ให้เหตผุล
ในการวนิิจฉยัชัดเจนลงไปว่ากรณีเช่นน้ีไม่เกีย่วข้องกับ “เหตแุห่งการเลอืกปฏบัิต”ิ โดยศาลให้เหตผุลว่ากฎหมายดังกล่าว
มีผลใช้บังคับกับทุกคนเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นเหตุผลอันสอดคล้องกับหลักการเลือกปฏิบัติโดยตรง

  นอกจากนี้ ในอีกหลายคดีนั้นอาจพิจารณาได้ว่ามีประเด็นเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอื่นของกฎหมาย 
สทิธมินษุยชนทีท่�าให้กรณีนัน้ไม่เป็นการเลอืกปฏิบัต ิเช่น ขอบเขตแห่งการใช้ดุลพนิจิ (Margin of Appreciation) การชัง่ 
น�า้หนกัระหว่างประโยชน์อืน่ท่ีกฎหมายมุ่งคุม้ครอง เป็นต้น อย่างไรกต็าม ศาลมไิด้ให้เหตุผลว่าเกีย่วข้องกบัองค์ประกอบ 
ดังกล่าว เช่น กรณีการเปรียบเทียบระหว่างการเรียกดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน และองค์กรหรือบุคคลอื่นที่มิใช ่
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สถาบนัการเงนิ ซึง่ไม่เกีย่วข้องกบัเหตแุห่งการเลอืกปฏบิติั คดีนีแ้ม้ศาลจะตัดสนิว่าไม่เป็นการเลอืกปฏบิติัแต่ให้เหตุผลว่า 
“...เป็นไปตามพระราชบัญญัติดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินฯ และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจ หลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ฯ” (ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๔๒) แต่ในอีกแง่หนึ่งอาจพิจารณา
ได้ว่า กรณีนี้ยังเกี่ยวข้องกับการชั่งน�้าหนักระหว่างประโยชน์อื่นท่ีกฎหมายมุ่งคุ้มครองอันเป็นองค์ประกอบอีกประการ
หนึ่งที่ท�าให้ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน หรือในคดีที่ผู้ร้องอ้างว่า ประมวลรัษฏากร มาตรา ๑๒๑ 
ให้สิทธิและยกเว้นแก่โจทก์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอ�านาจ แต่ในขณะเดียวกัน
ฝ่ายผูร้้องต้องปิดอากรแสตมป์ ก่อให้เกดิความไม่เท่าเทียมกนัในกฎหมาย ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาแล้วเหน็ว่า ประมวล
รัษฎากร มาตรา ๑๒๑ มีวัตถุประสงค์ที่จะเก็บจากประชาชนที่จะได้รับบริการจากรัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเก็บจาก
รัฐเอง จึงชอบด้วยวัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าวแล้ว ไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลท่ัวไป  
(ค�าวินจิฉยัศาลรฐัธรรมนญูท่ี ๔๑/๒๕๔๗) หรือในกรณทีีม่กีารอ้างว่า พระราชบญัญติัภาษโีรงเรยีนและทีดิ่น พ.ศ. ๒๔๗๕ 
มาตรา ๔๕ ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และ ๓๐ เนื่องจากบัญญัติให้ผู้รับโอนต้องรับผิดในฐานะลูกหนี้ร่วม
กับผู้โอนในภาษีที่ค้างช�าระ “ไม่ว่าจะรับโอนมาด้วยเหตุใด ๆ” ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า กฎหมายดังกล่าวตราขึ้นเพื่อให้
รัฐโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหารายได้จากการจัดเก็บภาษีอันเป็นกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์ กฎหมายดังกล่าว
จึงเป็นบทกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญก�าหนดและเท่าท่ีจ�าเป็น ไม่กระทบกระเทือนสาระส�าคัญแห่งสิทธิและ
เสรภีาพ มีผลใช้บังคบัเป็นการทัว่ไปมไิด้มุง่หมายให้ใช้บงัคบัแก่กรณใีดกรณหีนึง่หรอืบคุคลใดบคุคลหนึง่เป็นการเจาะจง 
ใช้กบับคุคลโดยเสมอกนัและให้ความคุม้ครองแก่บคุคลอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่มกีารเลอืกปฏบัิตโิดยไม่เป็นธรรมต่อบคุคล... 
(ค�าวนิิจฉัยศาลรฐัธรรมนญูท่ี ๔๑/๒๕๔๘) จะเหน็ได้ว่า กรณเีหล่านีเ้กีย่วข้องกบัการน�าผลประโยชน์ของรฐัมาช่ังน�า้หนกั
ประกอบด้วย อันเป็นอีกเหตุหนึ่งซึ่งท�าให้ข้อเท็จจริงลักษณะนี้แม้มีการปฏิบัติที่แตกต่างกันแต่ไม่จัดว่าเป็นการเลือก
ปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

อาจสรุปได้ว่า ในบริบทของศาลรัฐธรรมนูญนั้น หลายคดีมีการกล่าวอ้างว่าเกิดการเลือกปฏิบัติในขอบเขต
ที่กว้างกว่าการเลือกปฏิบัติตามนัยกฎหมายสิทธิมนุษยชน แต่แม้ศาลจะตัดสินว่าไม่เป็นการเลือกปฏิบัติตาม
รฐัธรรมนญู  ในหลายคดกีม็ไิด้ให้เหตผุลในการวนิจิฉัยชดัเจนลงไปว่ากรณเีช่นนีไ้ม่เกีย่วข้องกบั “เหตุแห่งการเลอืก
ปฏบิตั”ิ อย่างไรกต็าม จากค�าพิพากษาหลายคดีกช็ีใ้ห้เหน็ว่าศาลน�าองค์ประกอบอืน่ของการวินจิฉยัการเลอืกปฏิบตัิ
ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนมาปรับใช้ เช่น การชั่งน�้าหนักระหว่างประโยชน์อื่นที่กฎหมายมุ่งคุ้มครอง เป็นต้น

  (๔) การปฏิบัติที่แตกต่างกัน อันไม่อยู่ในขอบเขตกฎหมายสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการห้ามเลือก
ปฏิบัติ: กรณีค�าวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ คณะกรรมการกฤษฎีกา   

ก่อนที่จะมีการจัดตั้งศาลปกครอง  มีค�าร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ คณะกรรมการ
กฤษฎีกาซึ่งเกี่ยวข้องกับการกล่าวอ้างว่ามีการ “เลือกปฏิบัติ” เช่น กรณีหลักเกณฑ์การรับนักเรียนที่ก�าหนดคุณสมบัต ิ
บางประการ คณะกรรมการวนิจิฉยัร้องทกุข์เหน็ว่า หลักเกณฑ์การคดัเลือกนกัเรียนของโรงเรียน ส. ทีพิ่จารณารบับุตรของ
ผูป้กครองทีส่นบัสนนุช่วยเหลอืกจิการโรงเรยีน หรือเป็นบตุรหลานอาจารย์ในโรงเรียน หรือเด็กท่ีผู้ฝากให้การสนบัสนนุ
โรงเรียน ฯลฯ “เป็นหลักเกณฑ์ที่ให้ความได้เปรียบแก่บุคคลบางกลุ่ม...เป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนใช้ดุลพินิจได้ตาม
อ�าเภอใจ อันเป็นการเลือกปฏิบัติให้เป็นคุณแก่บุคคลบางกลุ่มเท่านั้น จึงไม่เป็นธรรมต่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือก
เข้าเรียนในโรงเรียนโดยท่ัวหน้ากัน อันเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาคของบุคคลที่จะเข้ารับการศึกษาในโรงเรียน 
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ของรัฐ” (ค�าวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ที่ ๒๕/๒๕๔๓) หากพิจารณาในกรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชนจะ
เห็นได้ว่า เหตุแห่งการปฏิบัติท่ีแตกต่างดังกล่าว ไม่มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชาติ 
สีผิว เพศ ศาสนา ฯลฯ แต่หากมีข้อเท็จจริงว่า การคัดเลือกเฉพาะนักเรียนที่ผู้ปกครองหรือผู้ฝากให้การ “สนับสนุน” 
โรงเรยีน โดยมกีารบรจิาคทรพัย์สนิ อาจเกีย่วข้องกบัการปฏบิติัแตกต่างกนัด้วยเหตุ “ฐานะทางเศรษฐกจิ” หรือในกรณี
การคัดเลือกนักเรยีนทีส่บืเชือ้สายจากอาจารย์ในโรงเรยีน อาจเกีย่วข้องกบัการปฏบิตัแิตกต่างกนัด้วยเหต ุ“บรรพบรุษุ” 
นอกจากนี ้คณะกรรมการวนิจิฉยัร้องทกุข์เหน็ว่า กรณทีีก่ารเคหะแห่งชาติผ่อนผันเฉพาะผู้เช่าซ้ือบางรายนัน้ไม่มเีหตผุล
อนัสมควร ซึง่ถอืได้ว่าเป็นการเลอืกปฏบิตัต่ิอผูร้้องทกุข์ทีไ่ม่เท่าเทยีมกนักบัรายอืน่ (ค�าวนิจิฉยัคณะกรรมการวนิจิฉยัร้อง
ทุกข์ที่ ๑๓/๒๕๔๐) กรณีนี้จะเห็นได้ว่า เป็นกรณีการเลือกปฏิบัติในความหมายที่แตกต่างและกว้างกว่าการเลือกปฏิบัติ
ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม หากมีข้อเท็จจริงปรากฏว่า การผ่อนผันแก่ผู้เช่าซื้อบางรายนั้นเกี่ยวข้องกับ
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ฯลฯ ดังนี้อาจจัดเป็นการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้

อาจสรุปได้ว่า  ค�าวินิจฉัยดังกล่าวมีขอบเขตที่กว้างกว่าเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งสะท้อนแนวคิดการพิจารณา “การเลือกปฏิบัติ” บนพื้นฐานของกฎหมายปกครอง ดังจะพบได้จากแนววินิจฉัย
ของศาลปกครองที่จะได้จ�าแนกสรุปต่อไป 

  (๕) การปฏิบัติที่แตกต่างกัน อันไม่อยู่ในขอบเขตกฎหมายสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการห้ามเลือก
ปฏิบัติ: กรณีข้อเท็จจริงจากการรับฟังความคิดเห็น / สัมภาษณ์ / ประชุมกลุ่มย่อย 

จากการสัมภาษณ์ รับฟังความเห็น ประชุมกลุ่มย่อย พบว่ามีหลายกรณีท่ีบุคคลเห็นว่าตนได้รับการ
ปฏิบัติที่แตกต่างกันกับบุคคลอื่น ก็จะอ้างว่า “ถูกเลือกปฏิบัติ” รวมไปถึงในขอบเขตที่กว้างกว่านั้น กล่าวคือแม้แต่ใน
กรณท่ีีบคุคลเห็นว่าตน “ไมได้รับความเป็นธรรม” กม็กัมกีารอ้างว่า “ถกูเลอืกปฏิบตั”ิ ไปด้วย  อย่างไรกต็าม การกล่าวอ้าง 
ดงักล่าว หากพจิารณาในกรอบของกฎหมายสทิธมินษุยชนแล้ว อาจไม่อยูใ่นขอบเขตของกฎหมายสิทธมินษุยชน เช่น 

 การท่ีธนาคารแห่งหน่ึงให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากส�าหรับบัญชีที่เปิดทางระบบอิเล็กทรอนิกส์สูงกว่า 
บญัชทีีเ่ปิดตามระบบปกต ิผูใ้ห้ข้อมลูเห็นว่าเป็นการเลอืกปฏบิตัสิ�าหรบับคุคลทีไ่ม่ใช้อนิเทอร์เนต็แบงค์กิง้ กรณนีีจ้ะเหน็
ได้ว่า เหตแุห่งการปฏบิตัทิีแ่ตกต่างกนัสบืเนือ่งจากการตดัสนิใจใช้หรอืไม่ใช้ช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์  มไิด้เกีย่วข้องกบัเหตุ
แห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฯลฯ   

  ข้อสงัเกต:  หากมข้ีอเทจ็จรงิว่า การทีบ่คุคลไม่สามารถใช้อนิเทอร์เนต็แบงค์กิง้สบืเนือ่งจากความ
แตกต่างด้าน “สถานะทางเศรษฐกิจ” ก็อาจมีความเกี่ยวพันกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ

 การกระท�าบางอย่างมีลักษณะเหมือนกันแต่มีกฎหมายลงโทษแตกต่างกัน เช่น การหมิ่นประมาท 
ผู้อ่ืนด้วยเนื้อหาเช่นเดียวกัน หากกระท�าผ่านระบบคอมพิวเตอร์จะได้รับโทษหนักกว่าและยอมความไม่ได้ กรณีนี้ แม้
จะพิจารณาว่ากฎหมายลงโทษการกระท�า “เหมือนกัน” แตกต่างกัน แต่ก็มิได้เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตาม
กฎหมายสิทธิมนุษยชน เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฯลฯ   
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 624  อย่างไรก็ตาม จากร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่แก้ไขใหม่ในปี ๒๕๕๙ ได้มีการ

ปรับปรุงมาตรา ๑๔ เพื่อแก้ไขความทับซ้อนระหว่างความผิดทางคอมพิวเตอร์กับความผิดฐานหมิ่นประมาท แต่ขณะท�าการศึกษาวิจัยนี้ 

ร่างดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย

 การท่ีลูกจ้างที่ไม่ใช้โปรแกรมประยุกต์ไลน์ (LINE application) ในการส่ือสาร ไม่เข้ากลุ่ม 
กับนายจ้าง ท�าให้ถูกเลือกปฏิบัติในการก้าวหน้า ได้รับการปฏิบัติอันเป็นที่พึงพอใจน้อยกว่าลูกจ้างอื่นที่เข้ากลุ่ม 
กรณีนี้จะเห็นได้ว่า เหตุที่เกี่ยวกับการใช้หรือไม่ใช้เทคโนโลยีการส่ือสาร มิได้เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตาม
กฎหมายสิทธิมนุษยชน เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฯลฯ

    
ข้อสังเกต: มีข้อที่น่าพิจารณาว่า กฎข้อบังคับในการท�างานที่ให้ลูกจ้างทุกคนใช้โปรแกรมการสื่อสารชนิด

ใดชนิดหนึ่งในการท�างานน้ัน เป็นการใช้บังคับกับลูกจ้างเท่าเทียมกันทุกคน จึงไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยตรง 
แต่อาจพิจารณาว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมได้ เพราะกฎเกณฑ์ที่มุ่งใช้กับลูกจ้างทุกคนนี้ ส่งผลในทางปฏิบัติ
ให้ลูกจ้างบางคนที่ไม่ใช้โปรแกรมดังกล่าวเสียเปรียบลูกจ้างอื่น แต่กระนั้นก็ยังไม่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม หากมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมไปว่า การที่ลูกจ้างที่ปฎิเสธไม่ใช้โปรแกรมดังกล่าว มีสาเหตุ 
สบืเนือ่งกบั “เชือ้ชาต ิศาสนา ความเชือ่ ฯลฯ” กอ็าจเข้าเหตแุห่งการเลอืกปฏิบตัแิละส่งผลให้กฎเกณฑ์ของนายจ้าง
นั้นเป็นการเลือกปฏิบัติได้

 ข้อสงัเกต: การกระท�าทีม่ีล่กัษณะเชงิเนือ้หาเช่นเดียวกนั เช่น นาย ก. ใส่ความนางสาว ข. ว่าเป็นโสเภณ ีซึง่เป็น
ความเทจ็ ท�าให้นางสาว ข. เสือ่มเสยีชือ่เสยีง หากนาย ก. กล่าวด้วยวาจาต่อบคุคลท่ีสามด้วยเนือ้หาดังกล่าว กจ็ะเข้า
องค์ประกอบกฎหมายอาญาฐานหมิน่ประมาท ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิหนึง่ปี หรอืปรบัไม่เกนิสองหมืน่บาทหรอืทัง้
จ�าทัง้ปรบั (กฎหมายอาญามาตรา ๓๒๖) แต่หากนาย ก. เผยแพร่ข้อมลูเนือ้หาเช่นเดียวกนัทางระบบคอมพวิเตอร์ จะเข้า 
องค์ประกอบมาตรา ๑๔ ซึง่มโีทษจ�าคกุไม่เกนิห้าปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึง่แสนบาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรับ จะเหน็ได้ว่า “เนือ้หา” 
เช่นเดยีวกนัแต่กฎหมายสองฉบบัก�าหนดโทษต่างกนั อย่างไรกต็าม ในประเด็นนีอ้าจพิจารณาได้ว่า ข้อเทจ็จรงิทัง้สอง
กรณ ี“ต่างกนั” เนือ่งจาก “ช่องทาง” การเผยแพร่ข้อมลูแตกต่างกนั โดยการเผยแพร่ทางระบบคอมพิวเตอร์อาจส่งผล
ให้สาธารณชนรบัรูไ้ด้ แต่กระนัน้กต็าม หากเปรยีบเทยีบระหว่างการเผยแพร่ทีส่่งผลต่อสาธารณะด้วยกนั กย็งัคงเหน็ได้ว่า 
โทษทีไ่ด้รบัรนุแรงต่างกนั เช่น ในกรณนีาย ก. เผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวทางส่ือสาธารณะทีม่ใิช่ระบบคอมพวิเตอร์ เช่น  กล่าว
ทางโทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ์ ซึง่ตกอยูภ่ายใต้องค์ประกอบความผดิฐานหมิน่ประมาทด้วยการโฆษณา มโีทษจ�าคุกไม่เกิน 
สองปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท (กฎหมายอาญามาตรา ๓๒๘) เม่ือเปรียบเทียบแล้วก็ยังมีโทษจ�าคุกน้อยกว่าการ 
เผยแพร่เนื้อหาข้อมูลเช่นเดียวกันทางระบบคอมพิวเตอร์ กล่าวคือมีโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั ข้อแตกต่างประการส�าคญั คือ การหมิน่ประมาทโดยการโฆษณายงัสามารถยอมความได้ แต่ตามพระ
ราชบญัญตัคิวามผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ไม่สามารถยอมความได้)624  
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 การรับสมัครงานโดยระบุเจาะจง “สถาบันการศึกษา” หรือการพิจารณารับบุคคลเข้าท�างาน
จาก “สถาบันการศึกษา” กรณีน้ีแม้จะเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกัน หรือเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลที่จบจากสถาบันการ
ศึกษาหนึ่งในลักษณะที่ด้อยกว่า (Less Favorable Treatment) เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลที่จบจากสถาบันการศึกษา
อกีแห่งหนึง่ แต่เมือ่พจิารณาทัง้กฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทยพบว่า “สถำบนักำรศกึษำ” ไม่จดัอยูใ่นเหตแุห่ง
การเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

  ข้อสังเกต: หากมข้ีอเทจ็จรงิว่า สถาบนัการศกึษานัน้มคีวามเกีย่วข้องหรอืสมัพันธ์กบั “เชือ้ชาติ 
ศาสนา ฯลฯ” อาจเป็นการเลือกปฏิบัติได้

 ผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่มกล่าวว่า “องค์กรภาครัฐแห่งหนึ่ง ผู้บริหารจบการศึกษามาจาก
โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ซึ่งในการแต่งตั้งต�าแหน่งบริหาร กรรมการชุดต่าง ๆ  มักเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้จบการศึกษาจาก
โรงเรียนมัธยมแห่งนั้น เป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้จบจากโรงเรียนมัธยมอื่น ๆ ที่มีวิทยฐานะเช่นเดียวกัน” กรณีนี้แม้จะ
เป็นการปฏิบตัทิีแ่ตกต่างกนั แต่เหตเุกีย่วกบั “สถาบันการศกึษา” ไม่จดัอยูใ่นเหตแุห่งการเลอืกปฏบิตัติามกฎหมายสทิธิ
มนุษยชน อย่างไรก็ตาม กรณีเช่นนี้อาจจัดอยู่ในขอบเขตของ “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” ตามกฎหมายปกครอง 

 ผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่มกล่าวว่า “องค์กรหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เปิดรับรักษาผู้ป่วย
เช่นเดียวกับโรงพยาบาล บางองค์กรถูกด�าเนินคดี แต่บางองค์กรไม่ถูกด�าเนินคดี เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่”  

  ข้อสังเกต: กรณีนี้ยังต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและความแตกต่างในลักษณะของการประกอบการ
สถานพยาบาลด้วย อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่าองค์กรสองแห่งต่างผิดกฎหมายเช่นเดียวกัน แต่องค์กรหนึ่งไม่ถูก
ด�าเนินคดี ในความหมายท่ัวไปอาจพิจารณาได้ว่าเกิดการเลือกปฏิบัติในระดับของการบังคับใช้กฎหมาย อย่างไร
ก็ตามต้องพิจารณาว่าเก่ียวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนหรือไม่ หากไม่เก่ียวข้องก็
ต้องไปพิจารณาตามกฎหมายอื่น เช่น การละเว้นปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญา เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่า การปฏิบัติที่แตกต่างกันดังกล่าวแม้ไม่อยู่ในขอบเขตการเลือกปฏิบัติ แต่ก็มิได้หมายความว่า 
จะไม่มีมาตรการทางกฎหมายใดสามารถน�ามาปรบัใช้เพือ่คุม้ครองหรอืเยยีวยาได้  ทัง้นี ้จะต้องพิจารณากฎหมาย
อื่น เช่น หากเป็นกรณีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับกฎ หรือค�าสั่งทางปกครอง อาจอยู่ภายใต้
กฎหมายปกครองในฐานะ “การเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม” ได้ นอกจากนี้ ยังอาจเป็นกรณีการใช้ดุลพินิจโดย 
มิชอบตามกฎหมายปกครอง หรืออาจเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น เช่น ประมวลกฎหมายอาญา เป็นต้น 

  ๕.๑.๑.๒ กรณีมีความคาบเกี่ยวระหว่างการเลือกปฏิบัติกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่น 
จากการศึกษาวิเคราะห์ค�าร้องและการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรอบของ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้น พบว่ามีหลายกรณีที่ผู้ร้องอ้างว่ามีการ “เลือกปฏิบัติ” เกิดขึ้น ซึ่งมักเป็นกรณี
การน�าข้อเทจ็จรงิสองข้อเทจ็จรงิมาเปรยีบเทยีบกนัว่ามกีารปฏบิติัต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าวแตกต่างกนั อย่างไรกต็าม หาก
พิจารณาภายใต้กรอบของกฎหมายสิทธิมนุษยชนแล้วจะเห็นได้ว่า ในหลายกรณีตามค�าร้องนั้น การปฏิบัติแตกต่างกัน 
ดงักล่าวไม่มคีวามเกีย่วข้องกบั “เหตแุห่งการเลอืกปฏบิตั”ิ ตามกฎหมายสทิธมินษุยชน หรอือาจพจิารณาว่าเป็นการอ้างเหตุ
ท่ีกว้างกว่ากฎหมายสทิธมินษุยชน  หรอืเป็นกรณีของกฎเกณฑ์หรอืการปฏบิติัทีเ่ป็นกลาง (Neutral) ซึง่มผีลเป็นการปฏบิตัิ
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หรอืบงัคับกบัทกุคนเหมอืนกนั อย่างไรกต็าม แม้ว่าการปฏิบติัท่ีพพิาทดังกล่าวจะไม่อยูภ่ายใต้กรอบกฎหมายสทิธมินษุยชน 
เกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ แต่ก็ยังสามารถอยู่ในขอบเขตอ�านาจการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติได้ เพราะอาจเป็นการกระทบ “สิทธิมนุษยชน” ในแง่อื่น ๆ ของผู้ร้อง “ที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตาม
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย หรอืตามกฎหมายไทย หรือตามสนธสัิญญาทีป่ระเทศไทยมพัีนธกรณทีีจ่ะต้องปฏิบัติ
ตาม”625  เช่น การปฏบิตัทิีแ่ตกต่างกนัอนักระทบต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา  การปฏบิติัท่ีกระทบต่อศักดิศ์รี
ของมนุษย์ สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เสรีภาพในการสื่อสาร เป็นต้น  ซึ่งอาจสรุปจ�าแนกได้ ๔  กรณีย่อย ดังนี้

 625  พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒, มาตรา ๓

  กรณีที่อาจคาบเกี่ยวระหว่างการเลือกปฏิบัติกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในความ
เป็นอยู่ส่วนตัว เช่น กรณีการน�าร่างของผู้เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์มาจัดแสดง พร้อมทั้งเขียนชื่อ-นามสุกล ประวัติ 
อาชีพของผู้ตาย ทั้งเป็นร่างที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้า (ค�าร้องที่ ๔๘๔/๒๕๕๒) กรณีนี้จะเห็นได้ว่า กรณีนี้แม้ว่าจะเป็นกรณี
เกี่ยวข้องกับ “ผู้ป่วยโรคเอดส์” ซึ่งสามารถจัดอยู่ในเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีประเด็นการเปรียบ
เทียบระหว่างบุคคลเหมือนกันที่ได้รับการปฏิบัติแตกต่างกัน  จึงไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งสุขภาพ 
จึงต้องพิจารณาว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ เช่น สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลหรือไม่  หรือในกรณีค�าร้องเกี่ยว
กับการค้นตัวพนักงาน (ค�าร้องที่ ๔๕/๒๕๕๕ รายงานผลการพิจารณา ที่ ๑๙๖/๒๕๕๖)  ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีการปฏิบัติ
ทีแ่ตกต่างกนัระหว่างพนกังานหญงิและชาย แต่อาจกระทบสิทธส่ิวนบคุคลในเนือ้ตัวร่างกาย เช่นเดียวกบักรณคี�าร้อง
เกีย่วกบัภาคเอกชนท�าการค้นตวัผูเ้ข้าชมคอมเสิร์ตซ่ึงมกีารใช้มอืสัมผัสบริเวณหน้าอก อวยัวะเพศ กรณนีีแ้ม้เกีย่วข้อง
กับเหตุแห่ง “เพศ” แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เห็นว่า วิธีการตรวจค้นโดยใช้มือสัมผัสร่างกาย อาจสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายงานผลการพิจารณา 
ที่ ๙๕๒/๒๕๕๘) กรณีนี้จะเห็นได้ว่า มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนด้านอื่นนอกจากการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะ
สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวและเนื้อตัวร่างกาย

๑

๒
  กรณีที่อาจคาบเกี่ยวระหว่างการเลือกปฏิบัติกับการละเมิดเสรีภาพในทางศาสนา กรณี

ปัญหาลักษณะนี้มีตัวอย่างเช่น ระเบียบในสถานที่ท�างานหรือสถานศึกษาเกี่ยวกับการแต่งกายตามศาสนา เช่น 
ศาสนาอิสลาม (เช่น ค�าร้องที่ ๓๔๔/๒๕๕๓ รายงานผลการพิจารณา ที่ ๔๕๗/๒๕๕๖ ค�าร้องที่ ๕๖๗/๒๕๕๓ 
รายงานผลการพิจารณา ที่ ๒๙๘/๒๕๕๔) กรณีเหล่านี้ อาจจ�าแนกพิจารณาได้สองมิติ คือ ในมิติแรก หากกฎ
ระเบียบดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับลูกจ้างหรือนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เช่นนี้ หากพิจารณาตามหลักของ
การเลือกปฏิบัติโดยตรงแล้วจะเห็นได้ว่า กฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติดังกล่าวมีลักษณะเป็นกลาง (Neutral) จึงไม่
เป็นการเลือกปฏิบัติ แต่แม้ว่าจะพิจารณาในกรอบการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม ก็ยังมีข้อจ�ากัดเนื่องจากต้องมีการน�า
ปัจจยัอ่ืนมาพจิารณา  เช่น ปัจจยัเกีย่วกบัความเหมาะสมและความจ�าเป็นในการประกอบอาชพี เป็นต้น (ตัวอย่ำง
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เช่น กรณี Singh Bhinder v Canada, Communication No. 208/1986,  และกรณีตำมรำยงำนผลกำร
พิจำรณำ ที่ ๑๙๑/๒๕๕๖) ในมิติที่สอง กฎระเบียบที่ส่งผลจ�ากัดการแต่งกายตามความเชื่อศาสนานั้น แม้ว่าใช้
บังคับกับบุคคลทุกคนและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติก็ตาม แต่ส่งผลกระทบกับเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งศาสนา ที่
ได้รับการรับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกติการะหว่างประเทศว่าด้วย สิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง แต่ก็ต้องชั่งน�้าหนักกับเหตุผลอื่น เช่น  การรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย สุขอนามัย หรือ
ศีลธรรมของประชาชน เป็นต้น

๓
  กรณีทีอ่าจคาบเกีย่วระหว่างการเลอืกปฏบิตัแิละการละเมดิสทิธเิสรภีาพทางการศกึษา  ค�าร้อง

ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหลายกรณี  มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อนักเรียน นักศึกษา ที่ 
แตกต่างกัน  โดยบางกรณีก็ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน เช่น กรณีเหตุแห่ง
การพักการเรียนเกี่ยวข้องกับ “พฤติกรรม” ของนักเรียน (รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๘๖๕/๒๕๕๕) กรณีที่ผู้ร้อง
อ้างว่า นกัเรยีนทีเ่รยีกร้องสทิธกิลบัเข้าศกึษาต่อโรงเรยีนเดมิจ�านวน ๓๖ คน ถูกเลอืกปฏบัิต ิ(ค�าร้องที ่๒๘๒/๒๕๕๕) 
กรณีผู้ร้องอ้างว่า โรงเรียนไม่ออกเอกสารแสดงการจบหลักสูตรส�าหรับนักเรียนที่ยังค้างค่าบ�ารุงการศึกษา (ค�าร้อง
ที่ ๒๒๙/๒๕๕๕) กรณีกล่าวอ้างว่ามีการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (ค�าร้อง 
๕๗๓/๒๕๕๕ และ ๓๓/๒๕๕๖) กรณเีหล่านีห้ากปรากฏข้อเทจ็จริงว่าการปฏบิติัทีแ่ตกต่างกนัเกีย่วข้องกบัเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฯลฯ อาจจัดเป็นการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้ แต่หาก
ไม่เกีย่วข้องกจ็ะต้องพจิารณาว่ากระทบสทิธมินษุยชนในด้านอืน่ โดยเฉพาะสิทธเิสรีภาพในการศกึษาทีรั่ฐธรรมนญู
คุ้มครองไว้หรือไม่

๔
  กรณีที่อาจคาบเกี่ยวระหว่างการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิของบุคคลในกระบวนการ

ยุติธรรม จากการศึกษาค�าร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่า กรณีที่มีการร้องเรียนหลายกรณี 
เกี่ยวข้องกับการที่ผู้ร้องอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม เช่น 
อ้างว่าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแต่คดีไม่คืบหน้า (ค�าร้องที่ ๑๓๑/๒๕๕๗) อ้างเปรียบเทียบข้อเท็จจริงของการ
ด�าเนนิการในกระบวนการยตุธิรรมว่ามคีวามแตกต่างกนัส�าหรบักรณข้ีอเทจ็จรงิทีเ่หมือนกนั (ค�าร้องท่ี  ๗๔/๒๕๕๕)   
อ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการด�าเนินการของเจ้าหน้าทีใ่นกระบวนการยตุธิรรม (ค�าร้องที ่๒๖๑/๒๕๕๕)  กรณี
เช่นนี้อาจจ�าแนกได้ ๒ กรณี คือ
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๔

  • กรณแีรก  หากปรากฏว่าการเรยีกร้องสทิธใินกระบวนการตามกฎหมายมกีารปฏบิตัทิีแ่ตกต่างกัน
ด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น สืบเนื่องจากการที่ผู้ร้องเกี่ยวข้องกับเหตุด้านเชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ อาจเกี่ยวข้อง
กับการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้ 

  • กรณทีีส่อง แม้ว่าจะไม่เกีย่วข้องกบัเหตุแห่งการเลือกปฏบิติัดังกล่าว หากปรากฎว่าการเรยีกร้อง
ตามกระบวนการนั้นได้รับการปฎิเสธ ล่าช้า ไม่เป็นไปตามกฎหมาย อาจเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิของบุคคลใน
กระบวนการยตุธิรรม ทีไ่ด้รบัการรบัรองตามรฐัธรรมนญูอนัอยูใ่นขอบเขตอ�านาจตรวจสอบของคณะกรรมการสทิธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

ดังนั้น อาจสรุปได้ว่า กรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าเกิด “การเลือกปฏิบัติ” แต่เมื่อพิจารณาใน
กรอบกฎหมายสทิธมินษุยชนแล้วเป็นกรณกีารปฏิบตัใินลกัษณะเป็นกลาง (Neutral) ทีม่ผีลกบัทกุคน หรอืเป็นกรณกีาร
ปฏิบตัแิตกต่างกนัซึง่ไม่เกีย่วข้องกบัเหตแุห่งการเลือกปฏบิติัตามกฎหมายสทิธมินษุยชน จึงไม่อาจจัดว่าเป็น “การเลอืก
ปฏบิติั” (Discrimination) แต่กระน้ันกต็าม ยงัอาจอยูใ่นขอบเขตอ�านาจการตรวจสอบของคณะกรรมการสทิธมินุษยชน
แห่งชาตไิด้ หากเป็นการกระทบ “สทิธมินษุยชน” ในแง่อืน่ ๆ  ของผู้ร้อง “ท่ีได้รับการรับรองหรือคุม้ครองตามรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม”626  
เช่น การปฏิบัติที่แตกต่างกันอันกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา สิทธิเสรีภาพทางการศึกษา ศักดิ์ศร ี
ความเป็นมนุษย์  สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว  เสรีภาพในการสื่อสาร สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น

 626  แหล่งเดิม 

  ๕.๑.๑.๓ “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” ในบริบทของกฎหมายปกครอง  
จากท่ีได้วิเคราะห์ในบทที่ ๔ พบว่าการเลือกปฏิบัติในบริบทของกฎหมายปกครองอาจ

ประกอบด้วยการเลอืกปฏบิตัทิีก่ว้างกว่า “เหตแุห่งการเลือกปฏบิติั” ตามนยักฎหมายสิทธมินุษยชน ทัง้นี ้เนือ่งจากการ
เลอืกปฏบิตัติามกฎหมายปกครองอยูบ่นพืน้ฐานหลักการทีแ่ตกต่างกบักฎหมายสิทธมินษุยชนดังกล่าวมาแล้ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ หรือเป็นการใช้อ�านาจทางปกครอง
ตามอ�าเภอใจ  แม้ว่าไม่มีข้อเท็จจริงปรากฏว่าเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน แต่ศาล
ปกครองก็ตัดสินว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ ผู้วิจัยจึงจ�าแนกการเลือกปฏิบัติในขอบเขตกฎหมายปกครองเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง
ต่างหากและอาจสรุปได้ ดังนี้ 
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คดีที่เก่ียวข้องกับการเวนคืนซ่ึงผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีการเลือกปฏิบัติเนื่องจากบุคคลท่ีอยู่ใน 
สถานะเหมือนกันหรือทีดิ่นทีอ่ยูใ่นสภาพเหมอืนกนั แต่ได้รบัค่าทดแทนทีแ่ตกต่างกนั  โดยศาลน�าหลกัความเท่าเทยีมกัน 
ตามรัฐธรรมนูญมาปรับใช้และตัดสินว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ขัดต่อหลักความเท่าเทียมหรือหลักความเสมอภาค 
ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการเลือกปฏิบัติในกรณีนี้มิได้เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน  
(ค�าพพิากษาศาลปกครองสงูสดุที ่อ.๒๒/๒๕๕๑) เช่นเดียวกบักรณคี�าส่ังทางปกครองก�าหนดเง่ือนไขในการได้รับบริการ
จากภาครฐัโดยส่งผลเป็นการปฏบิตัทีิแ่ตกต่างกนัระหว่างผูข้อใช้บรกิาร ด้วยเหตแุห่งการเป็นผูเ้ช่าหรอืผูม้สีทิธคิรอบครอง
ที่ดิน  ซึ่งเหตุดังกล่าวนี้มิได้จัดอยู่ในเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน ดังเช่น เพศ เชื้อชาติ ศาสนา 
ฯลฯ แต่ศาลปกครองก็ตดัสนิว่า กรณเีช่นนีจ้ะมกีารก�าหนดเงือ่นไขอนัเป็นการเลอืกปฏบิตัไิม่ได้  (ค�าพพิากษาศาลปกครอง
สงูสดุที ่อ.๓๕๗/๒๕๔๙)  หรอืคดทีีเ่กีย่วกบัมตขิองผู้ถกูฟ้องคด ี(คณะรฐัมนตร)ี ถอืว่าเป็นการออกกฎอนัเป็นการลดสทิธิ
หรอืจ�ากดัสทิธติามสญัญาของผูฟ้้องคด ีซึง่ไม่สอดคล้องกบัหลกัการทีใ่ห้ความคุม้ครองสทิธแิก่ผูเ้ข้าท�าสญัญาจดัท�าบรกิาร
สาธารณะหรือสัญญาสัมปทานกับรัฐ ตามนัยมาตรา ๓๓๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมีลักษณะ
เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อสิทธิตามสัญญาฯ ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งขัดกับหลักความเสมอภาคตามมาตรา ๓๐ ของ
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ค�าพพิากษาศาลปกครองสงูสดุที ่๒๖/๒๕๔๖)  ส�าหรบักรณเีหต ุ“คุณวฒุเิกยีรตนิยิม” 
ของบุคคลนั้น ศาลปกครองเห็นว่า “การก�าหนดให้ผู้ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมทุกสาขาถือเป็นเหตุพิเศษที่จะให้ได้รับ
สิทธิคัดเลือกแทนการสอบแข่งขันน้ัน เห็นว่า เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” (ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  
อ. ๓๗๙/๒๕๕๐)   เช่นเดียวกับค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๕๘/๒๕๕๐)  ซึ่งศาลปกครองตัดสินว่า การปฏิบัติ
ท่ีแตกต่างกนัด้วยเหตเุกยีรตนิยิมนัน้เป็นการปฏบิตัต่ิอบคุคลทีม่สีถานะทางกฎหมายทีเ่หมอืนกนัให้แตกต่างกนั ย่อมถอื
ได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” หรือในกรณีลูกจ้างได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันเพียงเพราะเหตุแห่งช่วง
เวลาที่ลูกจ้างแต่ละกลุ่มสมัครเป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  ศาลปกครองเห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ (ค�าพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๘/๒๕๔๙)  ซึ่งกรณีนี้การเลือกปฏิบัติเกิดจากเหตุอื่นที่มิใช่เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับ 
เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฯลฯ 

จะเห็นได้ว่า คดีปกครองนั้นเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐที่มีการปฏิบัติต่อ
บุคคลแตกต่างกัน หรือเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ เช่น การที่ผู้ฟ้องคดีผ่านเกณฑ์ประเมิน แต่ผู้ถูกฟ้องคดี 
ไม่ต่อสญัญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดโีดยไม่มเีหตผุลอนัควร ศาลตดัสนิว่า “เป็นการเลอืกปฏบิตัแิละใช้ดลุพนิจิโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย” (ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๙/๒๕๕๑)  หรือในคดีที่มีประเด็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการเลือก
ปฏิบัตินั้น ศาลปกครองเคยตัดสินว่า “ไม่มีเหตุผลอันควรและเป็นการเลือกปฏิบัติต่อกรณีที่มีข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน” 
(ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๔/๒๕๔๗) โดยคดีนี้แม้มีการปฏิบัติแตกต่างกันระหว่างข้อเท็จจริงสองกรณี
ที่เหมือนกัน แต่ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด ส�าหรับบางคดี 
พบว่าไม่ได้มีการเปรียบเทียบระหว่างผู้ฟ้องคดีกับบุคคลอื่นที่มีลักษณะ “เหมือนกัน” แต่ได้รับการปฏิบัติแตกต่างกัน
ด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ แต่ศาลพิจารณาประเด็นการเลือกปฏิบัติรวมกันกับการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ (ค�าพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕/๒๕๔๗)
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ดังนั้น อาจสรุปได้ว่า กำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ในบริบทของคดีปกครอง (มาตรา ๙ 
ของพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒) นัน้ มขีอบเขตและลักษณะทีแ่ตกต่ำง
จำก “กำรเลอืกปฏบิตั”ิ ในบริบทของกฎหมำยสทิธิมนษุยชน กล่าวคือ “การเลอืกปฏบิติัท่ีไม่เป็นธรรม” ตามกฎหมาย
ปกครองนั้น เป็นการพิจารณา “การปฏิบัติที่แตกต่างกัน” ในกรอบของการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐโดยมิชอบ และ
มักมีข้อเท็จจริงที่สัมพันธ์กับ “การใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองโดยมิชอบ” จึงอำจครอบคลุมถึงกำรปฏิบัติแตกต่ำงกัน
โดยไม่เป็นธรรม กำรใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชำติ เพศ ศำสนำ 
ฯลฯ ตำมกฎหมำยสทิธมินษุยชน  หรอือาจเรยีกว่าเป็นการเลือกปฏิบติัในความหมายท่ีกว้างกว่ากฎหมายสิทธมินษุยชน 
ซึ่งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดและหลักการของกฎหมายปกครอง อันควรมีการศึกษาและพิจารณาแยกอีกส่วนหนึ่งต่างหาก
จากการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) ในบริบทของกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

จากการสรปุความหมายและขอบเขตของการเลอืกปฏบิตั ิในหวัข้อ ๕.๑.๑.๑ - ๕.๑.๑.๓  จะท�าให้สามารถจ�าแนก
ความแตกต่างของ “การเลือกปฏิบัติ” ในบริบทต่าง ๆ ดังนี้ 

   กรณีที่อยู่ในขอบเขตของการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 
ทั้งในส่วนของรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

    กรณีท่ีไม่อยู่ในขอบเขตของการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน แต่อาจอยู่ภายใต้การคุ้มครองของ
กฎหมายอืน่ในความหมายของ “การเลอืกปฏิบติั” ตามกฎหมายนัน้ เช่น “การเลือกปฏบิติัทีไ่ม่เป็นธรรม” ตามกฎหมาย
ปกครอง 

 
     กรณีที่เป็นการกล่าวอ้างว่าเกิดการเลือกปฏิบัติในความหมายกว้างซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของการเลือกปฏิบัติ

ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนและไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตกฎหมายปกครองด้วย เช่น การอ้างว่ามีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน
หรืออ้างว่ามีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นระหว่างเอกชนด้วยกัน

   
       กรณีที่มีความทับซ้อนระหว่างการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ  

๑

๓

๔

๒

จากการจ�าแนกดังกล่าว ท�าให้สามารถแยกกรณีที่ (๒) และ (๓) ออกไปจากขอบเขตการคุ้มครองในฐานะ 
“การเลือกปฏิบัติ” ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน เนื่องจากไม่อยู่ในขอบเขตความหมายและองค์ประกอบของการเลือก
ปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน ซึ่งหากจะมีประเด็นว่าควรมีการปรับปรุงพัฒนากฎเกณฑ์อย่างไรเพื่อคุ้มครองกรณ ี
เหล่านั้นก็จะต้องท�าการศึกษาในกรอบกฎหมายอื่นต่อไป ส�าหรับกรณีท่ี (๔) แม้ว่าอาจไม่อยู่ในขอบเขตของการเลือก
ปฏิบัติแต่ก็ยังอยู่ในขอบเขตอ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นกรณีเกี่ยวข้องกับสิทธ ิ
มนุษยชนอื่น

ส�าหรบักรณทีี ่(๑) นัน้อยูใ่นขอบเขตของการเลอืกปฏิบตัติามกฎหมายสทิธมินษุยชนแต่มกีฎหมายครอบคลมุแล้ว   
อย่างไรกต็าม กรณีท่ีงานวจิยันีมุ้ง่ประสงค์จะชีใ้ห้เหน็ถงึปัญหาการครอบคลมุของกฎหมายกค็อื กรณทีีน่อกเหนอืจาก (๑) -
(๔) นัน่คอื  กรณีการเลอืกปฏิบัตใินขอบเขตของกฎหมายสทิธมินษุยชน แต่ตามกฎหมายไทยปัจจบุนัยงัไม่ครอบคลมุถงึ  ดงั
จะได้จ�าแนกสรุปต่อไปในหัวข้อ ๕.๒

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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จากการสรุปในหัวข้อ ๕.๑ จะเห็นได้ว่า กรณีท่ีมีการกล่าวอ้างและมีการพิจารณาว่าเป็น “การเลือก
ปฏิบัติ” นั้น หลายกรณีไม่จัดเป็นการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะต้องพิจารณาในบริบทกฎหมายอื่น 
ต่อไป อย่างไรก็ตาม ส�าหรบัประเดน็ท่ีว่า การปฏบิตัแิตกต่างกนัอนัจดัอยูใ่นขอบเขตของ “การเลอืกปฏบิตั”ิ ตามกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนนั้น กฎหมายไทยปัจจุบันมีขอบเขตครอบคลุมกรณีเหล่านั้นเพียงใด  จะได้สรุปในหัวข้อนี้  โดยจะเริ่มจาก
การสรุปวิเคราะห์เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติด้วยการเปรียบเทียบกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมาย
ต่างประเทศกับกฎหมายไทยในหัวข้อ ๕.๑.๒.๑ จากนั้นจะสรุปวิเคราะห์ขอบเขตกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันว่า
ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนเพียงใดในหัวข้อ ๕.๑.๒.๒ หลังจากนั้นจะสรุปรูปแบบกฎหมาย
เกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติในหัวข้อ ๕.๑.๒.๓ เพื่อน�าไปสู่ข้อเสนอแนะต่อไป

๕.๑.๒.๑ สรุปวิเคราะห์เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ 
การเลือกปฏิบัติในขอบเขตของการวิจัยนี้เป็นการพิจารณาในกรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

ดังนั้น องค์ประกอบส�าคัญที่ท�าให้การปฏิบัติอันแตกต่าง (Distinction หรือ Differentiation) ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ 
(Discrimination)  คือ การปฏบิตัอินัแตกต่างนัน้ต้องสบืเนือ่งหรือเก่ียวข้องกบัเหตุแห่งการเลือกปฏบิติั (Discrimination 
Grounds) ซึ่งเหตุดังกล่าวมีการระบุไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ จากการศึกษาวิเคราะห์
กฎหมายดังกล่าวเปรียบเทียบกับกฎหมายไทย อาจจ�าแนกสรุปได้ ๔ กรณี ดังนี้

เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่รัฐธรรมนูญของไทยก�าหนดในลักษณะที่กว้างกว่าหรือเพิ่ม
เติมจากที่กฎหมายระหว่างประเทศระบุไว้ เช่น “การศึกษาอบรม” “สถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม” อย่างไรก็ตาม
อาจพิจารณาได้ว่าเหตุดังกล่าวอาจจัดอยู่ในความหมายของ “สถานะอื่น” ตามกฎหมายระหว่างประเทศได้ นอกจากนี ้
ส�าหรับกรณี “สภาพทางกายหรือสุขภาพ” นั้นมีความหมายแตกต่างจาก “ความพิการ” โดยอาจรวมถึงสภาพทางกาย 
ต่าง ๆ เช่น น�้าหนัก ความสูง หรือการเจ็บป่วยเป็นโรคบางอย่างซึ่งไม่จัดอยู่ในความหมายของ “ความพิการ” ได้ด้วย    
หรือในกรณีเหตุ “วัยรุ่น” (บุคคลอายุเกินสิบปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์) ไม่มีการก�าหนดไว้ในกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ แต่ปัจจุบันไทยมีกฎหมายเฉพาะวางหลัก “ห้ามเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุดังกล่าว  
(พระราชบญัญตักิารป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ พ.ศ. ๒๕๕๙) จงึอาจจดัว่าเป็นเหตแุห่งการเลอืกปฏบิตัิ 
ที่กว้างกว่ากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในอีกมุมมองหนึ่งอาจจัดอยู่ในเหตุ “อายุ”

 
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่รัฐธรรมนูญของไทยมีการใช้ถ้อยค�าในลักษณะที่แคบกว่า

กฎหมายระหว่างประเทศ เช่น ให้การคุ้มครองเหตุเกี่ยวกับ “ความคิดเห็นทางการเมือง” ในขณะที่กฎหมายระหว่าง
ประเทศครอบคลุม “ความคิดเห็นอื่นใด” ด้วย ซึ่งมีขอบเขตกว้างกว่าการเมือง เช่น ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ของ
สงัคม   ส�าหรับการระบถุ้อยค�า “ความเชือ่ทางศาสนา” ตามรฐัธรรมนญูนัน้ท�าให้ขอบเขตของเหตนุีม้ลีกัษณะจ�ากดัลง โดย
ความเชือ่ทีจ่ะได้รับการคุม้ครองต้องเก่ียวข้องกบั “ศาสนา” อนัน�าไปสูป่ระเดน็ปัญหาว่า ความเชือ่ทีไ่ม่เกีย่วข้องกับศาสนา 
รวมทั้งศาสนาที่มิใช่ศาสนากระแสหลัก จะจัดอยู่ในเหตุที่ได้รับความคุ้มครองนี้หรือไม่  ในขณะที่ตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศนั้น ความเชื่ออื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา อาจได้รับการคุ้มครองภายใต้ความหมายของ “ความคิดเห็นอื่นใด”   

๕.๑.๒ การเลือกปฏิบัติที่กฎหมายไทยยังไม่ครอบคลุมถึง 

๑

๒

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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นอกจากนี ้กฎหมายบางประเทศระบคุวามเชือ่อืน่แยกจากศาสนา เช่น กฎหมายสวเีดนระบ ุ“ศาสนาหรือความเชือ่อืน่ ๆ   
(Religion or other Belief)” นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตว่าจากร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น (๒๕๕๙) ก�าหนดเหตุแห่งการ
เลอืกปฏบิตัไิว้เพียง “เหตแุห่งความแตกต่างระหว่างบคุคล เพศ ความพกิาร หรอืเหตุอืน่ใด” ซ่ึงเป็นการระบเุหตแุห่งการ
เลือกปฏิบตัไิว้ในขอบเขตทีจ่�ากดักว่ากฎหมายสทิธมินษุยชนระหว่างประเทศและกฎหมายของหลายประเทศ  ท�าให้เกิด
ปัญหาต้องตีความว่า เหตุอื่น ๆ ที่รัฐธรรมนูญไม่ระบุไว้แต่เป็นเหตุตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหรือเป็น
เหตุส�าคัญที่ควรได้รับการคุ้มครองตามที่ปรากฏในกฎหมายต่างประเทศนั้น สามารถจัดอยู่ใน “เหตุอื่นใด” ได้หรือไม่ 

เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางกรณีกฎหมายต่างประเทศได้ขยายความจากเหตุดั้งเดิมที่
ระบไุว้ โดยมกีารแจกแจงรายละเอยีดเพือ่ความครอบคลมุและชดัเจน เช่น กรณกีารเลอืกปฏบิติัด้วยเหตุแห่ง “เพศ” นัน้ 
ในหลายประเทศระบุจ�าแนกละเอียดออกเป็นหลายกรณี เช่น “รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทาง
เพศ” ด้วย ในขณะที่ประเทศไทยมีการบัญญัติไว้เพียง “เพศ” แต่กฎหมายเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระบเุหตแุห่ง “การเลอืกปฏบิติัโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” ครอบคลุม “การแสดงออกทีแ่ตก
ต่างจากเพศโดยก�าเนิด” นอกจากนี้ ในบางเหตุที่กฎหมายต่างประเทศระบุไว้ชัดเจน เช่น การติดเชื้อเอชไอวี ดังเห็นได้
จากกฎหมายระดับมลรัฐหลายมลรัฐในออสเตรเลีย แต่ในกรณีของไทยมิได้ระบุไว้โดยเฉพาะ ซึ่งอาจจะต้องตีความของ
ถ้อยค�าเกี่ยวกับเหตุ “สุขภาพ” ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางเหตุมิได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ แต่กฎหมายต่างประเทศบางประเทศก�าหนดครอบคลุมขึ้นมา เพื่อเป็นการคุ้มครองการเลือกปฏิบัติใน
ปัจจบุนัทีม่ลีกัษณะเปลีย่นแปลงไปตามสภาวะทางสังคม  เช่น  ประวติัการต้องโทษทางอาญา  การให้นมบตุรจากอกแม่  
การตั้งครรภ์ กรณีเหล่านี้มีความส�าคัญและกระทบสิทธิของบุคคลในมิติต่าง ๆ เช่น การจ้างแรงงาน การด�าเนินชีวิตใน
สถานทีส่าธารณะ เป็นต้น  ดงัทีไ่ด้วเิคราะห์มาแล้ว  ในแง่หนึง่อาจพจิารณาว่าสามารถตคีวามอยูใ่นเหตทุีก่ฎหมายก�าหนด 
เช่น กรณีการให้นมบุตร หรือกรณีการตั้งครรภ์ อาจตีความอยู่ในเหตุแห่ง “เพศ” ส�าหรับกรณีประวัติอาชญากรรมอาจ
ตีความอยู่ใน “สถานะของบุคคล” แต่ในอีกแง่หนึ่งอาจท�าให้เกิดปัญหาความชัดเจนของการตีความในขณะที่กฎหมาย
หลายประเทศได้ระบุเหตุดังกล่าวไว้โดยเฉพาะในกฎหมาย 

จากผลการศึกษาเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติดังกล่าว จะเห็นได้ถึงขอบเขตการครอบคลุม
ของกฎหมายไทยปัจจุบันดังจะได้สรุปในหัวข้อต่อไป  

  ๕.๑.๒.๒ สรปุขอบเขตและการครอบคลมุของกฎหมายไทยทีเ่ก่ียวข้องกับความเสมอภาคและการ
ห้ามเลือกปฏิบัติ

จากการศกึษาวเิคราะห์กฎหมายของไทยในบทที ่๔ อาจสรุปภายใต้การพิจารณาสองปัจจยั
หลกั คอื เหตแุห่งการเลอืกปฏบิตั ิ(Ground of Discrimination) และมิติของการเลือกปฏบิติั (Area of Discrimination) 
ได้ว่า  ปัจจุบนัไทยไม่มกีฎหมายเฉพาะอนัมลีกัษณะเป็นกฎหมายกลางเก่ียวกบัการห้ามเลือกปฏบิติัท่ีครอบคลมุเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติต่าง ๆ   และมิติของการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ   โดยกฎหมายไทยที่เป็นอยู่ มีลักษณะเป็นกฎหมายเฉพาะที่มี
ขอบเขตจ�ากัดในเชิงเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ และ/หรือ มิติของการเลือกปฏิบัติ เช่น ครอบคลุมเฉพาะบางเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติ เช่น เหตุแห่งเพศ เหตุแห่งอายุ  หรือครอบคลุมเฉพาะบางมิติของการเลือกปฏิบัติ เช่น มิติด้านแรงงาน มิติ
ด้านการศึกษา เป็นต้น ดังอาจสรุปจ�าแนกได้ตามตารางต่อไปนี้ 

๓

๔
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กฎหมาย   เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
ที่ครอบคลุม  

  มิติของการเลือกปฏิบัติที่
ครอบคลุม

  ข้อจ�ากัด

รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ (มาตรา ๓๐)

ถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ ภาษา 
เพศ อายุ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษาอบรม 
หรือความคิดเห็นทางการ
เมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ

ไม่จ�ากัดมิติ ไม่ครอบคลุมการปฏิบัติ
ที่แตกต่างในภาคเอกชน  
(การกล่าวอ้างระหว่าง
เอกชนต่อเอกชนด้วยกัน)

รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ (มาตรา ๓๐)

ถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ ภาษา 
เพศ อายุ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษาอบรม 
หรือความคิดเห็นทางการ
เมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ

ไม่จ�ากัดมิติ ไม่ครอบคลุมการปฏิบัติ
ที่แตกต่างในภาคเอกชน  
(การกล่าวอ้างระหว่าง
เอกชนต่อเอกชนด้วยกัน)

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  
(มาตรา ๙)

 “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็น
ธรรม” ในบริบทกฎหมาย
ปกครอง อาจครอบคลุม
กรณีที่กว้างกว่าเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติตาม
กฎหมายสิทธิมนุษยชน

“การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็น
ธรรม” ในบริบทกฎหมาย
ปกครอง มุ่งเน้นมิติการ
ปฏิบัติที่เกิดจากภาครัฐ  
เช่น การออกกฎ ค�าสั่งทาง
ปกครอง 

ไม่ครอบคลุมการปฏิบัติ
ที่เกิดระหว่างเอกชนต่อ
เอกชนด้วยกัน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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กฎหมาย   เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
ที่ครอบคลุม  

  มิติของการเลือกปฏิบัติที่
ครอบคลุม

  ข้อจ�ากัด

พระราชบัญญัติคุ้มครอง
เด็ก พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(มาตรา ๒๒)

“การเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรม” จ�ากัดเฉพาะ
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
กรณี “อายุ” (เด็ก) 

ไม่จ�ากัดมิติ ไม่ครอบคลุมการปฏิบัติที่
แตกต่างด้วยเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติอื่น ๆ นอกจาก
อายุ (เด็ก) 

พระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(มาตรา ๗)

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมเพราะเหตุแห่งความ
แตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด 
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 
ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม 
การศึกษาอบรม ความคิด
เห็นทางการเมือง การเกิด
หรือสถานะอื่นของเด็กและ
เยาวชน บิดามารดา หรือ 
ผู้ปกครอง

การจดทะเบียนรับรอง
การเกิด การพัฒนา การ
ยอมรับ การคุ้มครองและ
โอกาสในการมีส่วนร่วม
ตามที่บัญญัติในพระราช
บัญญัตินี้

เฉพาะเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติและมิติแห่งการ
เลือกปฏิบัติที่ก�าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  
(มาตรา ๑๕)

การเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรมต่อคนพิการ
(ครอบคลุมเฉพาะเหตุ
แห่งความพิการ)

มีขอบเขตด้านมิติที่กว้าง
ทั้งการปฏิบัติในภาครัฐ
และเอกชน (การก�าหนด
นโยบาย กฎ ระเบียบ 
มาตรการ โครงการ หรือ
วิธีปฏิบัติของหน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรเอกชน หรือ
บุคคลใด)

ไม่ครอบคลุมการปฏิบัติที่
แตกต่างด้วยเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติอื่น ๆ นอกจาก
ความพิการ

พระราชบัญญัติการจัดการ
ศึกษาส�าหรับคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๘)

เฉพาะเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติกรณีความพิการ

เฉพาะมิติการศึกษา ไม่ครอบคลุมการปฏิบัติที่
แตกต่างกรณีอื่น นอกจาก
เหตุแห่งความพิการ และ 
มิติด้านการศึกษา
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กฎหมาย   เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
ที่ครอบคลุม  

  มิติของการเลือกปฏิบัติที่
ครอบคลุม

  ข้อจ�ากัด

พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(มาตรา ๑๑/๑)

ลูกจ้าง (ลูกจ้างรับเหมา
ค่าแรงที่ท�างานในลักษณะ
เดียวกันกับลูกจ้างตาม
สัญญาจ้างโดยตรง)

จ้างแรงงาน (เฉพาะ
กรณีสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการ)

เฉพาะในเหตุและมิติที่
ก�าหนด

พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  
(มาตรา ๘๙)

ลูกจ้าง (ไม่จ�ากัดเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะ) 

จ้างแรงงาน (เฉพาะกรณี
ค่าจ้าง)

เฉพาะในเหตุและมิติที่
ก�าหนด

พระราชบญัญตัคิุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(มาตรา ๑๕)

ลูกจ้าง (เฉพาะเหตุแห่งเพศ  
โดยไม่จ�ากัดเพศ)

จ้างแรงงาน เฉพาะในเหตุและมิติที่
ก�าหนด

พระราชบญัญตัคุ้ิมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(มาตรา ๑๖)

ลูกจ้าง (เฉพาะเหตุแห่งเพศ 
โดยไม่จ�ากัดเพศ)

กระท�าการล่วงเกิน คุกคาม
หรือก่อความเดือดร้อน
ร�าคาญทางเพศต่อลูกจ้าง 
(Harassment)

ไม่ครอบคลุมการคุกคาม
ทางเพศระหว่างลูกจ้าง
ด้วยกัน และกรณีสภาพ
แวดล้อมในการท�างานอัน
มีลักษณะคุกคาม (Hostile 
Working Environment)

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 
พ.ศ. ๒๕๔๖

เหตุแห่ง “อายุ”  (ไม่
ก�าหนดห้ามการเลอืกปฏิบตัิ
แต่ก�าหนดมาตรการ 
“ส่งเสริม” ผู้สูงอายุ ซึ่ง
อาจเทียบได้กับ 
“Affirmative Action) 

สิทธิได้รับการคุ้มครอง การ
ส่งเสริม และการสนับสนุน
ในมิติด้านต่าง ๆ ตาม
มาตรา ๑๑ ซึ่งมีขอบเขต
มิติที่กว้าง เช่น การบริการ
สาธารณสุข การศึกษา 
การประกอบอาชีพ ฯลฯ

เฉพาะในเหตุและมิติ
ที่ก�าหนด 

พระราชบัญญัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๙

“วัยรุ่น” (เหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติด้าน “อายุ”) 

สิทธิในการตัดสินใจด้วย
ตนเอง สิทธิได้รับข้อมูล
ข่าวสารและความรู้ ได้รับ
การบริการอนามัยการ 
เจริญพันธุ์ ได้รับการรักษา
ความลับและความเป็น 
ส่วนตัว ได้รับการจัด
สวัสดิการสังคม รวมทั้งการ
ได้รับสิทธิอื่นใดที่เป็นไป
เพื่อประโยชน์ตามพระราช
บัญญัตินี้

เฉพาะในเหตุและมิติที่
ก�าหนด

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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กฎหมาย   เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
ที่ครอบคลุม  

  มิติของการเลือกปฏิบัติที่
ครอบคลุม

  ข้อจ�ากัด

พระราชบัญญัติความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรม ระหว่างเพศ (เฉพาะ
เหตุแห่งเพศ โดยไม่จ�ากัด
เพศ

ไม่จ�ากัดมิติ เฉพาะในเหตุและมิติที่
ก�าหนด

จากตารางสรปุดงักล่าว จะเหน็ได้ว่า การทีป่ระเทศไทยมกีฎหมายเฉพาะหลายฉบบัเกีย่วกบัการห้ามเลอืกปฏบัิติ 
ยังไม่ครอบคลุมกรณีต่าง ๆ ท่ีมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติภายใต้กรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและ
การเลือกปฏิบัติที่กฎหมายต่างประเทศให้การคุ้มครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเลือกปฏิบัติในมิติและเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติอื่น ๆ นอกขอบเขตของกฎหมายเฉพาะดังกล่าว อันสรุปได้ดังนี้

  • การเลือกปฏิบัติในภาครัฐกับภาคเอกชน ผลการวิเคราะห์ในบทที่ ๔ ชี้ให้เห็นว่า หลักความเสมอ
ภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญของหลายประเทศจะมีผลบังคับในเชิงแนวต้ัง (Vertical Application) 
กล่าวคือ ใช้กับความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับเอกชน ซึ่งเอกชนอาจยกสิทธิที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญขึ้น 
กล่าวอ้างต่อรัฐหากมกีารกระท�าของหน่วยงานรฐัหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัซึง่เป็นการเลอืกปฏบิตั ิอย่างไรกต็าม รฐัธรรมนญู
ของบางประเทศอาจสามารถน�ามาบังคับใช้ในเชิงแนวนอน (Horizontal Application) ในการควบคุมภาคเอกชนท่ี
กระท�าการเลือกปฏิบัติต่อเอกชนด้วยกันได้ ส�าหรับกรณีของไทยนั้น รัฐธรรมนูญมิได้ก�าหนดให้มีผลในเชิงแนวนอน   
โดยหลักแล้วเอกชนจึงไม่อาจยกหลักการตามรัฐธรรมนูญขึ้นกล่าวอ้างเอกชนด้วยกันได้ แต่หลักการตามรัฐธรรมนูญมี
ผลในทางอ้อมต่อเอกชนที่ถูกเลือกปฎิบัติจากเอกชนด้วยกัน โดยรัฐต้องตรากฎหมายเพ่ือห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติใน
ภาคเอกชน  

 
  ดังนั้น ในแง่นี้ ปัญหาการครอบคลุมทางกฎหมายในกรณีการเลือกปฎิบัติอาจจ�าแนกได้ ๒ กรณี
 
  กรณีแรก  การเลอืกปฏิบัตจิากภาครฐั เช่น กฎเกณฑ์ กฎระเบยีบ หรอืการเลอืกปฏิบตัทิีเ่กดิจากองค์กร

ของรฐั การกระท�าของเจ้าหน้าทีร่ฐั กรณเีหล่านีห้ากไม่มปีระเดน็เกีย่วข้องกบัเหตแุห่งการเลอืกปฏบิตัติามกฎหมายสทิธิ
มนุษยชน อาจต้องพิจารณาตามกรอบกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายปกครอง  

  กรณีที่สอง การเลือกปฏิบัติในภาคเอกชน เช่น การกระท�าในความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง  
หรอืการเลอืกปฏบิตัใินบรบิทอืน่ เช่น การปฎเิสธการให้บริการหรือการจ�าหน่ายสินค้า การจ�ากดัสิทธใินการเข้าถงึบรกิาร
หรือสถานทีข่องภาคเอกชนต่าง ๆ   หากเกีย่วข้องกับเหตแุห่งการเลอืกปฏบิตัแิล้วกจั็ดอยูใ่นขอบเขตของการเลอืกปฏบัิติ
ได้ จากผลการวิจัยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ เช่น แอฟริกาใต้แล้วพบว่า รัฐธรรมนูญของไทยไม่ได้บัญญัติไว้
ชดัเจนดงัเช่นรฐัธรรมนญูของแอฟรกิาใต้ ซึง่จ�าแนกหลักการห้ามเลือกปฏบิติัออกเป็นสองกรณ ีได้แก่ การเลือกปฏิบัตทิี่
กระท�าโดยรัฐ ซึ่งห้ามรัฐกระท�าการเลือกปฏิบัติต่อประชาชน  และการเลือกปฏิบัติที่กระท�าโดยภาคเอกชน ซึ่งก�าหนด
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หน้าที่ให้รัฐตรากฎหมายห้ามการเลือกปฏิบัติที่กระท�าโดยภาคเอกชน ส�าหรับรัฐธรรมนูญของไทยนั้นเป็นการวางหลัก
ห้ามเลือกปฏิบัติทั่วไปซึ่งตีความตามหลักการของรัฐธรรมนูญแล้วจะครอบคลุมเฉพาะการอ้างยันต่อรัฐเท่านั้น  แต่ทั้งนี้
โดยนัยของหลักการตามรัฐธรรมนูญแล้ว รัฐก็มีหน้าที่ตรากฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติที่เกิดจากภาคเอกชนด้วย ซึ่งเป็น
ไปในทางเดียวกับรัฐธรรมนูญแอฟริกาใต้ เพียงแต่รัฐธรรมนูญแอฟริกาใต้ก�าหนดลงไปในตัวบทอย่างชัดเจนว่าให้รัฐมี 
หน้าที่ในการตรากฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติ และห้ามการเลือกปฏิบัติในภาคเอกชน

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากกฎหมายไทยที่มีอยู่ปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า มีปัญหากรณีการเลือกปฏิบัติในภาค
เอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การซื้อสินค้า บริการ ซึ่งมีการปฎิเสธสินค้าหรือการให้บริการด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
ที่กฎหมายเฉพาะดังกล่าวในตารางข้างต้นไม่ครอบคลุมถึง เช่น การปฎิเสธไม่จ�าหน่ายสินค้าหรือไม่ให้บริการบุคคล
ด้วยเหตุเชื้อชาติ ศาสนา หรือกรณีเหตุแห่ง “ความคิดเห็นอื่นหรือความเชื่อ” เช่นจากกรณีตุ๊กตาลูกเทพ เป็นต้น หรือ
จากการสัมภาษณ์มีผู้ให้ข้อมูลว่า “ร้านนวดบางแห่งไม่ให้บริการแก่คนไทย ให้บริการเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน /เกาหลี 
เท่านั้น” “ร้านอาหารบางแห่งเปิดให้บริการเฉพาะทัวร์จีนเท่านั้น ลูกค้าคนไทยไม่ต้อนรับ” “บริการขนส่ง รถแท็กซี่ 
ปฎิเสธไม่รับผู้โดยสารคนไทย โดยให้บริการเฉพาะชาวต่างชาติ” “รถสามล้อปฎิเสธไม่รับผู้โดยสารคนไทย” กรณีนี้จะ
เห็นได้ว่า เป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง “เชื้อชาติ หรือสัญชาติ” ในมิติของการให้บริการ ซึ่งไม่มีกฎหมายคุ้มครอง
เป็นการเฉพาะ627 เนื่องจากไม่มีกฎหมายกลางที่ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติซึ่งจะมาปรับใช้ส�าหรับมิติเช่นนี้ นอกจากนี้ 
ยังมีตวัอย่างกรณกีารให้บรกิารศกึษาภาคเอกชน หรือการจ้างแรงงาน ทีม่ผีูใ้ห้ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เหน็ว่า กฎระเบยีบ
ของสถานศกึษาภาคเอกชนก�าหนดให้นักเรยีนไปปฏิบตัธิรรมของศาสนาใดศาสนาหนึง่ หรอืนโยบายของบรษิทัก�าหนดให้ 
พนักงานไปปฏิบัติธรรมของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ดังนี้ แม้ว่ามีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญห้ามการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ
ศาสนา แต่ก็ไม่อาจยกบทบัญญัติรัฐธรรมนูญขึ้นยันกับภาคเอกชนได้

 627  แต่ในบางภาคธุรกิจอาจมีกฎหมายเฉพาะเช่นการรับผู้โดยสารของแท็กซี่ แต่ก็ไม่ใช่กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฎิบัติ

ตามความหมายของสิทธิมนุษยชน

  • เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางกรณี แม้อยู่ในความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ แต่อาจมีปัญหากรณีการ
เลอืกปฏบิตัทิีเ่กดิขึน้ในภาคเอกชน เช่น สภาพร่างกาย  ตัวอย่างเช่น การท่ีภาคเอกชนน�าเอาคณุสมบติัด้านสภาพร่างกาย
มาเป็นเง่ือนไขการรบับคุคลเข้าท�างาน และสภาพทางกายนัน้มไิด้เกีย่วข้องกบัคณุสมบตัอินัจ�าเป็นของงานนัน้ ๆ   (เทยีบ
เคียงกับกรณีค�ำร้องต่อคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เรื่อง ปำนบนใบหน้ำกับงำนด้ำนดนตรี รำยงำนผล 
กำรพิจำรณำ ที่ ๑๙๔/๒๕๕๗) หรือในกรณีเหตุเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น การน�าเอาเหตุความเจ็บป่วยของบุคคลมาเป็น
เงื่อนไขในการจ้างแรงงานในภาคเอกชน ทั้งนี้เนื่องจากหลักการห้ามเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญไม่อาจยกขึ้นอ้างยัน
ระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกัน แต่ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ครอบคลุมกรณีลักษณะนี้ที่เกิดในภาคเอกชน 

  • การปฏิบัติท่ีแตกต่างด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติในมิติการจ้างแรงงานซ่ึงเกิดขึ้นในช่วงก่อนความ
สัมพันธ์ในฐานะนายจ้าง ลูกจ้าง เช่น การโฆษณาประกาศรับสมัครงานที่มีลักษณะกีดกันบุคคลด้วยเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัตินอกจากเพศ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ การปฏิบัติที่แตกต่างดังกล่าวในบริบทการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น 
นอกจากเก่ียวข้องกับการกระท�าของนายจ้างแล้วยังรวมถึงการกระท�าของผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ธุรกิจ 
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จัดหางาน เป็นต้น  หรือในกรณีข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็น  ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า “การที่ใบสมัครงานก�าหนดให้ต้อง
ระบุ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ จะส่งผลให้เกิดการคัดเลือกโดยมีอคติเกี่ยวกับศาสนา เชื้อชาติ แทนที่จะค�านึงถึงความ
สามารถที่เกี่ยวกับงานนั้น” กรณีนี้กฎหมายไทยมิได้ก�าหนดห้ามการถามข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
ในขัน้ตอนการรบัสมคัรหรอืการคดัเลอืกพนกังาน ซึง่แตกต่างกบักฎหมายบางประเทศทีก่�าหนดควบคมุการเลอืกปฏบัิติ
ในขั้นตอนนี้ จะเห็นได้ว่า กรณีเหล่านี้ยังไม่มีกฎหมายครอบคลุมถึง 

  • เท็จจริงจากผู้ให้สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม เช่น มัคคุเทศก์ชาวไทย ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า “รู้สึกไม่ดีต่อ
มคัคเุทศก์ชาวจนีทีม่าแย่งงาน  หรอืผู้ประกอบการค้าปลกีรายย่อยเหน็ว่าชาวเวยีดนามเข้ามาแย่งอาชพีขายสนิค้า กรณี
ทศันคตเิหล่านีน้�าไปสูก่ารกล่าววาจาอนัเป็นการคกุคาม (Harassment) ด้วยเหตุแห่งเชือ้ชาติได้  แต่ทัง้นีย้งัไม่มกีฎหมาย
เฉพาะส�าหรับพฤติกรรมดังกล่าว

   • การคกุคามทางเพศ (Sexual Harassment) ในกรณทีีเ่กีย่วกบัการจ้างแรงงาน โดยเฉพาะการคุกคาม
ระหว่างลูกจ้างด้วยกัน และการคุกคามในลักษณะการสร้างบรรยากาศในที่ท�างาน (Hostile Working Environment)  
ยังไม่มีกฎหมายครอบคลุมเป็นการเฉพาะ 

   • การคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) ในกรณีที่ไม่เกี่ยวกับมิติการจ้างแรงงาน เช่น ในมิติ
การศึกษา ดังจะเห็นได้จากกรณีตามค�าร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท่ีมีการอ้างว่าถูกคุกคามทางเพศ
ในโรงเรียน เป็นต้น  ยังไม่มีกฎหมายครอบคลุมเป็นการเฉพาะ 

  • การคุกคาม (Harassment) ในบริบทอื่นนอกจากการจ้างแรงงาน และในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเหตุ
อื่นนอกจากการคุกคามทางเพศ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ความพิการ ฯลฯ ยังไม่มีกฎหมายครอบคลุมเป็นการเฉพาะ เช่น 
ค�าร้องต่อคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติทีผู้่ร้องอ้างว่า “ครูประจ�าชัน้ทีโ่รงเรียนฯ กล่าวหาว่า นางสาวเอ เป็นโรค
ขาดผู้ชายไม่ได้ ต้องน�าไปบ�าบัด มีฮอร์โมนผิดปกติเพราะเป็นผู้พิการ” (ค�าร้องที่ ๔๗๖/๒๕๕๖) เป็นต้น หรือจากกรณี
การสัมภาษณ์ที่ผู้ให้ข้อมูลถูกล้อเลียนเกี่ยวกับสภาพร่างกายจากเพื่อนร่วมงาน  โดยการล้อเลียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ใช้ชีวติ การรบัประทานอาหาร  เปรยีบเทยีบร่างกาย (รปูร่างอ้วน) กบัสตัว์ชนดิต่าง ๆ  ส่งตวัการ์ตนูสตกิเกอร์รปูสตัว์อ้วน
รูปแบบต่าง ๆ มาล้อเลียนในสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการท�างาน กรณีเช่นนี้มีลักษณะเป็นการคุกคาม (Harassment) 
แต่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุทางเพศ และไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติที่จะครอบคลุมถึง  

  • เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางกรณียังอาจไม่ครอบคลุมดังที่ได้สรุปไว้แล้วในหัวข้อ ๕.๑.๒.๑ เช่น 
“ความคิดเห็นอื่นใด” ที่กว้างกว่าความคิดเห็นทางการเมือง และ “ความเชื่อ” ที่กว้างและไม่ผูกพันกับ “ศาสนา” หรือ
ในบางเหตุยังต้องมีการตีความ เช่น ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ส�าหรับเหตุ “การตั้งครรภ์” อาจจัดอยู่ในเหตุแห่ง “เพศ” ได้ แต่
ยังมีปัญหาในแง่กฎหมายที่เกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติในมิตินี้ โดยอาจมีกฎหมายบางฉบับที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน แต่ยังไม่ครอบคลุมมิติอื่น เช่น การให้บริการต่าง ๆ ของภาคเอกชน นอกจากนี้ กรณี “ตาบอดสี” ก็ยัง
ไม่มีความชัดเจนว่าจะจัดอยู่ในเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติชนิดใดหรือไม่ เช่นเดียวกับ “การให้นมบุตรจากอกแม่” ซึ่งบาง
ประเทศก�าหนดไว้เป็นเหตุโดยเฉพาะนั้น ตามกฎหมายไทยยังไม่มีความชัดเจนว่าจะครอบคลุมถึงหรือไม่ เป็นต้น 
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  • เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางอย่าง กฎหมายต่างประเทศก�าหนดไว้โดยเฉพาะแต่ส�าหรับประเทศไทย
ยงัไม่มกีารก�าหนดเฉพาะ เช่น  ประวตักิารกระท�าความผดิทางอาญา เป็นต้น ซ่ึงแม้คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ
ไม่พบว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเป็นการเลือกปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม เหตุนี้อาจยังเป็นที่ถกเถียงและมีประเด็น
เกี่ยวกับหลักคุณสมบัติความจ�าเป็นส�าหรับงานนั้นด้วย  

  หากตัง้ต้นพจิารณาจากเหตุแห่งการเลอืกปฎบิตับิางอย่างท่ีงานวจิยันีน้�ามาศกึษา จะท�าให้เชือ่มโยงถึง
ปัญหาในภาพรวมของกฎหมายสทิธมินุษยชนด้านการห้ามเลือกปฎบิติัของไทย ตัวอย่างเช่น ผลการศึกษาปัญหาของการน�า 
“ประวัติอาชญากรรม” มาเป็นเหตุแห่งการปฎิบัติที่แตกต่างกันระหว่างบุคคล ในมิติของการจ้างแรงงานนั้น สะท้อน 
ถึงปัญหาทางกฎหมายในภาพรวม ดังนี้  

  • ประเทศไทยมกีฎหมายครอบคลมุเหตแุห่งการเลอืกปฎบิตับิางเหต ุเช่น เพศ เดก็ ความพกิาร แต่ขาด
กฎหมายที่ครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฎิบัติบางอย่าง เช่น ประวัติอาชญากรรม 

  • ประเทศไทยมีกฎหมายครอบคลุมการเลือกปฎิบัติบางมิติ เช่น แรงงาน การศึกษา ฯลฯ แต่ยังขาด
กฎหมายห้ามเลอืกปฎบิติัทีค่รอบคลมุบางมิต ิเช่น  การน�าประวติัอาชญากรรมมาปฎบิติัต่อบคุคลแตกต่างกนัในข้ันความ
สัมพันธ์ก่อนสัญญาจ้างแรงงาน 

  • แม้รัฐธรรมนูญหลายฉบับท่ีผ่านมาวางหลักห้ามเลือกปฎิบัติ แต่ส�าหรับกรณีการกล่าวอ้างระหว่าง
เอกชนต่อเอกชนด้วยกันนั้น ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะครอบคลุมอย่างเหมาะสม กล่าวคือ ประเทศไทยยังขาดกฎหมาย
ห้ามเลือกปฎิบัติในมิติของภาคเอกชน โดยเฉพาะการกระท�าอันเป็นการเลือกปฎิบัติระหว่างเอกชนต่อเอกชนด้วยกันที่
ครอบคลุมมิติและเหตุแห่งการเลือกปฎิบัติต่าง ๆ ดังเช่น กรณีการเลือกปฎิบัติในขั้นตอนการรับสมัครงานด้วยเหตุแห่ง
ประวัติอาชญากรรม เป็นต้น 

๕.๑.๓  รปูแบบการบญัญตักิฎหมายเกีย่วกบัการเลือกปฏบัิติ (Model of Discrimination Laws) 

 ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องยังไม่ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติในขอบเขตของกฎหมายสิทธิ
มนุษยชน เนือ่งจากขาดกฎหมายกลางท่ีจะใช้กบักรณทีีน่อกเหนอืจากขอบเขตของกฎหมายเฉพาะดังกล่าว  อนัจะ
น�าไปสู่ข้อเสนอแนะต่อไป

จากการศกึษาวเิคราะห์หลกักฎหมายต่างประเทศ  พบว่ามรีปูแบบการบญัญตักิฎหมายทีแ่ตกต่างกนั 
ในการวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติ ผู้วิจัยจึงได้ท�าการจ�าแนกตัวแบบ (Model)  
ของการก�าหนดกฎหมาย โดยพิจารณาจากปัจจัยส�าคัญสองประการ ได้แก่ เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ (Grounds of  
Discrimination) และมิติของการเลือกปฏิบัติ (Area of Discrimination) ซึ่งอาจจ�าแนกได้ ๓ รูปแบบหลัก ดังนี้
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   บัญญัติกฎหมายเฉพาะฉบับเดียวเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ ซ่ึงมีลักษณะเป็นกฎหมายกลาง กล่าว
คือ ครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติหลายเหตุ  และครอบคลุมมิติของการเลือกปฏิบัติหลายมิติ  เช่น การตรา
กฎหมายสิทธิมนุษยชน วางหลักห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ อายุ เช้ือชาติ สีผิว โดยครอบคลุมการเลือก
ปฏิบัติในมิติการจ้างแรงงาน การศึกษา การได้รับบริการและสินค้า  

รูปแบบที่ ๑

รูปแบบที่ ๒

 บัญญัติกฎหมายเฉพาะหลายฉบับ แต่ละฉบับครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติเฉพาะบางเหตุ และ
ครอบคลมุมติขิองการเลือกปฏบิติัเฉพาะบางมิต ิส�าหรับในรปูแบบนี ้ยงัอาจจ�าแนกพิจารณาได้ ๓ กรณย่ีอย ได้แก่ 

 กรณแีรก กฎหมายทีคุ่ม้ครองเหตแุห่งการเลอืกปฏิบตัเิพยีงเหตเุดยีว และครอบคลมุมติขิองการเลือกปฏบิตัิ
เพยีงมติเิดยีว  เช่น กฎหมายคุม้ครองการเลือกปฏบิตัต่ิอคนพิการในการศกึษา กฎหมายลักษณะนีจ้ะครอบคลมุเหตุ
แห่งการเลือกปฏิบัติเฉพาะเหตุด้านความพิการ และครอบคลุมมิติของการเลือกปฏิบัติเฉพาะมิติทางการศึกษา 

 กรณทีีส่อง กฎหมายทีคุ่ม้ครองเหตแุห่งการเลือกปฏบิติัเพียงเหตุเดียว แต่ครอบคลุมมติิของการเลือกปฏบัิติ
หลายมติ ิเช่น กฎหมายคุม้ครองการเลอืกปฏิบติัต่อคนพกิาร โดยมขีอบเขตห้ามเลอืกปฏิบติัต่อคนพกิารในหลายมติิ 
เช่น การศึกษา การจ้างแรงงาน การเข้าถึงสินค้าและบริการ

 กรณีที่สาม กฎหมายที่มีขอบเขตเฉพาะการเลือกปฏิบัติมิติหนึ่ง แต่ครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
หลายเหตุ เช่น กฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับแรงงาน วางหลักห้ามการเลือกปฏิบัติด้านแรงงานด้วยเหตุแห่งเพศ ความ
พิการ อายุ ศาสนา เป็นต้น  

  มลีกัษณะผสมผสานระหว่างรูปแบบท่ี ๑ และ รูปแบบท่ี ๒ กล่าวคอื มกีารก�าหนดกฎหมายกลางที่
ครอบคลมุเหตุแห่งการเลอืกปฏบิตัหิลายเหตุ และครอบคลุมมติิของการเลือกปฏบัิติหลายมติิ อย่างไรกต็าม นอกจาก
กฎหมายกลางนีแ้ล้ว ยงัมกีฎหมายฉบบัอืน่ ๆ  ทีม่ลีกัษณะเป็นกฎหมายเฉพาะส�าหรบัการห้ามเลอืกปฏบิตัใินบางมิติ 
หรอืบางเหตุแห่งการเลอืกปฏิบัต ิจากการศกึษาพบว่า การบญัญติักฎหมายคุม้ครองผูถู้กเลือกปฏบิติัในต่างประเทศ 
มักจะใช้รูปแบบที่ ๓

รูปแบบที่ ๓
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อาจสรุปจ�าแนกรูปแบบการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติดังแผนภาพต่อไปนี้

ความเสมอภาคหรือ
ความเท่าเทียมกัน (Equality)

หลักกฎหมายระหว่างประเทศ
และกฎหมายต่างประเทศ

การเลือกปฏิบัติในความ
หมายทั่วไป

กฎหมายกลาง กฎหมายเฉพาะ 

รูปแบบที่ ๑
กฎหมายเฉพาะฉบับเดียว

เป็นกฎหมายกลาง
ครอบคลุมหลายมิติ

+หลายเหตุ

รูปแบบที่  ๒
กฎหมายเฉพาะหลายฉบับ

ครอบคลุมบางเหตุ / บางมิติ
ของการเลือกปฎิบัติ 

รูปแบบที่ ๓
รูปแบบผสม 

ระหว่าง 
รูปแบบที่ ๑ และ ๒

การเลือกปฏิบัติตาม
กฎหมายสิทธิมนุษยชน การเลือกปฏิบัติในความ

หมายอื่น

มิติของ
การเลือกปฏิบัติ

(Area of Discrimination)

จ้างแรงงาน

ประกอบอาชีพ

บริการภาครัฐ

เชื้อชาติ

ศาสนา ความเชื่อ

สีผิว

ความพิการ

เพศ

รสนิยมทางเพศ

ฯลฯ

เหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติ

(Discrimination Ground)
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  กฎหมายต่างประเทศทีไ่ด้ศกึษามาในบทที ่๓ และบทท่ี ๔  เมือ่น�ามาพจิารณาภายใต้กรอบการจ�าแนก
รูปแบบทั้งสามดังกล่าวแล้ว อาจสรุปวิเคราะห์ได้ ดังนี้  

  ออสเตรเลีย: ในกรณีของออสเตรเลีย พบว่า ส�าหรับในระดับสหพันธรัฐนั้น เครือรัฐออสเตรเลียมี
กฎหมายเฉพาะเกีย่วกบัการเลอืกปฏบิตั ิซึง่อยูภ่ายใต้การบงัคบัใช้กฎหมายโดยคณะกรรมการสทิธมินษุยชนออสเตรเลีย  
ได้แก่  พระราชบัญญตัคิณะกรรมการสทิธมินษุยชนออสเตรเลยี (Australian Human Rights Commission Act 1986) 
พระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติทางอายุ (Age Discrimination Act 2004 ) พระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติทางความ
พิการ (Disability Discrimination Act 1992) พระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ (Racial Discrimination 
Act 1975)  พระราชบญัญตักิารเลอืกปฏบิตัทิางเพศ (Sex Discrimination Act 1984)  ส�าหรับกฎหมายคณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนนัน้ มิใช่เพยีงจดัตัง้คณะกรรมการฯ เท่านัน้ แต่มกีารวางหลกัห้ามเลอืกปฏบิตัทิีค่รอบคลมุมติแิละเหตแุห่ง
การเลือกปฏิบัติกรณีต่าง ๆ เป็นการทั่วไป อันมีลักษณะเป็นกฎหมายกลางที่ใช้บังคับกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติหลาย
เหตุและมิติการเลือกปฏิบัติหลายมิติ นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายเฉพาะส�าหรับการเลือกปฏิบัติในบางมิติและบางเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติเพิ่มเติมเข้ามา ส�าหรับมิติหรือเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติท่ีเห็นว่าจ�าเป็นต้องมีหลักการเฉพาะเพิ่มเติมใน
รายละเอียด ดังนั้น จึงอาจจัดอยู่ในกลุ่มของรูปแบบที่สาม

  สหรฐัอเมรกิา: ในสหรฐัอเมริกานัน้ กฎหมายสิทธิพลเมอืง (Civil Right Act) จัดว่าเป็นกฎหมายระดบั
รัฐบาลกลางทีส่�าคญัอนัเกีย่วข้องกบัการวางหลกัห้ามเลอืกปฏบิตัทิีค่รอบคลมุเหตแุละมิตขิองการเลอืกปฏบิตัต่ิาง ๆ  เช่น  

  
  U
 
  U

  U

  U

  นอกจากนี ้ยงัมกีฎหมายเฉพาะท่ีมขีอบเขตครอบคลุมเฉพาะเหตุแห่งการเลือกปฏิบติับางประการ และ
มีขอบเขตเฉพาะบางมิติของการเลือกปฏิบัติ เช่น กฎหมายคนพิการอเมริกัน ห้ามเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการในมิติของการ
จ้างแรงงาน และการเข้าถึงสถานที่ให้บริการสาธารณะ กฎหมายการศึกษาส�าหรับผู้พิการ มีขอบเขตครอบคลุมสถาบัน
การศึกษาภาครัฐในการเข้าถึงการศึกษาของผู้พิการ 

ห้ามการเลือกปฏิบัติโดยนายจ้างทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีลูกจ้าง ๑๕ คนขึ้นไป  

ห้ามการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ชาติก�าเนิด โดยภาคเอกชนและภาครัฐ 
ในมติทิีเ่กีย่วกบัการเข้าถงึหรอืเข้าใช้บรกิารสถานทีพ่กั หรอืการบรกิาร เช่น โรงแรม ร้านอาหาร 
โรงภาพยนตร์ 
 
ห้ามการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว ชาติก�าเนิด เพศ โดยสถาบันการศึกษาที่ได้รับ 
การอุดหนุนจากภาครัฐ รวมทั้งองค์กรสาธารณะอื่นที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง
 
ห้ามการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว ชาติก�าเนิด ในมิติท่ีเก่ียวกับ “แผนงานหรือ   
กิจกรรมใด ๆ (Program or activity) ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง
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  จะเห็นได้ว่า กฎหมายสิทธิพลเมืองของสหรัฐอเมริกานั้น มีกฎหมายฉบับหลักที่ครอบคลุมการเลือก
ปฏบิตัใินเหตตุ่าง ๆ และในมติต่ิาง ๆ อันเป็นลกัษณะทีเ่ปรียบเทียบได้กับกฎหมายกลางตามรูปแบบท่ีหนึง่ อย่างไรกต็าม 
สหรัฐอเมรกิามิได้มีกฎหมายดงักล่าวเพยีงฉบบัเดยีว ยงัคงมกีฎหมายเฉพาะอกีหลายฉบบัทีค่รอบคลมุเฉพาะบางมติขิอง
การเลือกปฏิบัติและบางเหตุของการเลือกปฏิบัติ จึงสามารถจัดอยู่ในกลุ่มรูปแบบที่สาม 

 
  แคนาดา: ส�าหรับแคนาดานั้น พบว่ามีกฎหมายฉบับหลักที่ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่าง ๆ 

และในมติต่ิาง ๆ  กล่าวคอื กฎหมายสทิธมินษุยชนแคนาดา (Canadian Human Right Act)  ครอบคลุมการเลือกปฏบัิติ
ในการจ้างงาน การเลือกปฏิบัติเก่ียวกับสินค้าและบริการ กฎหมายน้ีมีขอบเขตครอบคลุมการด�าเนินการของภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งบุคคลที่ได้รับสินค้าและบริการจากภาคอุตสาหกรรมใด ๆ  ซึ่งกฎหมายฉบับอาจจัดอยู่ในรูปแบบแรก 

 
  แอฟริกาใต้: กฎหมายแอฟริกาใต้มีรูปแบบการคุ้มครองการเลือกปฏิบัติในภาคเอกชนโดยจ�าแนกมิติ

ของการจ้างงานออกจากมิติอื่น ๆ กล่าวคือ

  - กรณปีระเดน็การเลอืกปฏิบัตใินมติิของการจ้างแรงงาน จะอยู่ภายใต้กฎหมายเกีย่วกบัความเท่าเทยีม
กันในการจ้างแรงงาน (Employment Equality Act, 1998)  ซึ่งมีหลักการห้ามเลือกปฏิบัติในสถานที่ท�างาน 

  - กรณปีระเดน็การเลอืกปฏบิตัใินมติิอืน่ ๆ  อยูภ่ายใต้กฎหมายการส่งเสริมความเท่าเทยีมกนัและห้าม
การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (The Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act, 
2000)  ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติต่อบุคคลในมิติต่าง ๆ ของสังคม เว้นแต่กรณีที่อยู่ภายใต้กฎหมาย ความเท่าเทียมกันใน
การจ้างแรงงาน

  จะเห็นได้ว่า กฎหมายการส่งเสริมความเท่าเทียมกัน และห้ามการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมของ
แอฟริกาใต้นั้นมีลักษณะเทียบได้กับการบัญญัติกฎหมายในรูปแบบแรก อย่างไรก็ตาม มีกฎหมายเฉพาะเพิ่มเติมเข้ามา
ในมิติการจ้างแรงงาน จึงอาจจัดอยู่ในกลุ่มที่สาม 

  อินเดีย: กฎหมายอินเดีย  มีรูปแบบการคุ้มครองการเลือกปฏิบัติในลักษณะกระจัดกระจาย ตามเหตุ
แห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ เช่น กฎหมายคนพิการ (Person with Disability Act) ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติที่เกิด
จากองค์กรของรัฐในมิติการศึกษา การจ้างงานภาครัฐที่เกี่ยวกับคนพิการ กฎหมายสิทธิประโยชน์ของแม่ (Maternity 
Benefits Act) มีหลักการเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในมิติการจ้างแรงงาน กฎหมายค่าตอบแทนการ
ท�างานที่เท่าเทียมกัน (Equal Remuneration Act) ครอบคลุมประเด็นค่าตอบแทนการท�างานในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง
รัฐและเอกชน จะเห็นได้ว่าประเทศอินเดียมีแนวทางการบัญญัติกฎหมายในรูปแบบที่สอง 

  สวเีดน: ในกรณีของประเทศสวีเดนนัน้ พบว่าเดมิหลกัการเก่ียวกบัความเท่าเทยีมกนัและการห้ามเลอืก
ปฏบิตัขิองประเทศสวเีดน  ถกูบญัญตัริบัรองไว้ในลกัษณะกระจัดกระจายตามกฎหมายเฉพาะหลายฉบบั  ซ่ึงแต่ละฉบับ
ครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางเหตุและบางมิติของการเลือกปฏิบัติ เช่น  “กฎหมายห้ามการเลือกปฏิบัติในชีวิต
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การท�างานด้วยเหตุแห่งความพิการ” มีขอบเขตเฉพาะมิติของการจ้างแรงงานและครอบคลุมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
เฉพาะเหตแุห่งความพกิาร เป็นต้น รปูแบบการบญัญตักิฎหมายลกัษณะนี ้อาจเปรยีบเทยีบได้กบัประเทศไทยในปัจจุบัน
ซึ่งมีหลักการเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ อย่างไรก็ตาม หลังจากกฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติ 
ฉบับใหม่ ปี ๒๐๐๙ (Discrimination Act) มีผลใช้บังคับ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบและรูปแบบการคุ้มครอง
ความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติในประเทศสวีเดน โดยกฎหมายใหม่นี้มีลักษณะเป็นกฎหมายฉบับเดียวที่
ครอบคลมุมิตต่ิาง ๆ  และเหตตุ่าง ๆ  ของการเลอืกปฏบิติั อันเป็นลกัษณะของกฎหมายกลางทีค่รอบคลุมการเลอืกปฏบัิติ
โดยรวมของประเทศ  ซึ่งกฎหมายฉบับนี้อาจจัดอยู่ในรูปแบบแรก 

  ฟินแลนด์: ส�าหรับประเทศฟินแลนด์นั้น มีกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการห้ามเลือกปฏิบัติ (Non- 
Discrimination Act (1325/2014) แต่ก็มิได้เป็นเพียงกฎหมายฉบับเดียว เนื่องจากยังมีกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติ เช่น 

  - กฎหมายความเท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย ก�าหนดหลักการห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
และส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ Act on Equality between Women and Men (609/1986)

  - กฎหมายอาญา  ก�าหนดความผดิส�าหรบัการเลอืกปฏบิติัในกรณเีก่ียวกบัการจ้างแรงงานท่ีมลีกัษณะ
การขูเ่ขญ็ (Extortionate Work Discrimination)  การยยุงปลุกป่ันด้วยเหตุแห่งเชือ้ชาติ (Ethnic Agitation) Criminal 
Code (39/1889)

  - กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ก�าหนดห้ามการโฆษณาที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม (Inappropriate  
Marketing) ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชาติ 

  ทั้งนี้ กฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติได้ก�าหนดความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติอันเป็น
กฎหมายกลางกบักฎหมายเฉพาะท้ัง ๓ ฉบับดงักล่าวข้างต้นไว้  โดยการเลอืกปฏบิตัท่ีิอยูภ่ายใต้ขอบเขตกฎหมายเฉพาะ 
ก็ให้ไปใช้กฎหมายเหล่านั้น ส�าหรับกรณีการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ  ที่ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะก็จะตกอยู่ภายใต้กฎหมาย
ห้ามเลือกปฏิบัตินี้ 

  จะเหน็ได้ว่า  กฎหมายห้ามเลอืกปฏบัิติของฟินแลนด์มลีกัษณะเป็นกฎหมายกลางทีค่รอบคลมุเหตแุห่ง
การเลือกปฏิบัติต่าง ๆ ในมิติของการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีกฎหมายเฉพาะที่วางหลักห้ามเลือก
ปฏบิตัเิกีย่วข้องกบัเหตแุห่งการเลอืกปฏบิตับิางเหตุ หรือมติิของการเลือกปฏบิติับางด้าน โดยกฎหมายเหล่านีใ้ช้ควบคู่ 
กนัไป กล่าวคอื หากเป็นกรณเีลอืกปฏบิตัติามกฎหมายเฉพาะ กฎหมายห้ามเลอืกปฏิบติัอนัเป็นกฎหมายกลางกก็�าหนด
ให้น�ากฎหมายเฉพาะไปปรับใช้   
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  ไทย: ในกรณีของประเทศไทย หากพิจารณากฎหมายไทยฉบับต่าง ๆ ตามท่ีสรุปในหัวข้อ ๕.๑.๔ 
เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศดังท่ีได้ศึกษามาแล้วพบว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะที่วางหลัก
ห้ามเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางเหตุและเกี่ยวข้องกับมิติของการเลือกปฏิบัติบางด้าน  
แต่ยังไม่มีกฎหมายกลางที่ครอบคลุมอย่างกว้างถึงเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติและมิติของการเลือกปฏิบัติทั้งหมดในภาพ
รวมดังเช่นในกรณีประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฟินแลนด์ ประเทศสวีเดน ประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย ดังนั้น ใน
กรณีของประเทศไทยจึงอาจจัดอยู่รูปแบบที่สอง  ซึ่งน�าไปสู่ปัญหาส�าคัญที่ว่ากฎหมายเฉพาะต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น ยังไม่
ครอบคลมุถงึการเลือกปฏบิตัแิละการกระท�าทีล่ะเมดิต่อหลกัความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกนั เช่น กรณกีารคกุคาม 
(Harassment)  ด้วยเหตแุห่งการเลอืกปฏบิตัอิืน่ ๆ  นอกจากเหตุแห่งเพศ การคกุคามทางเพศในสถานทีท่�างานทีเ่กิดข้ึน
ระหว่างลูกจ้างด้วยกันเอง และกรณีสภาพแวดล้อมการท�างานในลักษณะคุกคาม (Hostile Working Environment)  
การปฏบิัตต่ิอบคุคลอื่นในลกัษณะเปน็ที่พงึพอใจนอ้ยกว่าในทีส่าธารณะหรือการปฏบิัติต่อบคุคลอืน่ในลักษณะด้อยกว่า 
การปฎิเสธการให้บริการหรือจ�าหน่ายสินค้าด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ การสื่อสารที่ท�าให้เกิดความเกลียดชัง (Hate 
Speech) เป็นต้น ท�าให้ยังมีการเลือกปฏิบัติหลายกรณีที่กฎหมายไทยยังไม่ครอบคลุมถึง เนื่องจากไม่อยู่ในขอบเขต 
ของกฎหมายเฉพาะที่มีอยู่ และไม่มีกฎหมายกลางที่มีขอบเขตกว้างมารองรับ

๕.๒ ข้อเสนอแนะ 

เน่ืองจากผลการวิจัยชี้ให้เห็นประเด็นเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติทั้งในภาพรวมและในกรณีเฉพาะหลายประเด็น  
ผู้วิจัยจึงได้จ�าแนกข้อเสนอแนะเป็นสองระดับ คือ ข้อเสนอแนะโดยภาพรวม ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ  
ข้อเสนอแนะเฉพาะประเด็นของการเลือกปฏิบัติ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการต่อยอดการวิจัยต่อไป

๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะในภาพรวม  

จากปัญหาขอบเขตกฎหมายไทยที่มีผลบังคับอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งผลการวิจัยภายใต้กรอบแนวคิดของการ
เลอืกปฏบิตัใินขอบเขตกฎหมายสทิธมินษุยชนนัน้ พบว่ายงัไม่ครอบคลุมการเลือกปฏบิติัในหลายกรณ ีดังท่ีได้สรุปให้เหน็
ในหัวข้อ ๕.๑ จึงน�ามาสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ด้วยการเสนอให้มีการบัญญัติ กฎหมาย
กลางที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุต่าง ๆ ตามที่รับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม อนุสญัญาว่าด้วยการขจดัการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตใินทกุรปูแบบ รวมทัง้ครอบคลมุเหตอุืน่ทีม่คีวามจ�าเป็น
ในสังคมปัจจุบัน

ส�าหรับรูปแบบของกฎหมายกลางของประเทศไทยนั้น จากผลการวิจัยที่ได้ศึกษาระบบโครงสร้าง
กฎหมายของต่างประเทศในการห้ามเลือกปฏิบัติและได้จ�าแนกเป็น ๓ รูปแบบนั้น พบว่า ประเทศไทยจัดอยู่ในรูปแบบ
ที่สอง กล่าวคือ มีกฎหมายเฉพาะบางฉบับที่ครอบคลุมบางมิติหรือบางเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ จึงท�าให้ไม่ครอบคลุม
การเลือกปฏิบัติในประเด็นที่อยู่นอกขอบเขตกฎหมายเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้ จึงมีข้อเสนอ ๒ แนวทาง คือ
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แนวทางแรก เสนอให้ไทยปรับโครงสร้างกฎหมายโดยยกเลิกกฎหมายเฉพาะฉบับต่าง ๆ ที่มีหลักการ
ห้ามเลือกปฏิบัติ โดยรวมหลักการห้ามเลือกปฏิบัติเข้ามาอยู่ในกฎหมายกลางอันเป็นกฎหมายหลักฉบับเดียว ซึ่งเป็น
แนวทางของสวีเดนในการปรับปรุงกฎหมายการเลือกปฏิบัติ โดยแนวทางนี้จะท�าให้ไทยปรับเปลี่ยนจากรูปแบบที่สอง
ไปเป็นรูปแบบแรก

แนวทางที่สอง  เสนอให้ไทยปรับโครงสร้างกฎหมายไปอยู่ในรูปแบบที่สาม กล่าวคือ เพิ่มเติมกฎหมาย
กลาง โดยที่ยังคงกฎหมายเฉพาะฉบับต่าง ๆ ไว้  ทั้งนี้ เพื่อให้กฎหมายกลางสามารถครอบคลุมการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ ที่
อยู่นอกขอบเขตของกฎหมายเฉพาะดังกล่าวนั่นเอง

แม้ว่าหลักของรัฐธรรมนูญจะรับรองถึงความเท่าเทียมกันและห้ามเลือกปฏิบัติ แต่ก็ยังคงมีปัญหาถึง
ความชัดเจนในการคุ้มครองการเลือกปฏิบัติระหว่างเอกชนต่อเอกชนด้วยกันและปัญหาอื่น ๆ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ 
๓ ประการ ดังนี้

๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะในภาพรวม  

      การบัญญัติหลักการเลือกปฏิบัติภาครัฐและภาคเอกชน
ผู้วิจัยมีข้อเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของการเลือกปฏิบัติ โดยวางหลักรับรองความ 

เท่าเทียมกันและห้ามเลือกปฏิบัติทั่วไป โดยแยกการเลือกปฏิบัติออกเป็นการกระท�าของรัฐและเอกชน 

ในส่วนภาครัฐนั้น เสนอให้มีหลักการว่า“รัฐจะต้องไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งโดยตรงและ 
โดยอ้อมต่อบคุคล ด้วยเหตแุห่งการเลอืกปฏบิตั ิซึง่รวมถงึเชือ้ชาต ิเพศ การตัง้ครรภ์ สถานะความเป็นมารดา ชาตกิ�าเนดิ 
สีผิว รสนิยมทางเพศ อายุ ความพิการ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม ภาษา และถิ่นก�าเนิด…”

ในส่วนของภาคเอกชนนั้น เสนอให้มีหลักการว่า “บุคคลจะต้องไม่กระท�าการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรม ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อบุคคลอื่นด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ  ... ในการนี้ รัฐต้องมีกฎหมายเพื่อป้องกัน
และห้ามการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าว”

      การบัญญัติหลักการห้ามเลือกปฏิบัติโดยอ้อม
ในส่วนของหลักการเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัตินั้น มีข้อเสนอว่า “การเลือกปฏิบัติโดยอ้อม” ปรากฏอยู่

ในข้อเท็จจริง สภาพค�าร้อง และค�าพิพากษาหลายกรณี แต่มิได้มีการน�าหลักนี้มาอธิบายไว้อย่างชัดเจน กฎหมายเฉพาะ
บางฉบับสะท้อนหลักการนี้  เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีหลักการห้าม
เลอืกปฏบิตัทิีมุ่ง่เน้นทีผ่ลกระทบ (Effect) ซึ่งท�าให้คนพิการเสียสิทธิประโยชน์  อันเป็นแนวคิดของการห้ามเลือกปฏบัิต ิ
โดยอ้อม ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ๒ แนวทาง ดังนี้
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แนวทางแรก  แก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมหลักการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมให้ชัดเจน โดยอาจจ�าแนกออกจาก
การเลือกปฏิบัติโดยตรง ดังเช่นกรณีแอฟริกาใต้ 

แนวทางที่สอง  เสนอให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
น�าหลักการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมมาอธิบายประกอบการพิจารณา กรณีที่มีสภาพข้อเท็จจริงเก่ียวกับการเลือกปฏิบัต ิ
โดยอ้อม 

      ก�าหนดถ้อยค�าเกี่ยวกับ “การเลือกปฏิบัติ”
การปฎิบัติที่แตกต่างกัน (Differential Treatment) เป็นค�าที่มีลักษณะเป็นกลาง (Neutral) กล่าวคือ 

อาจเป็นการเลือกปฎิบัติที่ต้องห้ามตามกฎหมาย หรืออาจเป็นการกระท�าที่ไม่เข้าองค์ประกอบของการเลือกปฎิบัติตาม
กฎหมายก็ได้ อย่างไรก็ตาม กฎหมายประเทศต่าง ๆ มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปในการใช้ถ้อยค�าเพื่อจ�าแนกการปฎิบัติที่
แตกต่างกันอันต้องห้ามตามกฎหมาย และการปฎิบัติที่แตกต่างกันแต่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย ทั้งนี้ ผลการวิจัย (หัวข้อ 
๔.๓.๖ วเิคราะห์รปูแบบและโครงสร้างการก�าหนดหลกัการห้ามเลอืกปฏบิตั)ิ  ชีใ้ห้เหน็ว่าการจ�าแนกความแตกต่างระหว่าง 
“การปฏิบัติที่แตกต่างกันอันต้องห้ามตามกฎหมาย” และ “การปฏิบัติที่แตกต่างกันอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย” ดังที่
ปรากฏตามกฎหมายของประเทศต่าง ๆ นั้นอาจจ�าแนกได้ ๔ รูปแบบ ส�าหรับกฎหมายไทย ผู้วิจัยมีข้อเสนอให้ก�าหนด
เรียกการปฏิบัติที่แตกต่างกันอันต้องห้ามตามกฎหมาย ว่า “การเลือกปฏิบัติ” (Discrimination) และก�าหนดเรียกการ
ปฏิบัติที่แตกต่างกันแต่มีเหตุผลอันสมควรตามท่ีกฎหมายก�าหนด หรือไม่เข้าองค์ประกอบเงื่อนไขของการเลือกปฏิบัติ
ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ว่า “การกระท�าที่ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ” โดยเสนอว่าไม่จ�าต้องน�าองค์ประกอบ “เป็นธรรม” 
(Fair) หรือ “ไม่เป็นธรรม” (Unfair) มาใช้ในการจ�าแนกระหว่างการปฏิบัติทั้งสองอย่างดังกล่าว ทั้งนี้เพราะค�าว่า “การ
เลือกปฎิบัติ” (Discrimination) แสดงนัยถึงความหมายในทางลบอยู่ในตัวเอง นอกจากนี้ ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศหลายฉบับก็มิได้ใช้องค์ประกอบ “เป็นธรรม” มาขยายค�าว่าการเลือกปฎิบัติแต่อย่างไร 

      การบัญญัติหลักการเกี่ยวกับ“เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” 
• เพิ่มเติมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางประการให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศ เช่น ก�าหนดเหตแุห่งการเลอืกปฏบัิตใิห้ครอบคลมุ “ความคดิเหน็อืน่ใด” นอกเหนอืจาก “ความคดิเหน็
ทางการเมือง” รวมทั้งก�าหนดเหตุครอบคลุม “ความเชื่ออื่น” นอกจากความเชื่อทาง “ศาสนา” 

 • เหตแุห่งการเลอืกปฏบิตับิางอย่าง ไม่ได้มกีารระบไุว้ชดัแจ้งตามรฐัธรรมนญู เช่น ประวตัอิาชญากรรม  
กรณเีช่นนี ้  แม้ว่าในแง่หนึง่ หากพจิารณากฎหมายสทิธมินษุยชนระหว่างประเทศ จะเหน็ได้ว่า เหตุดังกล่าวมไิด้ปรากฏ
อยูใ่นเหตแุห่งการเลอืกปฏบิตัทิีไ่ทยมพีนัธกรณต้ีองปฏบิตัติาม แต่ในอกีแง่หนึง่นัน้ อาจพิจารณาได้ว่า เหตดัุงกล่าวมคีวาม
ส�าคัญและการน�าเหตุดังกล่าวมาปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันนั้นส่งผลกระทบต่อสิทธิพื้นฐานของบุคคลในด้านต่าง ๆ 
เช่น การประกอบอาชีพ การใช้บริการต่าง ๆ ดังนั้น ก็ควรมีการคุ้มครองความเท่าเทียมกันของบุคคลที่อยู่ในกลุ่มนี้ด้วย    
ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะ ๒ แนวทาง ดังนี้ 

แนวทางแรก ไม่ก�าหนดหรือระบุเหตุเหล่านี้เป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติไว้อย่างชัดแจ้งในกฎหมาย  
แต่ใช้วิธีการตีความให้อยู่ในเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น ตีความประวัติอาชญากรรมว่าอยู่ในเหตุ “สถานะของบุคคล” 
เป็นต้น

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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แนวทางที่สอง เพิ่มเติมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางประการในรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมกับสภาพ 
ปัญหาที่เกิดขึ้น ตามแนวทางของกฎหมายต่างประเทศ เช่น ประวัติอาชญากรรม รวมทั้งอาจจ�าต้องมีการตรากฎหมาย
ล�าดับรองเป็นการเฉพาะส�าหรับการห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุนี้ เช่น แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายคุ้มครองแรงงานโดยการ
เลือกปฏิบัติด้วยเหตุดังกล่าว 

๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะในภาพรวม  

นอกจากข้อเสนอแนะในภาพรวมเกีย่วกบัการมกีฎหมายกลางส�าหรับการเลือกปฏบิติัในมติิต่าง ๆ  และ
ที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ แล้ว ในประเด็นเฉพาะของการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ ดังวิเคราะห์ในบทที่ ๔ 
มีหลายประเด็นที่มีข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะในบริบทของสถานการณ์และข้อเท็จจริงประเด็นนั้น ๆ

๑
กรณีการเลือกปฏิบัติในมิติของสินค้า บริการ ในภาคเอกชน
เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจให้กบัผูป้ระกอบการให้บริการ ผู้ประกอบการจ�าหน่ายสินค้า ให้เหน็ความส�าคญั

ถึงการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ เปลี่ยนแปลงทัศนคติทางลบที่มีต่อบุคคลที่แตกต่างกันด้วย
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ

กรณีประวัติอาชญากรรมที่น�ามาใช้ในบริบทของการจ้างงาน
มีข้อเสนอให้ก�าหนด “ประวัติอาชญากรรม” เป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติประการหนึ่งโดยเฉพาะในมิติของ

การจ้างแรงงานและการประกอบอาชพี โดยอาจก�าหนดเหตุดังกล่าวไว้ในกฎหมายห้ามเลอืกปฏบิติัอนัเป็นกฎหมาย
กลาง ซึ่งมีขอบเขตใช้กับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนดังเช่นกฎหมายออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิด 
ความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับลักษณะงาน จึงควรก�าหนดข้อยกเว้นให้มีการปฏิบัติที่แตกต่างได้ หากประวัติ
อาชญากรรมนั้นเกี่ยวข้องกับ “คุณสมบัติอันเป็นสาระส�าคัญของงาน” (Inherent Requirement Exception) ซึ่ง
ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป  

ส�าหรับในกรอบการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้น จากตัวอย่าง 
ค�าร้องและการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดังท่ีวิเคราะห์มาแล้ว พบว่า แม้คณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้มกีารน�าหลกัการต่าง ๆ  มาประกอบการพิจารณา เช่น การจ�าแนกกลุ่มกฎหมายทีก่�าหนด
คุณสมบัติการท�างานภาครัฐเป็น ๓ กลุ่ม เป็นต้น ซึ่งสามารถคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติได้ระดับหนึ่ง แต่แนววินิจฉัย
ดังกล่าวมุ่งเน้น “สิทธิในการประกอบอาชีพ” มากกว่าการวินิจฉัยตามหลักกฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติ อีกท้ังยัง 
ไม่พบว่ามีการน�าหลัก “คุณสมบัติอันจ�าเป็นที่เกี่ยวข้องกับงาน” มาเป็นปัจจัยประกอบการพิจารณา จึงเสนอให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาน�าหลักการดังกล่าวมาประกอบการตรวจสอบการเลือกปฎิบัติใน
บริบทการจ้างแรงงาน  ซึ่งหลักนี้อาจน�าไปใช้ในกรณีการเลือกปฎิบัติในบริบทการจ้างแรงงานด้วยเหตุอื่น ๆ ตาม
กฎหมายสิทธิมนุษยชน เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฯลฯ  อีกด้วย

๒
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๓
กรณีการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech) 
ในบริบทของกฎหมายสิทธิมนุษยชนแล้ว พบว่า การสื่อสารที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเหตุ

แห่งการเลือกปฏิบัติ เป็นการกระท�าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยในกฎหมายต่างประเทศมีการก�าหนดคุ้มครอง 
กลุม่ผูไ้ด้รับผลกระทบจากการสือ่สารดงักล่าวซึง่เป็นบคุคลอนัจัดอยูใ่นกลุม่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัเหตแุห่งการเลอืกปฏบิตัิ  
เช่น เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ความเชื่อ รสนิยมทางเพศ ส�าหรับการก�าหนดหลักการเกี่ยวกับ “Hate Speech” ใน
กฎหมายของไทยนัน้ จากการศกึษากฎหมายไทยปัจจบุนั ท้ังในส่วนของกฎหมายอาญา กฎหมายเฉพาะช่องทางการ
สื่อสาร เช่น การสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ พบว่า มิได้ก�าหนดหลักกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับ “Hate Speech” 
โดยค�านึงถึงองค์ประกอบด้าน “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” แม้ว่าบางกรณีของ “Hate Speech” อาจปรับใช้
กฎหมายอาญาฐานหมิน่ประมาท หรอืความผดิตามพระราชบญัญติัว่าด้วยการกระท�าความผิดเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์
ได้ แต่ก็ไม่ครอบคลุมการกระท�าลักษณะดังกล่าวทั้งหมด ทั้งนี้ เนื่องจากองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายอาญา
ที่ไม่ครอบคลุมถึง “Hate Speech” นั้นสะท้อนถึงหลักการและแนวคิดการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจาก “Hate 
Speech” ซึง่มคีวามแตกต่างจากหลกัแนวคดิและหลักการของกฎหมายอาญาฐานหมิน่ประมาท กล่าวคอื แนวคดิ
การคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจาก “Hate Speech” นั้น มีความสัมพันธ์สืบเนื่องมาจากหลักของการคุ้มครอง  
“เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ” ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีหลักการและแนวคิดแตกต่างจากการก�าหนด 
ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามกฎหมายอาญาซึ่งมุ่งเน้นการคุ้มครองชื่อเสียงปัจเจกบุคคล ส�าหรับกฎหมายเกี่ยว
กับความผิดทางคอมพิวเตอร์ก็มิได้มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองบุคคลท่ีได้รับผลกระทบจาก “เหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติ” จากปัญหาดังกล่าว จึงน�าไปสู่ข้อเสนอแนะ ต่อไปนี้ 

 ก�าหนดกฎหมายเฉพาะในกรณีของ “Hate Speech” ให้มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับหลักการ
คุ้มครองเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน  โดยอาจมี ๒ แนวทาง ดังนี้ 

     บัญญัติฐานความผิดใหม่ในประมวลกฎหมายอาญา ตามแนวทางของกฎหมายอาญาแคนาดา เป็นต้น

     บญัญตักิฎหมายเฉพาะเกีย่วกบัการห้ามเลือกปฏบิติัอนัเป็นกฎหมายกลางท่ีครอบคลุมการเลือกปฏบิตัิ
ในมิติต่าง ๆ และบัญญัติฐานความผิดเกี่ยวกับ “Hate Speech” ไว้ในกฎหมายกลางนี้ 

ในระหว่างที่ยังไม่มีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะดังกล่าว มีข้อเสนอว่า การสื่อสารที่แสดงความเกลียดชังด้วย
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ เช่น รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ จัดอยู่ในการกระท�าอันเป็นการละเมิด
สทิธมินษุยชน ซึง่อยูใ่นอ�านาจของคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติทีจ่ะตรวจสอบและเสนอมาตรการแก้ไขได้  
อย่างไรก็ตาม มีปัญหาว่า แม้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะท�าการตรวจสอบพบว่าการกระท�านั้นเป็น 
การสื่อสารที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ แต่ก็เป็นการยากที่จะก�าหนดมาตรการแก้ไข 
โดยระบุให้ปฏิบัติตาม “กฎหมาย” ในเรื่องใด เพราะยังไม่มีกฎหมายเก่ียวกับ “Hate Speech” โดยเฉพาะ  
แต่กระนั้นก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจเสนอแนะให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกระท�าการ
ด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ได้รับผลกระทบจาก “Hate Speech” 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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๔

ผู ้วิจัยยังมีข้อเสนอแนะว่า ในการก�าหนดกฎหมายในส่วนของ Hate Speech น้ัน ควรพิจารณา 
ชัง่น�า้หนกัระหว่างเสรภีาพในการสือ่สาร กบัการคุม้ครองผูถ้กูเลอืกปฏิบัติ ซึง่หากพจิารณากฎหมายต่างประเทศแล้ว  
ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า กฎหมายสหรัฐอเมริกาจะให้น�้าหนักไปในทางการคุ้มครองเสรีภาพในการสื่อสารมากกว่า  
ในขณะที่ออสเตรเลีย ยุโรป แคนาดา ให้น�้าหนักไปในทางคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติ โดยมีการก�าหนดกฎหมาย 
เก่ียวกับ “Hate Speech” ไว้เฉพาะ นอกจากนี ้ควรพจิารณาน�าปัจจัยอืน่ ๆ  มาประกอบ เช่น การแสดงการสือ่สาร
ความเกลียดชังออกมาได้ อาจเป็นช่องทางที่บุคคลผู้มีความเกลียดชังได้ปลดปล่อยหรือระบายความคับแค้นใจ 
ออกมา ซึ่งอาจลดโอกาสการกระท�ารุนแรงต่อไป

  
ในระดับระหว่างประเทศ  มีข้อเสนอแนะให้ไทยถอนข้อสงวนข้อ ๔ ของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก

ปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
- CERD) อนุสัญญานี้มีผลบังคับใช้กับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ แต่มีการตั้งข้อสงวนในข้อ ๔  
ซึง่เกีย่วข้องกบัการสือ่สารทีท่�าให้เกดิความเกลียดชงัในแง่ของเชือ้ชาติ ท้ังนี ้ เนือ่งจากความส�าคญัและความจ�าเป็น 
ในการตรากฎหมายเพือ่คุม้ครองผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการสือ่สารทีท่�าให้เกดิความเกลยีดชงัในด้านเชือ้ชาต ิ อย่างไร
กต็าม  อนสุญัญานีม้ส่ีวนเกีย่วข้องกบั “Hate Speech” เฉพาะบางมติิ กล่าวคอื ในด้านของเชือ้ชาติเท่านัน้ ในการ
ตรากฎหมายเกี่ยวกับ “Hate Speech” ยังต้องค�านึงถึงเหตุอื่น ๆ นอกจากเชื้อชาติด้วย

กรณีการคุกคาม (Harassment) 
การกระท�าอันเป็นการคุกคาม (Harassment) ต่อบุคคลอื่นในที่สาธารณะ อันเกี่ยวข้องกับ “เหตุแห่งการ

เลือกปฏิบัติ” จัดอยู่ในลักษณะของ “การได้รับการปฏิบัติที่ท�าให้เกิดความพึงพอใจน้อยกว่าในการปฏิบัติต่อคน
อื่นในที่สาธารณะ” ซึ่งอยู่ในขอบเขตกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติด้วย แต่ในปัจจุบันไทยยังไม่มีกฎหมาย
เฉพาะส�าหรับการกระท�าดังกล่าว ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอ ดังต่อไปนี้ 

 ก�าหนดกฎหมายเฉพาะในกรณีของ “Hate Speech” ให้มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับหลักการ
คุ้มครองเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน  โดยอาจมี ๒ แนวทาง ดังนี้ 

 แนวทางแรก  บัญญตัฐิานความผดิใหม่ในประมวลกฎหมายอาญา ตามแนวทางของกฎหมายอาญาแคนาดา 
เป็นต้น

 แนวทางที่สอง บัญญัติกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติอันเป็นกฎหมายกลางที่ครอบคลุม 
การเลือกปฏิบัติในมิติต่าง ๆ และบัญญัติฐานความผิดเกี่ยวกับ “Harassment” ไว้ในกฎหมายกลางนี้ 

ในระหว่างท่ียังไม่มีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะดังกล่าว มีข้อเสนอว่า การกระท�าอันมีลักษณะเป็นการ
คุกคาม (Harassment) ต่อบุคคลอื่นในที่สาธารณะ จัดได้ว่าเป็น “การได้รับการปฏิบัติที่ท�าให้เกิดความพึงพอใจ
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น้อยกว่าในการปฏิบัติต่อคนอ่ืนในท่ีสาธารณะ” ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคุกคาม
ที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ จึงอยู่ในอ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่จะ 
ตรวจสอบและเสนอมาตรการแก้ไขได้ อย่างไรก็ตาม มีปัญหาว่าแม้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะท�าการ
ตรวจสอบพบว่าการกระท�านั้นเป็นการสื่อสารท่ีก่อให้เกิดความเกลียดชังด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ แต่ก็เป็น 
การยากที่จะก�าหนดมาตรการแก้ไขโดยระบุให้ปฏิบัติตาม “กฎหมาย” ในเรื่องใด เพราะยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับ 
“การคุกคาม” โดยเฉพาะ

ในส่วนของการคุกคามในสถานที่ท�างานนั้น ตามกฎหมายไทยปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องและน�ามาปรับ
ใช้ได้คอืกฎหมายคุม้ครองแรงงาน ดงัน้ัน เมือ่มกีรณีการคกุคามในสถานทีท่�างาน คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ
อาจมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่มีอ�านาจตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ด�าเนินการออกประกาศเก่ียวกับการ 
คกุคามในสถานที่ท�างาน เช่น ตามกฎหมายมาเลเซีย 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษากฎหมายแรงงานพบว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขปี ๒๕๕๑  
ซึ่งจ�ากัดการคุกคามเฉพาะที่เกี่ยวกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ (Ground of Discrimination) บางเหตุเท่านั้น โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง เหตุแห่งเพศ กล่าวคือ ครอบคลุมเฉพาะการล่วงเกิน คุกคาม ก่อความเดือดร้อนร�าคาญ ทางเพศ 
เท่านั้น และจ�ากัดการคุกคามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบางมิติของการเลือกปฏิบัติ (Area of Discrimination) นั่นคือ 
มิติการจ้างแรงงาน โดยยังไม่ครอบคลุมการคุกคามด้วยเหตุอื่น เช่น 

 การคุกคามในสถานที่ท�างานด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ
 การคุกคามด้วยเหตุแห่งเพศในสถานที่ท�างานซ่ึงไม่ได้เกิดจากการกระท�าของนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชา

โดยตรง แต่เกิดจากลูกจ้างด้วยกันเอง หรือลูกค้า หรือสภาพแวดล้อมของการท�างานอันเป็นการคุกคาม (Hostile 
Working Environment) 

 
ในกรณีเช่นนี้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ๒ แนวทาง ดังนี้

แนวทางแรก แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ให้ครอบคลุมการคุกคามทางเพศในลักษณะ  
สภาพแวดล้อมของการท�างานอันเป็นการคุกคาม (Hostile working environment) รวมทั้งเพิ่มเติมการคุกคาม
ด้วยเหตุอื่น ๆ นอกจากที่เกี่ยวกับเพศ ในมิติการจ้างแรงงาน 

แนวทางทีส่อง บัญญตักิฎหมายใหม่เกีย่วกบัการห้ามเลอืกปฏบิตัอินัมลีกัษณะเป็นกฎหมายกลาง ครอบคลมุ
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ ในมิติต่าง ๆ ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการคุกคามไม่จ�ากัดเฉพาะในมิติการจ้างแรงงาน
เท่านั้น ดังนั้น การแก้ไขกฎหมายในส่วนกฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงยังไม่ครอบคลุมการคุกคามที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ และในมิติอื่น ๆ เช่น การคุกคามในที่ท�างานด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา หรือการ
คุกคามในท่ีสาธารณะด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา จึงเสนอให้มีการบัญญัติกฎหมายกลางเกี่ยวกับการห้ามเลือก
ปฏิบตั ิซึง่ครอบคลมุมติิและเหตแุห่งการเลอืกปฏบิตัท่ีิกว้างกว่ากฎหมายแรงงานทีจ่�ากดัเฉพาะเหตดุ้านเพศและใน
มิติการจ้างแรงงานเท่านั้น ทั้งนี้ โดยพิจารณาตัวแบบจากกฎหมายต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา เป็นต้น
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๕

๖

กรณีสิทธิปฎิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุมโนส�านึก 
ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า มโนส�านึก (Conscience) หรือ มโนธรรม มิได้จ�ากัดเฉพาะ “ศาสนา” ใดศาสนาหนึ่ง  

เนือ่งจาก มโนธรรม คือ การพจิารณาความถกูผดิของบคุคลนัน้ ๆ  ซ่ึงจดัอยูใ่น “ความเชือ่” ตามกฎหมายสทิธมินษุย
ชนระหว่างประเทศ  ดงันัน้ หากบุคคลมคีวามเชือ่ตามมโนธรรมของตนทีข่ดัแย้งกบัการเป็นทหารซึง่เกีย่วข้องกบัการ
ใช้ก�าลังและการต่อสู้ ความเชื่อเช่นนี้ก็ควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนของไทย ส�าหรับประเด็น
เกี่ยวกับความเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติในมิติ “สิทธิปฎิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุมโนธรรม” นี้ ก็คือ

   มโนธรรมหรือความเชือ่ ควรได้รบัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนักบัความเชือ่ตามศาสนา หากมีข้อยกเว้น 
การปฎิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุศาสนา ก็ควรมีข้อยกเว้นส�าหรับ มโนส�านึก (Conscience) ด้วย

 
     นอกจากการเกณฑ์ทหารแล้ว ควรมทีางเลือกอืน่ในการ “รบัใช้ชาติ” (National Alternative Service) 

ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับการใช้ก�าลังและการต่อสู้ เพื่อให้สอดคล้องกับผู้มีมโนธรรม ความเชื่อที่แตกต่างหลากหลาย  
อันเป็นการเคารพสิทธิในความเชื่อเหล่านั้น

  
     หากมีการก�าหนดทางเลือกอื่นในการ “รับใช้ชาติ” (National Alternative Service) ก็ควรต้องไม่มี

ลกัษณะการเลอืกปฏบัิต ิเช่น ระยะเวลาในการรบัใช้ชาติรปูแบบอืน่ จะต้องไม่มากกว่าการรบัใช้ชาตใินรปูแบบของ
การเกณฑ์ทหาร ดังเช่นคดีที่ตัดสินตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ 

จึงมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับกฎหมายเกณฑ์ทหารพิจารณาประเด็นการเลือกปฏิบัติในมิติ
ต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย 

กรณีสิทธิปฎิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุมโนส�านึก 
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางอย่าง ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองเฉพาะในปัจจุบัน เช่น ประวัติอาชญากรรมดังที่

ได้เสนอแนะไปแล้ว ผู้ติดเชื้อเอชไอวี การให้นมบุตรจากอกแม่ กรณีเหตุเหล่านี้นั้น แม้ว่าในแง่หนึ่ง หากพิจารณา
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ จะเห็นได้ว่า เหตุดังกล่าวมิได้ปรากฏอยู่ในเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่
ไทยมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตาม แต่ในอีกแง่หนึ่งนั้น อาจพิจารณาได้ว่า เหตุดังกล่าวมีความส�าคัญและการน�าเหตุ 
ดงักล่าวมาปฏิบตัต่ิอบคุคลแตกต่างกนันัน้ส่งผลกระทบต่อสิทธพ้ืินฐานของบคุคลในมติิต่าง ๆ  ของการด�ารงชวีติ ดงันัน้  
จึงควรมีการคุ้มครองความเท่าเทียมกันของบุคคลที่อยู่ในกลุ่มหรือเกี่ยวข้องกับเหตุเหล่านี้ด้วย จึงมีข้อเสนอให้มี 
การบัญญัติเพิ่มเติมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติบางอย่างเหล่านี้ไว้ให้ชัดเจนในกฎหมายเฉพาะต่อไป 

๑

๓

๒

กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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๕.๒.๔ ข้อเสนอในการต่อยอดการวิจัย   

•  จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาของกฎหมายไทยปัจจุบันซึ่งยังไม่ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติ
ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน จึงน�าไปสู่ข้อเสนอแนะในการบัญญัติกฎหมายกลาง อย่างไรก็ตาม ขอบเขตของงานวิจัยนี้
ยงัไม่ครอบคลมุถงึการน�าเสนอร่างกฎหมายกลางดงักล่าวในรายละเอยีด จงึควรมกีารศกึษาวเิคราะห์จดัท�าร่างกฎหมาย
กลางเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติเพื่อด�าเนินการรับฟังความคิดเห็นและเข้าสู่กระบวนการเสนอกฎหมายตามล�าดับต่อไป

 
• ขอบเขตและความหมายของการเลอืกปฏบิติั อาจพจิารณาได้หลายมติิ ส�าหรบัในมมุมองทางกฎหมาย

แล้ว กอ็าจพจิารณาได้ในหลายบรบิท ทัง้ในบรบิทของกฎหมายสิทธมินษุยชน กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง  อย่างไร
ก็ตาม จากการศึกษาพบว่า ในบริบทของกฎหมายปกครองนั้นมีบทบัญญัติท่ีระบุถึงการเลือกปฎิบัติไว้โดยเฉพาะ โดย 
ในหลายคดีของศาลปกครองนั้น พบว่ามีประเด็นอ้างถึงการเลือกปฎิบัติ แต่การเลือกปฎิบัติในบริบทของกฎหมาย 
ปกครองนี้มีลักษณะส�าคัญบางประการท่ีแตกต่างจากการเลือกปฎิบัติตามนัยของกฎหมายสิทธิมนุษยชน จึงเสนอให้มี
การต่อยอดการวจิยัในบรบิทของกฎหมายปกครอง ในประเด็นขอบเขตความหมายของการเลอืกปฏิบติั เพือ่เปรยีบเทียบ
และจ�าแนกความแตกต่างกับความหมายและขอบเขตของการเลือกปฎิบัติในบริบทกฎหมายสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ เพื่อให้
เกิดแนวทางที่ชัดเจนในการพิจารณากฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อไป 

•  เนื่องจากการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาภาพรวมของปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับหลัก
ความเท่าเทียมกันหรือหลักความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติในประเทศไทย โดยมิได้มุ่งศึกษาเฉพาะกรณีปัญหา
กรณใีดกรณหีนึง่ ดงันัน้ ในส่วนทีส่องของงานวจิยันีจ้งึเป็นเพียงการหยบิยกประเด็นปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเกดิข้ึนจากการส�ารวจ 
ศึกษา และการเกบ็ข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ จดักลุม่สนทนา รับฟังความคดิเหน็  มาวเิคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิดกฎหมาย 
สทิธมินษุยชน เพ่ือสะท้อนให้เหน็ปัญหาในภาพรวมว่าภายใต้กฎหมายทีม่อียูใ่นปัจจุบนันัน้ การคุม้ครองความเท่าเทียมกัน
และการห้ามเลือกปฏบัิตเิพยีงพอและครอบคลมุแล้วหรอืไม่ เพยีงใด  ซ่ึงผลการวจิยัชีใ้ห้เหน็ว่ายงัมหีลายกรณท่ีีกฎหมาย
ปัจจุบันไม่ครอบคลุมถึง จึงน�าไปสู่ข้อเสนอแนะในการมีกฎหมายกลางดังกล่าว ดังนั้น ในส่วนของการต่อยอดการวิจัย  
จึงเสนอให้มีการศึกษาประเด็นเฉพาะกรณีศึกษาเป็นรายกรณีในเชิงลึกต่อไป
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ภาคผนวก

กฎหมายไทยที่เกี่ยวกับหลักความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิบัติ
ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีหลักการ ดังนี้ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๒๗ บคุคลย่อมเสมอกนัในกฎหมาย มสิีทธแิละเสรีภาพและได้รบัความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั
  ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
  การเลอืกปฏบัิตโิดยไม่เป็นธรรมต่อบคุคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเร่ืองถิน่ก�าเนดิ เชือ้ชาต ิ ภาษา 
เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระท�ามิได้
  มาตรการที่รัฐก�าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้ 
เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองหรืออ�านวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส 
ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
  บุคคลผู้เป็นทหาร ต�ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐ 
ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จ�ากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง 
สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม

ข้อสังเกต จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเห็นได้ว่า เหตุแห่งการเลือกปฎิบัติคล้ายคลึงกับรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ 
อย่างไรก็ตาม มีการก�าหนดเหตุใหม่เพ่ิมขึ้นคือ “เหตุอื่นใด” ซึ่งไม่ชัดเจนว่าจะครอบคลุมเหตุใดบ้าง โดยอาจมีความ
เป็นไปได้ ๒ กรณีคือ  (๑) ตีความสอดล้องกับเหตุแห่งการเลือกปฎิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุยชนระหว่างประเทศ กล่าว
คือ เป็นเหตุที่นอกเหนือจากเหตุซึ่งมาตรา ๒๗ วรรคสามระบุไว้ แต่เป็นเหตุที่มีการเกาะเกี่ยวหรืออ้างอิงกับเหตุแห่ง
การเลือกปฎิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ หรือ (๒) เป็นเหตุอื่นที่กว้างกว่าเหตุแห่งการเลือกปฎิบัติ
ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ   
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การสื่อสารที่ท�าให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech)     

ในส่วนของหัวข้อย่อย “๔.๑๕.๑๑ วิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย” นั้นเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลก่อน  
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ ดังนั้น ในส่วนนี้
จะได้น�าเสนอการวิเคราะห์เพิ่มเติม ในลักษณะของบทความขนาดสั้น ดังนี้  

แนวทางการพัฒนากฎหมายไทยให้สอดคล้องกับ ข้อ ๔ ของ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัด 
        การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ (CERD):  กรณี “Hate speech”628 

หากพิจารณา “HATE SPEECH” จากกรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชน จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการ 
กระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมทั้งกฎหมายไทยฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องกับ “HATE SPEECH” ในปัจจุบันนั้น 
อยูบ่นแนวคดิทีแ่ตกต่างจากหลกักฎหมายสทิธมินษุยชน ตวัอย่างเช่น อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจดัการเลือก 
ปฏิบัติทางเช้ือชาติทุกรูปแบบ (CERD) ที่วางหลักห้ามเลือกปฎิบัติที่เกี่ยวข้องกับ “HATE SPEECH” ไว้ ในข้อ ๔ 
กล่าวคือ พันธกรณีของรัฐในการวางกฎเกณฑ์ห้ามการ “โฆษณาชวนเชื่อหรือเผยแพร่แนวคิดที่สร้างความเกลียดชัง 
ด้านเชือ้ชาต”ิ และไทยได้ตัง้ข้อสงวนไว้ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรฐัมนตรมีีมตใิห้ถอนข้อสงวนดังกล่าว จึงเป็นเหตุ
ให้ไทยต้องพิจารณาว่ากฎหมายไทยที่มีอยู่สอดคล้องกับข้อ ๔ ของอนุสัญญาหรือไม่ โดยมติคณะรัฐมนตรี มีการกล่าว
ว่า “....ให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับ
ความพร้อมของประเทศไทยต่อการถอนข้อสงวนข้อบทที่	 ๔	 ของ	 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือก 
ปฏิบัติทางเช้ือชาติทุกรูปแบบ	(CERD)	ซึ่งประเทศไทยสามารถถอนข้อสงวนดังกล่าวได้โดยไม่ต้องออกกฎหมายใหม่	
โดยได้อ้างอิงถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น	 โดยที่กฎหมาย
เหล่านั้นยังไม่ได้ก�าหนดฐานความผิดเฉพาะตามข้อบทที่	 ๔	 ของอนุสัญญา	 CERD	 อีกทั้งบทลงโทษระบุเพียงกว้าง	 ๆ	
ไม่ระบุโทษที่ชัดเจนตามความผิดที่ปรากฏในอนุสัญญา	 CERD	 แต่เป็นการระบุโทษส�าหรับความผิดเกี่ยวกับการให้ร้าย
และสร้างความเกลียดชัง	 จึงต้องอาศัยการตีความกฎหมายเหล่านั้นเป็นรายกรณีว่า	 รวมถึงการกระท�าที่เกิดจากการ
เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติหรือไม่…”629  

จะเห็นได้ว่า กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องและมีอยู่แล้ว มิได้มีหลักการที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น 

 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๖ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดและหลักการที่แตกต่างจากอนุสัญญา CERD  
    ข้อ ๔  กล่าวคือ 

 628  บทความนี้สรุปสาระส�าคัญมาจาก “คณาธิป ทองรวีวงศ์, “แนวทางการพัฒนากฎหมายไทยให้สอดคล้องกับข้อ ๔ ของ 

CERD: กรณี Hate Speech”, เอกสารประกอบการน�าเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาการด�าเนินงานภายหลังการถอน

ข้อสงวนของประเทศไทย ข้อ ๔ ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ , กรมคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพ ,กระทรวงยุติธรรม ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐”
 629   มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99319738
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(๑) มาตรา ๑๑๖ อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาหมวดเกี่ยวกับความมั่นคง ในขณะที่กฎหมายต่างประเทศ 
      เกี่ยวกับ “HATE SPEECH” อยู่ในกรอบของกฎหมายสิทธิมนุษยชน หรือกฎหมายเกี่ยวกับการห้าม 
          เลือกปฎิบัติ 

(๒) มาตรา ๑๑๖ มิได้ก�าหนดเหตุแห่งการเลือกปฎิบัติไว้ กล่าวคือ การกระตุ้นหรือยุยงนั้น กว้างกว่าเหต ุ
       แห่งการเลือกปฎิบัติ อีกทั้งอาจมองว่ากว้างเกินไปจนอาจกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
          ด้วย

ส�าหรับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้น มีการแก้ไขความผิดเกี่ยวกับเนื้อหา
ตามมาตรา ๑๔ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 
 มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระท�าความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกิน 

      หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
(๑) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม 

  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย 
  แก่ประชาชน อันมิใช่การกระท�าความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา

(๒) น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อ 
  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ 
  ของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความ 
  ตื่นตระหนกแก่ประชาชน

(๓) น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่ง 
                     ราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

(๔) น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ  ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น 
  ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้

(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ  
  (๔) ถ้าการกระท�าความผิดตามวรรคหนึ่ง (๑) มิได้กระท�าต่อประชาชน แต่เป็นการกระท�าต่อบุคคลใด 
  บุคคลหนึ่ง ผู้กระท�า ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 
  สามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้

ส�าหรับข้อมูลเนื้อหาที่มีลักษณะ “Hate Speech” นั้น จะต้องพิจารณาตามลักษณะข้อเท็จจริง ซึ่งในบางกรณี
จะไม่เข้าข่ายความผิด พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  เช่น  
 มาตรา ๑๔ (๑): “โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน

หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่
ประชาชน อันมิใช่การกระท�าความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา” หากข้อมูลคอมพิวเตอร์อันมี
ลักษณะ “Hate Speech” นั้นเป็นการใส่ความผู้อื่นที่ระบุตัวผู้ถูกใส่ความได้ว่าเป็นใคร  กล่าวคือ เมื่อบุคคลที่สามอ่าน
ข้อมูลนั้นเข้าใจว่าบุคคลในข้อมูลหมายถึงผู้ที่ถูกใส่ความ ก็จะเข้าองค์ประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาทตามกฎหมาย
อาญา และไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา ๑๔ (๑)    
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อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี “Hate Speech” นั้นอาจเข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา ๑๔ (๑) ได้ เช่น การ
เผยแพร่ข้อมูลแสดงความเกลียดชังด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ ของบุคคลซึ่งมีจ�านวนมากและไม่สามารถระบุตัว 
ได้ว่าเป็นใคร ในเมื่อไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท ดังนั้น โดยหลักแล้วการกระท�าเช่นนี้ยังคงอยู่ภายใต้พระราช
บัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา ๑๔ (๑) แต่ทั้งนี้ต้องเข้าองค์ประกอบอื่นด้วย กล่าวคือ 
ต้องพิจารณาว่า น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลเท็จ บิดเบือนหรือไม่ และการกระท�าดังกล่าวน่าจะท�าให้ประชาชน
เสียหายอย่างไร ส�าหรับองค์ประกอบในส่วนเจตนาพิเศษที่ว่า “โดยทุจริต” นั้นอาจท�าให้ มาตรา ๑๔ (๑) ไม่สามารถน�า
มาปรับใช้กับ Hate speech ได้ เนื่องจากโดยลักษณะทั่วไปของการกระท�า Hate speech นั้น มิได้มุ่งหวังผลประโยชน์
โดยมิชอบ แต่ยังอาจเข้าองค์ประกอบ “โดยหลอกลวง” ซึ่งมีความหมายกว้าง ตัวอย่าง ก. โพสต์ข้อมูลคอมพิวเตอร ์
มีเนื้อหาอันเป็นเท็จท�าให้เกิดความเกลียดชังผู้นับถือศาสนาหนึ่ง โดยมิได้มุ่งเจาะจงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ 
กรณน้ีีอาจเข้าองค์ประกอบมาตรา ๑๔ (๑) แต่ต้องพจิารณาด้วยว่าการกระท�านัน้ “โดยประการทีน่่าจะเกดิความเสียหาย 
แก่ประชาชน” หรือไม่ 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์
ในส่วนความผิดเกี่ยวกับเนื้อหาแล้ว ไม่อาจสรุปเป็นการทั่วไปได้ว่า “HATE SPEECH” อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ เนื่องจากจะต้องขึ้นอยู่กับลักษณะข้อเท็จจริงของ “HATE SPEECH” เป็นกรณีไป ลักษณะเช่นนี้แสดงให้
เห็นว่า พระราชบัญญัตินี้มิได้มุ่งหมายเพื่อใช้บังคับกับกรณี “Hate speech” เป็นการเฉพาะ เนื่องจากโดยหลักแล้วเป็น
กฎหมายทีม่เีจตนารมณ์ใช้กบัอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และหากพิจารณากฎหมายต่างประเทศท่ีมกีารบญัญตัหิลกัการ 
เกี่ยวกับ “Hate speech” เช่น แคนาดา ออสเตรเลีย จะเห็นได้ว่า ไม่มีประเทศใดที่น�าหลักการเกี่ยวกับ “Hate 
speech” มาบัญญัติไว้ในกฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แม้ว่าในปัจจุบันการเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะ “Hate 
speech” จะเกิดขึ้นทางระบบคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจากโดยหลักการแล้ว “Hate speech” มี
รากฐานจากกฎหมายสิทธิมนุษยชน ดังนั้น ในหลายประเทศจึงก�าหนดหลักการดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะภายใต้กรอบ
กฎหมายสิทธิมนุษยชนและมีความเชื่อมโยงกับเหตุแห่งการเลือกปฎิบัติ 

ดังนั้น อาจสรุปได้ว่าแม้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อาจน�ามาปรับใช ้
กับกรณี “Hate Speech” ทางระบบคอมพิวเตอร์ในบางกรณี แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมและอยู่บนพื้นฐานแนวคิด
และหลักการที่แตกต่างจากอนุสัญญา CERD ข้อ ๔ กล่าวคือ 

(๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในส่วนความผิดเกี่ยวกับเนื้อหา  
โดยรวมแล้วมุ่งเน้นเน้ือหาที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์และเนื้อหาที่เกี่ยวกับความม่ันคง  
ในขณะที่กฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับ “Hate Speech” อยู่ในกรอบของกฎหมายสิทธิมนุษยชน หรือกฎหมาย
เกี่ยวกับการห้ามเลือกปฎิบัติ

(๒)  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มิได้มีการน�าเหตุแห่งการเลือกปฎิบัต ิ
มาเป็นองค์ประกอบความผิดเนื่องจากอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายที่แตกต่างกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

(๓) การสื่อสารแสดงความเกลียดชังด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติที่ไม่เข้าองค์ประกอบมาตรา ๑๔ หรือ ๑๖ ก็ไม่
สามารถปรับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้   

567



(๔) การโฆษณาชวนเชื่อหรือการกระตุ้นให้เกิดความเกลียดชังด้านเชื้อชาติที่อยู่ในรูปของกิจกรรมหรือการ 
กระท�าอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์ ก็ไม่สามารถปรับใช้ พระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอร์

ดังนั้น จึงเห็นว่ากฎหมายไทยที่มีอยู่ มิได้ตอบสนองหรือสอดคล้องโดยตรงกับหลักการตามอนุสัญญาที่ไทย
มีพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น CERD การน�ากฎหมายที่มีอยู่ เช่น กฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ 
และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาปรับใช้กับการโฆษณาชวนเชื่อหรือเผยแพร่
แนวคิดที่สร้างความเกลียดชังด้านเชื้อชาติตามอนุสัญญา CERD นั้น แม้ว่าอาจปรับใช้ได้โดย “การตีความและ 
ปรับใช้เป็นรายกรณี” แต่ก็เป็นการตีความและปรับใช้จากกฎหมายที่มิได้ร่างข้ึนเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ดังกลา่วเป็นการเฉพาะ และท�าให้ไม่ครอบคลุมกับขอบเขตของกฎหมายสิทธิมนุษยชน จึงเสนอให้มีการบัญญัติ
กฎหมายเก่ียวกับ “Hate speech” เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามอนุสัญญา CERD โดยอยู่ในกรอบของ
กฎหมายสิทธิมนุษยชน 

ข้อสังเกต  พันธรกรณีของไทยในการตรากฎหมายเกี่ยวกับการกระตุ้นให้เกิดการเลือกปฎิบัติด้านเชื้อชาตินี้  
จัดเป็นเพียงส่วนย่อยของ “Hate Speech” เนื่องจากอนุสัญญา CERD มีขอบเขตในเรื่องของ “เชื้อชาติ” ซึ่งรวมถึง 
“สผีวิ เชือ้สาย ชาติก�าเนดิหรอืเผ่าพันธุก์�าเนิด” (ข้อ ๑, CERD) ดงันัน้ จงึไม่ครอบคลมุถงึ “Hate Speech” ทีส่บืเนือ่ง 
จากเหตุอื่น เช่น เพศ อายุ  ศาสนา ความคิดเห็นที่แตกต่างกันในประเด็นต่าง ๆ ทางสังคม การเมือง ฯลฯ  โดย 
“Hate Speech” ที่เกี่ยวกับเหตุอื่นจะต้องพิจารณากฎหมายสิทธิมนุษยชนฉบับอื่นด้วย 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ ได้บญัญติัให้คณะกรรมการสิทธิมนษุยชน 
แห่งชาติมีหน้าที่และอ�านาจ ดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้าและ 
เสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางทีเ่หมาะสมในการป้องกนัหรือแก้ไขการละเมดิสิทธมินษุยชน รวมท้ังการเยยีวยาผูไ้ด้รบั 
ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง

(๒) จัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและคณะ
รัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน

(๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธมินษุยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตร ีและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค�าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก
สิทธิมนุษยชน

(๔) ช้ีแจงและรายงานข้อเท็จจรงิท่ีถกูต้องโดยไม่ชักช้าในกรณทีีม่กีารรายงานสถานการณ์เกีย่วกับสทิธมินษุยชน 
ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม

(๕) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน
(๖) หน้าที่และอ�านาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

เม่ือรับทราบรายงานตาม (๑) และ (๒) หรือข้อเสนอแนะตาม (๓) ให้คณะรัฐมนตรีด�าเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจด�าเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการด�าเนินการ ให้แจ้งเหตุผลให ้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า

ในการปฏิบัติหน้าท่ี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องค�านึงถึงความผาสุกของประชาชนชาวไทย
และผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส�าคัญด้วย
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รูปทรงดอกบัว
 คือ  ความมีคุณธรรม ความเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนมนุษย์

  อันเป็นจริยวัตรอันดีงามของคนไทย

รูปคนล้อมเป็นวงกลม 
 คือ  การสร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม 

  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็นส่วนส�าคัญ 

  ในกระบวนการพัฒนาประเทศ

รูปมือ 
 คือ  การร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

  ในการโอบอุ้มคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ 

  ด้วยหลักแห่งความเสมอภาค และภราดรภาพ 

สีน�้าเงิน 
 คือ  สีของความเชื่อมั่นของประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม 

 คือ  ความมุ่งมั่น อดทนในการท�างานเพื่อประชาชน 

 คือ  ความสามัคคี และการประสานพลังอย่างหนักแน่นจากทุกภาคส่วนของสังคม 

  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

ความหมายของตราสัญลักษณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 เครือ่งหมายราชการดงักล่าว นอกจากใช้เป็นตราประจ�าส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตแิล้ว 

ให้ใช้เป็นตราประจ�าต�าแหน่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตราประจ�าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ และตราประจ�าต�าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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