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บทบรรณาธิการ
ย่างเข้าสู่ปีที่สามที่วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชนได้ดำ�เนินการจัดทำ�วารสารและตีพิมพ์
เผยแพร่ คณะจัดทำ�วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชนได้ปรับเนื้อหาของวารสารให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน โดยเนื้อหาที่ตีพิมพ์ในฉบับนี้ มีทั้งบทความวิชาการด้าน
สิทธิมนุษยชน และปาฐกถาพิเศษ และในโอกาสสำ�คัญครบรอบ ๒๐ ปี ของปฏิญญาสหประชาชาติ
ว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ แ ละความรับผิดของกลุ่มบุคคลและหน่ วยงานในสั ง คม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครอง
สิทธิมนุษยชน คณะจัดทำ�วารสารฯ จึงได้นำ�การบรรยายพิเศษเรือ่ งผูพ้ ทิ กั ษ์สทิ ธิมนุษยชนมานำ�เสนอ
ในแง่มุมด้านกฎหมาย บทบาท หน้าที่ และสิทธิของผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน ตลอดจนปาฐกถาพิเศษ
เรื่องร่วมสร้างสังคมไทยให้เคารพสิทธิมนุษยชน เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล
คณะทำ�งาน ฯ ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกบทความ ที่ได้ให้ความสนใจส่งบทความและ
อนุญาตให้นำ�บทความลงพิมพ์เผยแพร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาพิจารณา
ตรวจสอบคุณภาพของบทความวิชาการเพือ่ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพของวารสาร หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า
เอกสารวิชาการสิทธิมนุษยชนจะเป็นประโยชน์แก่ผสู้ นใจงานสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะนิสติ นักศึกษา
เพื่อขยายองค์ความรู้ในแวดวงวิชาการในวงกว้าง อันจะก่อให้เกิดคุณูปาการในการสร้างความ
ตระหนักรู้ ยกระดับสิทธิมนุษยชน เพื่อมุ่งหวังให้สังคมไทยเห็นความสำ�คัญของสิทธิมนุษยชน
บรรณาธิการ
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บทคัดย่อ
บทบัญญัติให้อำ�นาจเจ้าหน้าที่ “ได้มาหรือเข้าถึง” ข้อมูลการสื่อสารของบุคคล ปรากฏอยู่ใน
กฎหมายเฉพาะหลายฉบับของไทย ซึ่งมีเหตุผลหลักเพื่อการบังคับใช้กฎหมายหรือความมั่นคงของรัฐ
บทบัญญัติดังกล่าวอาจเรียกว่าเป็น “การสอดแนมการสื่อสาร” (surveillance) ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
สิทธิมนุษยชนในแง่ของสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว แม้ว่าในกรอบหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ รัฐอาจจำ�กัดสิทธิดังกล่าว โดยตรากฎหมายให้อำ�นาจ แต่กฎหมายดังกล่าวจะต้อง
อยู่ภายใต้เกณฑ์เชิงคุณภาพหรือหลักปกป้องสิทธิด้วย เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ดังนั้น บทความนี้ศึกษาหลักปกป้องสิทธิ
ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและคำ�พิพากษาที่เกี่ยวข้อง โดยนำ�มาสังเคราะห์ และ
จำ�แนกออกมาเป็น เกณฑ์การปกป้องสิทธิ 9 เกณฑ์ เพือ่ นำ�มาใช้ประเมินความสอดคล้องของบทบัญญัติ
กฎหมายที่ให้อำ�นาจเข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมูล โดยในบทความนี้ เลือกนำ�เกณฑ์ดังกล่าวมาวิเคราะห์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับอำ�นาจพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่แก้ไขใหม่ ปี 2560 เพื่อประเมินถึง “แนวโน้ม” ของความสอดคล้องกับหลัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชนดังกล่าว ผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นทั้งกรณีที่มีแนวโน้มสอดคล้องและกรณีที่มี
แนวโน้มไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน กรอบหลักการและเกณฑ์การปกป้องสิทธิในบทความนี้
สามารถนำ�ไปใช้พิจารณากฎหมายหรือร่างกฎหมายอื่นในยุคดิจิทัลที่มีหลักการให้อำ�นาจหน่วยงาน
ของรัฐตรวจสอบเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารของประชาชนต่อไป

ค�ำส�ำคัญ:
เข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคล การสอดแนมการสื่อสาร สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
*รองศาสตราจารย์ประจำ�คณะนิติศาสตร์ และ ผู้อำ�นวยการสถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต,
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิพลเมือง สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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The Human Right law’s Safeguard Principles for Analyzing Laws
Empowering Government Agent to Access or Acquire Personal Data
via Computer System According to Computer Related Crime Act
B.E. 2550 as Amended B.E. 2560
Associate Professor Kanathip Thongraweewong*

Abstract
Provisions authorizing official to “access or acquire” communication data of
individual via electronic communication are stipulated in several specific Acts of Thailand
with the main purpose of law enforcement and national security. According to human
right perspective, such provisions which can also be referred to as “surveillance law”,
affect one of the basic human rights, i.e., the right to privacy. Although the right to
privacy in communication data could be restricted as proscribed by “law”, the quality of
law or safeguard principles have to be applied to evaluate such law in order to achieve
a balance between national security, law enforcement and human right. Hence,
this article studied the safeguard principles from international human right laws and court
cases and synthesized them into 9 criteria which can be applied to
evaluate laws authorizing the communication surveillance. Specifically, this article applied
the 9 criteria to evaluate provisions in computer related crime Act B.E. 2550 as amended
B.E. 2560 that authorizes official to access or acquire computer data. The results indicate
both tendency of conformity and inconformity of such provisions to the safeguard
principles. The framework of analysis with 9 criteria in this article could also be applied
for analyzing and evaluating another laws which incorporate the provisions authorizing
official to “access or acquire” communication data of individual.

Keywords:
Access or acquire communication data, personal data, communication surveillance,
right to privacy, Computer related Crime Act
*Associate Professor Kanathip Thongraweewong, Faculty of Law and Director of Digital Media Law
Institution, Kasem Bundit University
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เกณฑ์การปกป้องสิทธิมนุษยชนส�ำหรับการประเมินความสอดคล้องของหลักกฎหมาย
ที่ให้อ�ำนาจเข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมูลการสื่อสารของบุคคลในระบบคอมพิวเตอร์
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ที่แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
1

บทน�ำ
ปัจจุบนั มีกฎหมายเฉพาะหลายฉบับทัง้ ทีม่ ผี ลบังคับแล้วและทีย่ งั เป็นร่างกฎหมาย ประกอบด้วย
หลั ก การหนึ่ ง สอดแทรกอยู่ กล่ า วคื อ บทบั ญ ญั ติ ที่ ใ ห้ อำ�นาจเจ้ า หน้ า ที่ ต ามกฎหมายนั้ น
“ได้มาหรือเข้าถึง”1 ข้อมูลการสือ่ สารของประชาชนหรือทีเ่ รียกกันว่ากฎหมายดักรับหรือสอดแนมข้อมูล
(interception or surveillance)2 บทบัญญัติเหล่านี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการสืบสวนสอบสวน
เพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เป็นต้น แต่ก็ส่งผลกระทบต่อสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว
ซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานประการหนึ่ง แม้ตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
การจำ�กัดสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวที่เกี่ยวกับการสอดแนมการสื่อสารอาจทำ�ได้โดยการบัญญัติ
กฎหมายที่ให้อำ�นาจ แต่กฎหมายดังกล่าวก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเพื่อสร้างความสมดุลระหว่าง
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมหรือความมัน่ คงของรัฐและการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน หลักการนี้
ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กล่าวคือ สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวอาจถูกจำ�กัด
โดยกฎหมายแต่กฎหมายดังกล่าวต้องอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขบางประการ เช่น หลักความจำ�เป็นและได้สดั ส่วน
ด้วยเหตุนี้ จึงนำ�ไปสู่ประเด็นว่า การที่รัฐบัญญัติกฎหมายให้อำ�นาจเข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมูลของ
ประชาชนนั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือขอบเขตอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ลำ�พังเพียงเหตุผลด้านความมั่นคงและการกำ�หนดเงื่อนไขของการใช้อำ�นาจตามกฎหมายเหล่านั้น
ต้องขออนุญาตศาลก่อน เป็นการเพียงพอทีจ่ ะทำ�ให้กฎหมายดังกล่าวสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
หรือไม่ ในการนี้ ผู้เขียนจะนำ�หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนตลอดจนแนวคำ�พิพากษาศาลที่เกี่ยวกับ
สิทธิดังกล่าวมาสังเคราะห์และจำ�แนกออกมาเป็นเกณฑ์ย่อย 9 ประการ หรือเรียกว่า “เกณฑ์ปกป้อง
สิทธิ” (safeguard principles) เพื่อนำ�มาใช้วิเคราะห์บทบัญญัติในกฎหมายที่ให้อำ�นาจเจ้าหน้าที่
เข้าถึงหรือได้มาซึง่ ข้อมูลการสือ่ สารของปัจเจกชน โดยจะหยิบยกบทบัญญัตอิ ำ�นาจพนักงานเจ้าหน้าที่
1

จาก “มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของผู้ถูกดักฟังการสื่อสารข้อมูล,” โดย คณาธิป
ทองรวีวงศ์, 2556, วารสารกระบวนการยุติธรรม, 6(1), น. 1-24.
2
ในบทความนี้ ผู้ เ ขี ย นใช้ คำ�ว่ า “เข้ า ถึ ง หรื อ ได้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล ” โดยมี ค วามหมายเดี ย วกั บ การ สอดแนมการสื่ อ สาร
(Communication surveillance) ในความหมายอย่างกว้าง ครอบคลุมทั้งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระหว่างการส่ง (Data in transit)
และข้อมูลที่ส่งแล้วและถูกเก็บรักษาไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ (Stored communication data) หรืออาจสรุปได้ว่า การเข้าถึงหรือ
ได้มาซึง่ ข้อมูลการสือ่ สารของผูอ้ นื่ โดยไม่ได้รบั ความยินยอมหรืออนุญาต อย่างไรก็ตาม ในหัวข้อเรือ่ งใช้คำ�ว่า “เข้าถึงหรือได้มา” อันเป็น
คำ�ที่ปรากฏในมาตรา 18 ของ พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติที่ให้อำ�นาจพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในลักษณะนี้
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ตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 18 และ 19 ซึง่ ได้แก้ไข
ตามกฎหมายฉบับปี พ.ศ. 2560 อันเป็นบทบัญญัติให้อำ�นาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการกระทำ�
หลายประการทีส่ ง่ ผลในลักษณะ “เข้าถึงหรือได้มา” ซึง่ ข้อมูลของประชาชนทีอ่ ยูใ่ นระบบคอมพิวเตอร์
มาทำ�การศึกษาวิเคราะห์ในกรอบสิทธิมนุษยชนว่า อำ�นาจตามกฎหมายดังกล่าวสอดคล้องหรือขัดแย้ง
กับเกณฑ์ทั้ง 9 ประการดังกล่าวอย่างไร โดยจะมีการยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับบทบัญญัติกฎหมาย
เฉพาะอื่นของไทยที่มีหลักการในทำ�นองเดียวกันด้วย กรอบหลักการและเกณฑ์การปกป้องสิทธิ
ในบทความนี้ สามารถนำ�ไปใช้พจิ ารณากฎหมายหรือร่างกฎหมายอืน่ ในยุคดิจทิ ลั ทีม่ หี ลักการให้อำ�นาจ
หน่วยงานของรัฐตรวจสอบเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารของประชาชนต่อไป

2

อ�ำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กับผลกระทบต่อสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว
อำ�นาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หมวด 2
แบ่งได้เป็นสองกลุ่มตามลักษณะและวิธีการกระทำ�ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนแตกต่างกัน
กล่าวคือ กลุ่มที่หนึ่ง อำ�นาจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนตามมาตรา 18 และมาตรา 19 มีลักษณะ
การกระทำ�ในการตรวจสอบหรือเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น โดยหลักแล้วจึงส่งผลกระทบต่อ
สิทธิมนุษยชนในแง่สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว (right to privacy) และ กลุ่มที่สอง อำ�นาจการปิดกั้น
หรือระงับการเผยแพร่เนื้อหาตามมาตรา 20 กระทบต่อสิทธิมนุษยชนในแง่เสรีภาพในการสื่อสารหรือ
แสดงความคิดเห็น (freedom of speech) ซึ่งไม่ได้กล่าวถึงในบทความนี้ ในบทความนี้จะวิเคราะห์
ในส่วนของมาตรา 18 และ 19 ซึ่งพบว่า หลายอนุมาตราให้อำ�นาจเจ้าหน้าที่ในการกระทำ�การต่างๆ
อันนำ�ไปสู่การ “เข้าถึงหรือได้มา” ซึ่งข้อมูล เช่น การเรียกบุคคลให้ชี้แจงหรือส่งข้อมูล (มาตรา 18 (1))
การเรียกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์และข้อมูลผู้ใช้บริการ (มาตรา 18 (2) - (3)) การทำ�สำ�เนาข้อมูล
คอมพิวเตอร์ (มาตรา 18 (4)) การสั่งให้ส่งมอบข้อมูลหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (มาตรา 18 (5))
การตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ (มาตรา 18 (6)) การยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์ (มาตรา
18 (8)) การใช้อำ�นาจดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อสิทธิในความเป็นอยูส่ ว่ นตัวในแง่การได้มาหรือเข้าถึงข้อมูล
จะเห็นได้ว่า การใช้อำ�นาจตามมาตรา 18 ประกอบด้วยการกระทำ�หรือวิธีการย่อยหลายชนิด ซึ่งส่งผล
เป็นการ “เข้าถึงหรือได้มา” ซึ่งข้อมูล โดยในบทความนี้จะเรียกพฤติกรรมดังกล่าวโดยรวมว่า “ดักรับ
หรือสอดแนม” (interception or surveillance) การใช้อำ�นาจดังกล่าวกระทบสิทธิในความเป็นอยู่
ส่วนตัว ซึ่งเปรียบได้กับการค้นที่อยู่อาศัย ซึ่งศาลในสหรัฐอเมริกากล่าวว่า “ข้อมูลคอมพิวเตอร์
ในฮาร์ดดิสก์คล้ายกับทีอ่ ยูอ่ าศัยส่วนบุคคลในแง่ของขอบเขตและปริมาณข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ ยูใ่ นนัน้ ”3
3

From United States v. Galpin, 720 F.3d 436, 446 (2d Cir. 2013).
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ยิง่ ไปกว่านัน้ หากเปรียบเทียบกับการเข้าถึงข้อมูลทางกายภาพ เช่น การค้นสถานทีเ่ พือ่ ได้มาซึง่ สิง่ ของ
เอกสารแล้ว การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลจำ�นวนมากและหลากหลาย
กว่าสิ่งของหรือเอกสารที่จะพบได้ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง4 ทำ�ให้การค้นสามารถส่งผลต่อเรื่องราว
ส่วนตัวของบุคคลได้อย่างกว้างขวางกว่าการค้นทางกายภาพ ทัง้ นี้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบุคคลหนึง่
ครอบคลุมเรื่องราวในมิติต่างๆ ของชีวิตบุคคล ซึ่งอาจเปรียบเทียบว่าเป็นเสมือน ห้างสรรพสินค้า
ที่ทำ�การไปรษณีย์ สถานบันเทิง โรงภาพยนตร์ บันทึกส่วนตัว และอื่น ๆ”5

ความชอบด้วยกฎหมายของอ�ำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการเข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
การพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของการใช้อำ�นาจซึง่ กระทบสิทธิในความเป็นอยูส่ ว่ นตัวนัน้
อาจแยกได้สองระดับคือ
ระดับทีห่ นึง่ พิจารณาว่า การใช้อำ�นาจของเจ้าหน้าทีเ่ ข้าองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือไม่
หากพิจารณาลักษณะการกระทำ�ของเจ้าหน้าทีต่ ามอนุมาตราต่าง ๆ ในมาตรา 18 จะเห็นได้วา่
การกระทำ�บางกรณี เข้าองค์ประกอบความผิดในส่วนของการกระทำ�ของฐานความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้ แต่ถา้ การใช้อำ�นาจดังกล่าวกระทำ�การสอดคล้องกับเงือ่ นไขทีก่ ำ�หนด ก็สามารถทำ�ได้โดยไม่ผดิ กฎหมาย
เช่น การตรวจสอบการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 18 (6) หากเป็นการเข้าถึงระบบหรือข้อมูล
คอมพิวเตอร์ทมี่ มี าตรการป้องกันการเข้าถึง โดยหลักจะมีความผิดตามมาตรา 5 และ มาตรา 7 แต่หาก
เจ้าหน้าที่กระทำ�การสอดคล้องกับมาตรา 18 และมาตรา 19 ก็จะถือว่ามีอำ�นาจกระทำ�ได้ จึงไม่เข้า
องค์ประกอบ “โดยมิชอบ” ตามฐานความผิดนั้น หรือ การถอดรหัสลับตามมาตรา 18 (7) เนื่องจาก
รหัสลับหรือการเข้ารหัส (encryption) จัดเป็นมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ ดังนั้น
การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ดว้ ยการถอดรหัสจึงเป็นการกระทำ�ทีเ่ ข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา
7 หากเจ้าหน้าที่กระทำ�การสอดคล้องกับมาตรา 18 และมาตรา 19 ก็จะถือว่ามีอำ�นาจกระทำ�ได้
จึงไม่เข้าองค์ประกอบ “โดยมิชอบ” ตามมาตรา 7
ระดับที่สอง พิจารณาในระดับความสอดคล้องของตัวบทกฎหมายที่ให้อำ�นาจเจ้าหน้าที่นั้น
ว่าสอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหรือไม่ แม้ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีอำ�นาจ
ตามทีพ่ ระราชบัญญัตคิ วามผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์กำ�หนดไว้ เช่น มาตรา 18 มาตรา 19 แต่มปี ระเด็น
ความชอบด้วยกฎหมายในอีกระดับว่า กฎหมายดังกล่าวสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่
4
5

From United States v. Otero, 563 F.3d1127, 1132 (10th Cir. 2009).
From Searches and seizures in a digital world, by Orin S. Kerr, 2005, Harvard Law Review, 119 (2), p. 569.
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ซึ่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายที่ให้อำ�นาจนี้ อาจเป็นกรณีการขัดแย้งต่อกฎหมายภายใน
เช่น ขัดต่อรัฐธรรมนูญ หรืออาจทำ�ให้ประเทศทีม่ กี ฎหมายนัน้ ขัดแย้งกับพันธกรณีดา้ นสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น ในบทความนีจ้ ะมุ่งเน้นการวิเคราะห์ในระดับที่สอง โดยผู้เขียนจะได้นำ�เกณฑ์
การพิจารณาด้านสิทธิมนุษยชนมาวิเคราะห์หลักเกณฑ์การใช้อำ�นาจตามมาตรา 18 และมาตรา 19
โดยจะเริ่มชี้ให้เห็นหลักการปกป้องสิทธิ (safeguard) ตามกฎหมายระหว่างประเทศ และแนวปฏิบัติ
ระหว่างประเทศ จากนั้น จะสังเคราะห์หลักสิทธิมนุษยชนดังกล่าวออกมาเป็นเกณฑ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนหรือเกณฑ์การปกป้องสิทธิ (safeguard principles) 9 ประการ และนำ�มาจำ�แนกวิเคราะห์
มาตรา 18 และมาตรา 19 เพื่อชี้ให้เห็นแนวทางความสอดคล้องหรือความขัดแย้งกับหลักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน
3

หลักกฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิมนุษยชน (Safeguard)
จากการใช้อ�ำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสอดแนมข้อมูลการสื่อสาร
โดยทั่วไปแล้ว การใช้อำ�นาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ “เข้าถึงหรือได้มา” ซึ่งข้อมูล หรือการ
“สอดแนมการสื่อสาร” (surveillance) เพื่อป้องกันหรือปราบปรามอาชญากรรม จะต้องอยู่ภายใต้หลักการ
ด้านสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการคุม้ ครองสิทธิในความเป็นอยูส่ ว่ นตัวด้วย ซึง่ เรียกโดยรวมว่า “หลักการปกป้อง
สิทธิ” (safeguard) ดังจะเห็นได้จากกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ รวมทั้ง
กฎหมายไทย ดังต่อไปนี้

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR)
มาตรา 17 มีหลักว่า
1. บุคคลจะถูกแทรกแซงความเป็นส่วนตัว ครอบครัว เคหสถาน หรือการติดต่อสื่อสารโดย
พลการหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้ และจะถูกลบหลูเ่ กียรติและชือ่ เสียงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้
2. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายมิให้ถูกแทรกแซงหรือลบหลู่
เช่นว่านั้น
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กฎบัตรสิทธิขั้นพื้นฐานของสหภาพยุโรป
(Charter of Fundamental Rights of the European Union)
มาตรา 7 ว่าด้วยชีวิตส่วนบุคคลและครอบครัว6
บุคคลทุกคนมีสทิ ธิได้รบั การเคารพในชีวติ ส่วนบุคคลและครอบครัว ทีอ่ ยูอ่ าศัย และการสือ่ สาร
มาตรา 8 ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล7
บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
ข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกประมวลอย่างเป็นธรรมเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้และบนพื้นฐานของ
ความยินยอมของบุคคลนั้นหรือด้วยเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายอื่นที่กฎหมายบัญญัติ บุคคลทุกคน
มีสิทธิในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับตนที่ถูกเก็บรวบรวม
การปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุม
ขององค์กรอิสระ
หลักการดังกล่าวของกฎบัตรเป็นมาตรฐานขัน้ ต่ำ� กล่าวคือ ประเทศสมาชิกอาจกำ�หนดหลักการ
คุ้มครองที่สูงกว่าได้ (more extensive provision)8 ทั้งมาตรา 7 และมาตรา 8 นี้ อยู่บนพื้นฐานของ
อนุสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนยุโรป (The European Convention on Human Rights - ECHR) มาตรา 8
ดังจะกล่าวต่อไป9
อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป
(The European Convention on Human Rights)
อนุสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนยุโรป (The European Convention on Human Rights หรือ ECHR)
(เดิมคือ Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms)
วางหลักคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวหรือสิทธิส่วนบุคคลและชีวิตครอบครัวในมาตรา 8 ดังนี้
“บุคคลทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การคุม้ ครองในชีวติ ส่วนตัว ครอบครัว ทีอ่ ยูอ่ าศัย และการสือ่ สาร
หน่วยงานของรัฐจะไม่แทรกแซงในการที่บุคคลจะใช้สิทธิดังกล่าว เว้นแต่เป็นการแทรกแซง
บนพื้นฐานของกฎหมายที่มีความจำ�เป็นตามระบอบประชาธิปไตยที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ด้าน
ความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ หรือประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อป้องกัน
อาชญากรรม เพื่อปกป้องสุขภาพหรือศีลธรรม หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น”10
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (The European Court of Human Rights หรือ ECtHR) ได้ตีความ
อนุสัญญานี้และวางเกณฑ์สำ�หรับใช้พิจารณาว่า กฎหมายภายในของประเทศสมาชิกที่มีหลักการ
สอดแนมหรือเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 8 หรือไม่ ซึ่งในบทนี้
จะได้นำ�คำ�พิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (ECtHR) มาประกอบการวิเคราะห์ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
ต่อไป
From Article 7 Respect for private and family life, ICCPR.
From Article 8 Protection of personal data, ICCPR.
8
From Article 52(3), Charter of Fundamental Rights of the European Union.
9
From Explanations relating to the charter of fundamental rights, 2007 O.J. (C 303) 20.
10
From Article 8 Right to respect for private and family life, European Convention on Human Rights.
6
7

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)

อนุสัญญาอาชญากรรมไซเบอร์ของยุโรป
อนุสัญญาอาชญากรรมไซเบอร์ของยุโรป (The Council of Europe Convention on
Cybercrime) วางหลักปกป้องสิทธิ (safeguard) ไว้ในมาตรา 15 ว่า “ในการกำ�หนดกฎเกณฑ์ การนำ�
กฎเกณฑ์ไปปฏิบัติ การปรับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำ�นาจนั้น ประเทศสมาชิกจะต้องกระทำ�
ภายใต้เงื่อนไขและการปกป้องสิทธิตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายภายใน ซึ่งจะต้องมีมาตรการที่เพียงพอ
ในการปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ รวมทั้งสิทธิที่เกิดจากพันธกรณีตามอนุสัญญายุโรปว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และหลักการสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศอืน่ ๆ รวมถึงหลักความได้สัดส่วน (proportionality) ...เงือ่ นไขและการปกป้องสิทธิ
นัน้ รวมถึงการใช้อ�ำ นาจตรวจสอบโดยฝ่ายตุลาการหรือองค์กรอิสระ พืน้ ฐานหรือเหตุแห่งการใช้อ�ำ นาจ
และข้อจำ�กัดด้านขอบเขตและระยะเวลาของการใช้อำ�นาจ..” อนุสัญญานี้ไม่ได้จำ�กัดเฉพาะประเทศ
ในยุโรปเท่านั้น แต่มุ่งหมายเป็นแนวทางสำ�หรับประเทศต่าง ๆ ในการบัญญัติกฎหมายภายในของตน
จึงไม่ได้กำ�หนดหรือระบุหลักการปกป้องสิทธิโดยเฉพาะเจาะจง และไม่ได้กำ�หนดหลักการปกป้อง
สิทธิมนุษยชนขึน้ ใหม่ แต่ใช้วธิ กี ารกำ�หนดหลักกว้าง ๆ เพือ่ เป็นแนวทางให้ประเทศต่าง ๆ กำ�หนดบัญญัติ
เกีย่ วกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ในการให้อำ�นาจเจ้าหน้าทีส่ บื สวนสอบสวนหรือกระทำ�การทีก่ ระทบ
สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว โดยอ้างอิงมาตรฐานการปกป้องสิทธิตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศทั่วไป ซึ่งยกตัวอย่างอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรปและกฎบัตรสหประชาชาติ เป็นต้น
หลักการเหล่านีโ้ ดยทัว่ ไปจะปรากฏในกฎหมายภายในของประเทศต่าง ๆ อยูแ่ ล้ว แต่อนุสญ
ั ญานีไ้ ด้ระบุ
หลักการด้านสิทธิมนุษยชนทีส่ ำ�คัญบางประการไว้ในตัวบท เช่น หลักความได้สดั ส่วน หลักการตรวจสอบ
ถ่วงดุลในการใช้อำ�นาจ หลักข้อจำ�กัดด้านขอบเขตและระยะเวลา เป็นต้น หรืออาจเรียกว่ากำ�หนด
มาตรฐานขั้นต่ำ� (minimum standard)
นอกจากนี้ หลัก “safeguard” ปรากฏในตราสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอื่น
อีกหลายฉบับ11 แสดงให้เห็นถึงข้อจำ�กัดของรัฐในการตรากฎหมายให้อำ�นาจเจ้าหน้าที่กระทำ�การ
อันกระทบต่อสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวด้านข้อมูลและการสื่อสารของบุคคล

11

เช่น Article 25 American Convention on Human Rights, Article 23 Arab Charter on Human Rights.
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
หลักการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ดังนี้
มาตรา 32 บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว
การกระทำ�อันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือการนำ�ข้อมูล
ส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ จะกระทำ�มิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จำ�เป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ
มาตรา 36 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าในทางใด ๆ
การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยข้อมูลทีบ่ คุ คลสือ่ สารถึงกัน รวมทัง้ การกระทำ�ด้วยประการ
ใด ๆ เพือ่ ให้ลว่ งรูห้ รือได้มาซึง่ ข้อมูลทีบ่ คุ คลสือ่ สารถึงกันจะกระทำ�มิได้ เว้นแต่มคี ำ�สัง่ หรือหมายของศาล
หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
จากที่ ผูเ้ ขียนแบ่งการพิจารณาเป็นสองระดับ คือ ระดับทีห่ นึง่ หากการใช้อำ�นาจของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการตามเงื่อนไขของพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เมื่อพิจารณา
ในกรอบของรัฐธรรมนูญอาจกล่าวได้ว่า การใช้อำ�นาจดังกล่าวเป็นการกระทำ�ในฐานะข้อยกเว้น
ของสิทธิเสรีภาพ เนื่องจากเป็นกรณีที่ “กฎหมายบัญญัติ” ไว้ ระดับที่สอง พระราชบัญญัติความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในฐานะ “กฎหมายที่บัญญัติให้อำ�นาจ” นั้น มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ด้านสิทธิมนุษยชนหรือไม่ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญก็กำ�หนดไว้ว่า กฎหมายที่ให้อำ�นาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้
เงื่อนไข “ตราขึ้นเพียงเท่าที่จำ�เป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ” ดังนั้น หากอำ�นาจพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตคิ วามผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ดา้ นสิทธิมนุษยชน ดังจะกล่าว
ต่อไป ก็จะนำ�ไปสูป่ ระเด็นความสอดคล้องหรือความขัดแย้งของหลักกฎหมายดังกล่าวภายใต้เงือ่ นไข
ตามรัฐธรรมนูญด้วย
4

การน�ำเกณฑ์การปกป้องสิทธิมนุษยชนมาวิเคราะห์หลักกฎหมาย
ที่ให้อ�ำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ตามมาตรา 18 และมาตรา 19
จากหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติระหว่างประเทศดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียน
สังเคราะห์และจำ�แนกเป็นเกณฑ์ย่อย 9 เกณฑ์ โดยเรียกว่า เกณฑ์การปกป้องสิทธิ (safeguard)12
เพื่อนำ�มาใช้วิเคราะห์หลักกฎหมายเกี่ยวกับอำ�นาจพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์13 ดังต่อไปนี้
ซึ่งเป็นการใช้คำ�ในลักษณะเดียวกับอนุสัญญาอาชญากรรมไซเบอร์ของยุโรป
อำ�นาจพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 18 ประกอบด้วยการกระทำ�และวิธีการหลายประการ แต่โดยสาระสำ�คัญของการ
กระทำ�แล้วจะเห็นถึงลักษณะของการ “ตรวจสอบ เข้าถึง หรือได้มา” ซึ่งข้อมูลการสื่อสารทางระบบคอมพิวเตอร์ ในบทความนี้จึงมี
การใช้คำ�เรียกการกระทำ�ดังกล่าวโดยรวมว่า “สอดแนมการสื่อสาร”
12

13
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เกณฑ์การปกป้องสิทธิประการที่หนึ่ง :
การเข้าถึงหรือได้มาซึง่ ข้อมูลหรือการสอดแนมการสือ่ สารต้องมีพนื้ ฐานทางกฎหมายรองรับ
โดยหลักแล้วจะต้องมีกฎหมายกำ�หนดคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในการสื่อสารที่ห้ามการได้มา
หรือเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารของปัจเจกชนเสียก่อน ดังเช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สำ�หรับ
ให้อำ�นาจเจ้าหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูลจัดอยู่ในฐานะข้อยกเว้นของหลักดังกล่าว ซึ่งจะต้องมีกฎหมาย
รองรับไว้อย่างชัดเจน หลักการนี้ปรากฏตามมาตรา 8 ของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป ซึ่งวางหลัก
ว่า การแทรกแซงการสือ่ สาร อาจกระทำ�ได้ โดยสอดคล้องกับกฎหมาย (in accordance with the law)
สำ�หรับ “กฎหมาย” นัน้ ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปตีความกว้าง รวมถึงกฎหมายลำ�ดับรอง14 หากเปรียบเทียบ
กับสหราชอาณาจักร พบว่า พระราชบัญญัตอิ ำ�นาจการสืบสวน (Investigatory Powers Act 2016) วางหลัก
ห้ามการดักรับข้อมูลการสื่อสาร แต่ก็มีการกำ�หนดข้อยกเว้นสำ�หรับกรณีผู้กระทำ�มีสิทธิในการควบคุม
การปฏิบัติการของระบบหรือได้รับความยินยอมจากผู้ที่สื่อสารข้อมูลแล้ว15 รวมทั้ง ให้อำ�นาจแก่
หน่วยงานทีม่ อี ำ�นาจในการดักรับข้อมูลได้ (lawful interception)16 เมือ่ พิจารณาในภาพรวมของระบบ
กฎหมายไทยจะพบว่า มีกฎหมายสองกลุ่มคือ กลุ่มที่วางหลักทั่วไปในการห้ามการเข้าถึงหรือได้มาซึ่ง
ข้อมูล เช่น รัฐธรรมนูญและกลุ่มที่วางหลักให้อำ�นาจเข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมูล ซึ่งปรากฏตามกฎหมาย
เฉพาะหลายฉบับ17 กฎหมายในกลุ่มนี้ครอบคลุมการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้วยและอาจจำ�แนกได้
อีก 2 กลุ่มย่อยดังนี้18
กลุ่มที่หนึ่ง
กฎหมายที่ให้อำ�นาจเจ้าหน้าที่เพื่อสืบสวนสอบสวนความผิดเฉพาะตามกฎหมายนั้น เช่น
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มีบทบัญญัติที่ให้อำ�นาจเข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมูล
ตามมาตรา 25 พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 มีบทบัญญัตทิ ใี่ ห้อำ�นาจ
เข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมูลตามมาตรา 14 จัตวา พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติที่ให้อำ�นาจเข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมูล ตามมาตรา 46 พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ พ.ศ. 2551 มี บทบั ญ ญั ติ ที่ ให้ อำ�นาจเข้ า ถึ ง หรื อ ได้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล
From Kruslin v France ,No 11801/85, ECtHR, 547, 24 April 1990.
From Section 3, Investigatory Powers Act 2016.
16
From Section 6, Investigatory Powers Act 2016.
17
From State telecommunication surveillance : a comparative study of the US and Thai telecommunication
privacy laws, by Kanathip Thongraweewong, 2014, May, In The Forth International Conference on Digital Information
and Communication Technology and its applications (DICTAP 2014), The Society of Digital Information and Wireless
Communication (SDIWC), IEEE (Thailand section). Held at University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok,
Thailand.
18
พิจารณาจากกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้ว ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 อย่างไรก็ตาม ภายใต้รัฐบาลเดียวกับที่
ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับ พ.ศ. 2560 นั้น มีร่างกฎหมายซึ่งมีบทบัญญัติให้อำ�นาจเข้าถึง
หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่อยู่ระหว่างกระบวนการบัญญัติกฎหมายอีก เช่น ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... และ ร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นต้น
14
15

17

วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน
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ตามมาตรา 30 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติ พ.ศ. 2556 มีบทบัญญัติที่ให้อำ�นาจเข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมูลตามมาตรา 17
กลุ่มที่สอง
กฎหมายที่ให้อำ�นาจเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานรัฐตรวจสอบหรือได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อความมั่นคง
หรือเพื่อตอบสนองต่อเหตุภัยคุกคามบางอย่าง กฎหมายกลุ่มที่หนึ่งดังกล่าวข้างต้นนั้น วางหลัก
ให้อำ�นาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อสืบสวนสอบสวนดำ�เนินคดีฟ้องร้องผู้กระทำ�ผิด
ฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง แต่กฎหมายกลุ่มที่สองนี้ มีลักษณะให้อำ�นาจที่กว้างกว่าเพื่อการ
ดำ�เนินกิจการด้านความมั่นคงบางอย่างของรัฐหรือตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือภัยคุกคามตามที่
กฎหมายแต่ละฉบับในกลุม่ นีไ้ ด้นยิ ามไว้ เช่น “การข่าวกรองทางการสือ่ สาร” “ภัยคุกคามทางไซเบอร์”
“สถานการณ์ฉุกเฉิน” เป็นต้น ตัวอย่างกฎหมายในกลุ่มนี้ เช่น พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ
พ.ศ. 2528 ตามมาตรา 3 สำ�นักงานข่าวกรองแห่งชาติมอี ำ�นาจหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการข่าวกรอง
ทางการสื่อสาร ซึ่งมีอำ�นาจใช้วิธีการทางเทคนิคด้วยการดักรับการติดต่อสื่อสารทางสัญญาณวิทยุ
อย่างไรก็ตาม กฎหมายนี้มีขอบเขตเป้าหมายที่จำ�กัดเฉพาะข้อมูลที่สื่อสารทาง “สัญญาณวิทยุ”
พระราชกำ�หนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มีบทบัญญัติที่ให้อำ�นาจ
เข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมูล ตามมาตรา 11 นอกจากนี้ ยังมีร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ....19 ซึ่งให้อำ�นาจคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชาติ สามารถเข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้ ภายใต้เงื่อนไขเพื่อการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์หรือการตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งนิยามความหมายไว้กว้าง
หากนำ�หลักกฎหมายดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
จะพบว่า ประการทีห่ นึง่ กฎหมายเฉพาะเหล่านีใ้ ห้อำ�นาจเข้าถึงหรือแทรกแซงการสือ่ สารข้อมูลได้กว้าง
โดยอาจครอบคลุมการสื่อสารข้อมูลช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสาร ไปรษณีย์ หรือแม้แต่ โทรเลข รวมถึง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ดว้ ย ในขณะทีม่ าตรา 18 โดยรวมแล้วเป็นการกระทำ� เพือ่
ให้ได้มาซึ่งทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ประการที่สอง เหตุอันนำ�ไปสู่การใช้อำ�นาจของกฎหมายเฉพาะ
กลุม่ ทีห่ นึง่ มีขอบเขตจำ�กัดเฉพาะการกระทำ�เพือ่ สืบสวนสอบสวนความผิดเฉพาะเรือ่ งตามกฎหมายนัน้
ซึง่ คล้ายคลึงกับอำ�นาจพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตคิ วามผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ ข้อแตกต่าง
ที่สำ�คัญก็คือ อำ�นาจตามมาตรา 18 ของ พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ขยายไปถึง
ความผิดตามกฎหมายอืน่ ด้วย (มาตรา 18 วรรคสอง) สำ�หรับเหตุอนั นำ�ไปสูก่ ารใช้อำ�นาจของกฎหมาย

จาก ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ...., โดย สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์,
2557, สืบค้นจาก https://ictlawcenter.etda.or.th/de_laws/detail/de-laws-cyber-security-protection-act
19

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)

เฉพาะกลุ่มที่สองนั้น แม้ว่าจำ�กัดเฉพาะการดำ�เนินการบางอย่างหรือการตอบสนองต่อสถานการณ์
บางอย่างตามที่กฎหมายนั้นนิยามไว้ แต่เนื่องจากนิยามดังกล่าวมีขอบเขตที่กว้างจึงส่งผลให้การใช้
อำ�นาจเป็นไปในทิศทางที่กว้างได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า ขอบเขตการใช้อำ�นาจตามกฎหมายกลุ่มที่สอง
มีความกว้างกว่าอำ�นาจพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แม้ว่า
มาตรา 18 และมาตรา 19 จะสอดคล้องกับเกณฑ์การปกป้องสิทธิข้อนี้ ก็ยังต้องพิจารณาเกณฑ์
ด้านสิทธิมนุษยชนประการอื่นดังจะกล่าวต่อไป

เกณฑ์การปกป้องสิทธิประการที่สอง :
กฎหมายที่ให้อำ�นาจจะต้องสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการมีอยู่ของกฎหมาย (mere existence) ที่ให้อำ�นาจในการดักรับ
หรือสอดแนมข้อมูลดังที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงเงื่อนไขขั้นต้น แต่ยังไม่เพียงพอที่จะสอดคล้องกับ
หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เนื่ อ งจากกฎหมายดั ง กล่ า วยั ง ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ด้ า นคุ ณ ภาพด้ ว ย
(quality of the law)20 ซึง่ จะพิจารณาได้จากเนือ้ หาสาระของกฎหมายนัน้ ว่า มีกลไกในการปกป้องสิทธิ
(safeguard) จากการใช้อำ�นาจโดยมิชอบหรือตามอำ�เภอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อำ�นาจหรือไม่ เกณฑ์
ด้านคุณภาพนี้จึงอาจจำ�แนกเป็นเกณฑ์ย่อยๆ ได้อีกหลายประการดังจะกล่าวต่อไป หลักการนี้ปรากฏ
ชัดเจนในอนุสญ
ั ญาอาชญากรรมไซเบอร์ของยุโรป ซึง่ กำ�หนดแนวทางการบัญญัตกิ ฎหมายอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ของประเทศสมาชิกไว้ในมาตรา 15 ว่า

“กฎหมายภายในต้องมีมาตรการที่เพียงพอในการปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ รวมทั้ง
สิทธิที่เกิดจากพันธกรณีตามอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง และหลักการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอื่น ๆ”
หากพิจารณาในกรอบของรัฐธรรมนูญจะเห็นได้ว่า การจำ�กัดสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวหรือ
การแทรกแซงการสื่อสารอาจทำ�ได้ในกรณี “กฎหมายบัญญัติ” แต่กฎหมายที่ให้อำ�นาจนั้นจะต้องอยู่
ภายใต้เงือ่ นไข “ตราขึน้ เพียงเท่าทีจ่ ำ�เป็นเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ” (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา 32) กล่าวคือ ต้องพิจารณาชั่งน้ำ�หนักกับหลักสิทธิมนุษยชนอื่นด้วยดังจะกล่าวต่อไป

20

หลักจากคำ�พิพากษาในคดี Liberty And Others v United Kingdom, No. 58243/00, ECtHR 568, 1 July 2008.
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เกณฑ์การปกป้องสิทธิประการที่สาม : หลักความคาดหมายได้ (foreseeability)
กฎหมายให้ อำ�นาจเข้ า ถึ ง หรื อ สอดแนมการสื่ อ สารนั้ น ต้ อ งมี ลั ก ษณะที่ ค าดหมายได้
(foreseeability) กล่าวคือ ต้องระบุเงื่อนไขและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำ�นาจอย่างชัดเจน
เพือ่ ให้ประชาชนคาดหมายได้ แต่มไิ ด้หมายความว่า บุคคลควรสามารถคาดหมายว่า เจ้าหน้าทีจ่ ะดักรับ
หรือสอดแนมข้อมูลการสื่อสารเพื่อที่ตนจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม21 เนื่องจากหลักการนี้อยู่บน
พื้นฐานของแนวคิดว่า หากอำ�นาจของฝ่ายบริหารสามารถเกิดขึ้นอย่างลับ จะนำ�ไปสู่ความเสี่ยงของ
การใช้อำ�นาจตามอำ�เภอใจ (arbitrary)22 ดังนั้น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการให้อำ�นาจเจ้าพนักงานในการ
สอดแนมหรือดักรับข้อมูล จึงต้องอยูบ่ นหลักการปกป้องสิทธิในระดับพืน้ ฐาน (minimum safeguard)23
ซึง่ ต้องมีความชัดเจนในรายละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรณีการใช้เทคโนโลยีซงึ่ มีความซับซ้อน24 ด้วย
เหตุนี้ กฎหมายภายในที่ให้อำ�นาจหน่วยงานของรัฐสอดแนมข้อมูลการสื่อสารของประชาชน จะต้องมี
ความชัดเจนเพียงพอ (sufficiently clear) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงสถานการณ์และเงื่อนไข
ที่เจ้าพนักงานจะมีอำ�นาจในการใช้มาตรการสอดแนมหรือดักรับข้อมูล25 กล่าวคือ ต้องมีการระบุ
รายละเอียดต่าง ๆ เช่น ลักษณะความผิดที่จะนำ�ไปสู่การใช้อำ�นาจสอดแนม การนิยามประเภทหรือ
กลุม่ ของบุคคลทีอ่ ยูใ่ นขอบเขตหรือเป้าหมายของการสอดแนม ข้อจำ�กัดด้านระยะเวลาของการสอดแนม
กระบวนการภายหลั ง การสอดแนม กล่ า วคื อ การจั ด การกั บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าจาการสอดแนม เช่ น
การจัดเก็บ การส่งต่อ การใช้ การทำ�ลายข้อมูล การปกป้องคุ้มครองบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการ
สื่อสาร
นอกจากในระดับของตัวบทกฎหมายแล้ว รายละเอียดในการใช้อำ�นาจอาจมีการระบุให้ชดั เจนใน
รูปแบบของประมวลแนวปฏิบตั ิ (code of practice)26 หากนำ�หลักดังกล่าวมาพิจารณา พระราชบัญญัติ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตราเกี่ยวกับอำ�นาจพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 18 เห็นว่า
ในแง่หนึ่งตัวบทกฎหมายของมาตรา 18 และมาตรา 19 มีการระบุรายละเอียด อาทิ ความผิดใดบ้างที่
จะนำ�ไปสู่อำ�นาจสืบสวนสอบสวนเช่น ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ลักษณะและวิธีการกระทำ� เช่น
ตรวจสอบ เข้าถึง การทำ�สำ�เนา การยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น แต่ในอีกแง่หนึ่ง ยังมี
รายละเอียดหลายประการทีอ่ าจไม่สอดคล้องกับหลักความคาดหมายได้ โดยเฉพาะเหตุแห่งการใช้อำ�นาจ
หรือฐานความผิดอันนำ�ไปสู่การใช้อำ�นาจตามมาตรา 18 ซึ่งจำ�แนกได้สองกรณีดังนี้

From Leander v Sweden, No. 9248/81, A/116, ECtHR, 1987.
From Rotaru v Romania, No 28341/95, ECtHR, 2000.
23
From Huvig v France, Series A no. 176-B, No. 11105/84, ECtHR, 1990.
24
From Valenzuela Contreras v Spain,. Application No. 27671/95, ECtHR, 1998.
25
From Kopp v. Switzerland, no. 23224/94, ECtHR, 1998.
26
From Information technology law (pp. 225-227), by D. Rowland, U. Kohl, & A. Charlesworth, 2012,
New York : Routledge.
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ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)

“ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้” แม้ว่ามาตรา 18 กำ�หนดให้อำ�นาจ สืบสวนและสอบสวน
ในกรณีทมี่ เี หตุอนั ควรเชือ่ ได้วา่ มีการกระทำ�ความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ซึง่ อาจคล้ายคลึงกับกฎหมาย
เฉพาะอืน่ ทีใ่ ห้อำ�นาจได้มาซึง่ ข้อมูลเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการสืบสวนความผิดตามกฎหมายนัน้ เช่น กฎหมาย
เกีย่ วกับยาเสพติด กฎหมายเกีย่ วกับการฟอกเงิน เป็นต้น แต่ “ความผิดตามพระราชบัญญัติความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” มีปัญหาในเชิงสารบัญญัติ กล่าวคือ มีขอบเขตกว้างกว่าความผิดทีก่ ระทบถึง
ความมัน่ คงปลอดภัยของระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ เนือ่ งจากรวมถึงความผิดเกีย่ วกับเนือ้ หา (content)
ทีไ่ ม่ได้สง่ ผลกระทบต่อการทำ�งานของระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด นอกจากนี้ องค์ประกอบ
ความผิดเกี่ยวกับเนื้อหาหลายฐานยังมีความกว้าง ไม่ชดั เจน ขึน้ อยูก่ บั การตีความ โดยเฉพาะความผิด
ในมาตรา 14 เช่น “ข้อมูลเท็จเกีย่ วกับความมัน่ คงของประเทศ ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ความปลอดภัย
สาธารณะ หรือความตื่นตระหนกแก่ประชาชน” ตามมาตรา 14 (2) ซึ่งมีความหมายกว้าง ไม่ชัดเจน
และมีความเป็นไปได้ในการนำ�มาใช้ฟ้องร้องผู้วิพากษ์วิจารณ์ภาครัฐหรือเอกชน หรือความผิดฐาน
“ยุยงปลุกปั่น” ตามกฎหมายอาญามาตรา 116 ที่มีความเชื่อมโยงกับความผิดมาตรา 14 (3) นั้น ก็มี
ความไม่ชดั เจนและมีการนำ�มาใช้ดำ�เนินคดีผแู้ สดงความคิดเห็นวิพากษ์วจิ ารณ์รฐั บาลอยูอ่ ย่างสม่ำ�เสมอ
จะเห็นได้วา่ ฐานความผิดทีก่ ำ�หนดองค์ประกอบ “ความมัน่ คง” นัน้ ประชาชนอาจไม่สามารถคาดหมาย
ได้ว่ามีขอบเขตอย่างไร ศาลยุโรปวางหลักว่า กฎหมายภายในต้องมีความชัดเจนและเพียงพอให้
ประชาชนทราบได้ว่าอำ�นาจของเจ้าพนักงานนั้นอยู่ภายใต้สถานการณ์และเงื่อนไขอย่างไร การที่
กฎหมายกำ�หนดเกี่ยวกับการ “คุกคามความมั่นคงของชาติ” นั้น มีลักษณะแตกต่างกันไปและอาจไม่
สามารถคาดหมายได้ รวมทั้งยากที่จะนิยามไว้ล่วงหน้า27 ความกว้างของฐานความผิดนำ�ไปสู่ประเด็น
ว่า ประชาชนไม่สามารถคาดหมายได้แน่นอนว่า การโพสต์หรือสื่อสารข้อมูลกรณีใดจะเป็นความผิด
อันจะนำ�ไปสูก่ ารทีพ่ นักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะสามารถใช้อำ�นาจเข้าถึงข้อมูลการสือ่ สารเพือ่ สืบสวนความผิด
ที่กว้างและไม่ชัดเจนดังกล่าวได้
ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น การแก้ไขกฎหมายฉบับปี พ.ศ. 2560 มีการขยายขอบเขตการใช้

อำ�นาจไปถึงความผิดอืน่ นอกจากพระราชบัญญัตคิ วามผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ กล่าวคือ “…บรรดาความผิด
อาญาต่อกฎหมายอื่นซึ่งได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์
เป็ น องค์ ป ระกอบหรื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการกระทำ�ความผิ ด หรื อ มี ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การกระทำ�ความผิดอาญาตามกฎหมายอืน่ …” (มาตรา 18 วรรคสอง) จะเห็นได้วา่ กฎหมายไม่ได้กำ�หนดตาราง
หรือบัญชีทแ่ี สดงฐานความผิดตามกฎหมายอืน่ ทีอ่ าจนำ�มาสูก่ ารใช้อำ�นาจดังกล่าว ประกอบกับสภาพข้อเท็จจริง
ที่ ว่ า การกระทำ�ความผิ ด ดั้ ง เดิ ม ชนิ ด ต่ า ง ๆ ในปั จ จุ บั น มั ก มี ก ารเกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ค อมพิ ว เตอร์
หรือการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ ดังนั้น ขอบเขตของความผิดอื่นนอกจากพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ทีอ่ าจเข้ามาสูก่ ระบวนการใช้อำ�นาจตามมาตรา 18 นัน้ จึงกว้าง และบุคคลทัว่ ไปไม่อาจคาดหมาย
ได้ว่ารวมถึงความผิดใดบ้าง
27

From Kennedy v. the United Kingdom , No. 26839/05 , ECtHR, 18 may 2010.
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เกณฑ์การปกป้องสิทธิประการที่สี่ :
หลักความเฉพาะเจาะจงในแง่เหตุแห่งการใช้อำ�นาจ
เกณฑ์ที่ว่ากฎหมายต้องระบุเหตุอันนำ�ไปสู่การใช้อำ�นาจนั้นปรากฏให้เห็นจากคำ�พิพากษา
้ กการว่า กฎหมายจะต้องระบุปจั จัยสำ�คัญ (identification of triggering
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป ทีย่ ำ�หลั
factor) สำ�หรับการสอดแนมหรือดักรับข้อมูลการสื่อสาร เพื่อมิให้นำ�ไปสู่การใช้อำ�นาจที่กว้างเกินไป
และเป็นตามอำ�เภอใจ โดยกฎหมายอาจระบุการมีอยู่ของเหตุผลอันควรสงสัยในการดักรับข้อมูลของ
ผู้เกี่ยวข้อง (reasonable suspicion) หรือกฎหมายอาจระบุไว้ในขั้นตอนการขออนุญาตจากศาลว่า
เจ้าหน้าที่ต้องระบุเหตุปัจจัย28 นอกจากการระบุปัจจัยหรือเหตุแห่งการใช้อำ�นาจแล้ว เหตุหรือปัจจัย
ดังกล่าวยังต้องมีความเฉพาะเจาะจงด้วย โดยกฎหมายจะต้องมีการกำ�หนดขอบเขตในแง่ของความผิด
ที่เข้าข่ายจะถูกสอดแนมหรือเหตุแห่งการสอดแนมอย่างชัดเจน หลักการนี้มีความสัมพันธ์กับหลัก
ความคาดหมาย (foreseeability) เพื่อมิให้กฎหมายกว้างเกินไปจนนำ�ไปสู่การใช้อำ�นาจโดยมิชอบ
สำ�หรับการกำ�หนดความผิดที่เข้าข่ายนั้น มีประเด็นว่า จำ�ต้องระบุเฉพาะเจาะจงเป็นรายฐานความผิด
เลยหรือไม่ เห็นว่ามีสองแนวทางหลักดังนี้
แนวทางทีห่ นึง่ กำ�หนดเป็นบัญชีรายชือ่ ของฐานความผิดทีเ่ ฉพาะเจาะจง ซึง่ กรณีนจ้ี ะชัดเจนว่า
ความผิดใดทีอ่ าจนำ�ไปสูอ่ ำ�นาจในการเข้าถึงหรือดักรับข้อมูลได้ กฎหมายทีใ่ ช้วธิ กี ารตามแนวทางนี้ เช่น
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา (Omnibus Crime Control Act, section 2516) ซึง่ ได้ระบุฐานความผิด
แยกเป็นรายฐานความผิดว่า ความผิดใดที่อาจถูกดักรับข้อมูลได้
แนวทางทีส่ อง ไม่กำ�หนดฐานความผิดหรือบัญชีรายชือ่ ฐานความผิด แต่กำ�หนดเกณฑ์ทเี่ ฉพาะ
เจาะจงไว้ (specific criteria) เพื่อนำ�ไปพิจารณาว่า ความผิดในกรณีนั้นจะสามารถเข้าถึงหรือดักรับ
ข้อมูลได้หรือไม่
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเคยตัดสินว่า29 กฎหมายทีก่ ำ�หนดให้อำ�นาจดักรับข้อมูลสำ�หรับความผิด
“ร้ายแรง ร้ายแรงมาก ร้ายแรงทีส่ ดุ ” นัน้ กว้างเกินไป แม้วา่ มีการกำ�หนดนิยามสำ�หรับความผิดทัง้ สาม
กรณีดังกล่าว แต่ศาลเห็นว่า ฐานความผิดต่าง ๆ ตามกฎหมายอาญาอาจจัดอยู่ในความผิดทั้งสามกลุ่ม
ได้ทง้ั สิน้ กฎหมายนัน้ จึงไม่สอดคล้องกับมาตรา 8 ของอนุสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนยุโรป นอกจากนี้ ศาลยุโรป
ยั ง ได้ ตั ด สิ น ว่ า กฎหมายยุ โ รปที่ ใ ห้ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จราจรคอมพิ ว เตอร์ ด้ ว ยเหตุ “อาชญากรรม
ร้ายแรง” (serious crime) ตามกฎหมายภายในประเทศสมาชิก ซึ่งไม่มีความชัดเจนถึงลักษณะของ
ความผิดดังกล่าว30

From Roman Zakharov v. Russia, No. 47143/06, ECtHR, Dec. 4, 2015.
From Iordachi And Others v Moldova ,25198/02, [2009] ECtHR 256.
30
From Joined Cases C-293/12 and C-594/12, 8 April 2014.
28
29
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ดังนั้น กฎหมายซึ่งบัญญัติความผิดที่อาจถูกเข้าถึงหรือดักรับข้อมูลได้ไว้กว้าง เช่น “ความผิด
ทีย่ งุ่ ยากซับซ้อน” หรือ “ความผิดร้ายแรง” โดยมิได้กำ�หนดนิยามหรือขอบเขตว่า ความผิดอย่างไรยุง่ ยาก
ซับซ้อนหรือร้ายแรง อาจทำ�ให้ครอบคลุมความผิดต่าง ๆ ในกฎหมายอาญาจำ�นวนมาก ซึง่ เมือ่ เทียบกับ
กรณีของยุโรปแล้วอาจกล่าวได้ว่ามีลักษณะกว้างเกินไปไม่สอดคล้องกับหลักความเฉพาะเจาะจง
และหลักความคาดหมายได้ หากนำ�หลักการนี้มาพิจารณากฎหมายไทย เห็นว่า กฎหมายเฉพาะ
ที่ให้อำ�นาจเจ้าพนักงานสอดแนมหรือเข้าถึงข้อมูลมีการกำ�หนดเหตุแห่งการใช้อำ�นาจไว้ โดยกฎหมาย
เฉพาะแต่ละฉบับจะมีขอบเขตเฉพาะการได้มาซึง่ ข้อมูลเพือ่ การสืบสวนสอบสวนหรือบังคับใช้กฎหมาย
ฉบับนั้น เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ครอบคลุมเฉพาะการได้มา
ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับคดียาเสพติด พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
ครอบคลุมเฉพาะการได้มาซึง่ ข้อมูลเกีย่ วกับคดีฟอกเงิน เป็นต้น แม้กฎหมายบางฉบับจะมีขอบเขตกว้าง
ครอบคลุมความผิดหลายชนิด เช่น พระราชบัญญัตกิ ารสอบสวนคดีพเิ ศษ พ.ศ. 2547 แต่กย็ งั มีการระบุ
รายละเอียดว่า คดีประเภทใดเป็นคดีพิเศษ จึงเห็นว่า กฎหมายเฉพาะเหล่านี้จึงมีความเฉพาะเจาะจง
ในแง่เหตุแห่งการใช้อำ�นาจ ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายที่ให้อำ�นาจสอดแนมหรือดักรับข้อมูลในวงกว้าง
อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายบางฉบับเช่น ร่างพระราชบัญญัตคิ วามมัน่ คงไซเบอร์ฯ นิยามความหมายของ
“ภัยคุกคามไซเบอร์” อันเป็นเหตุแห่งการใช้อำ�นาจเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารไว้กว้าง จึงอาจครอบคลุม
ทัง้ ภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การโจมตีทางเทคนิค และการแสดงความคิดเห็นในการสือ่ สาร
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อระบบคอมพิวเตอร์31
สำ�หรับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้น มีการกำ�หนดเหตุ
แห่งการใช้อำ�นาจหรือปัจจัยไว้ตามมาตรา 18 และมาตรา 19 กล่าวคือเป็นไปเพื่อสืบสวนสอบสวน
ความผิดตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด จึงแตกต่างจากกฎหมายทีใ่ ห้อำ�นาจสอดแนมโดยไม่ระบุเหตุ นอกจากนี้
ในขัน้ ตอนการขออนุญาตจากศาลนัน้ มาตรา 19 กำ�หนดให้เจ้าหน้าทีต่ อ้ งระบุเหตุปจั จัยในคำ�ร้อง กล่าวคือ
ระบุเหตุอนั ควรเชือ่ ว่ามีการกระทำ�ผิดและรายละเอียดเกีย่ วกับการกระทำ�ผิด32 อย่างไรก็ตาม มีประเด็น
ที่ ต้ อ งพิ จ ารณาต่ อ ไปว่ า ความผิ ด ที่ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ ต้ อ งมี ก ารใช้ อำ�นาจสื บ สวนสอบสวนนั้ น มี
ความเฉพาะเจาะจงหรือไม่ ซึ่งอาจจำ�แนกได้สองส่วนคือ

จาก เปรียบเทียบกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกาหลีใต้ กับ ร่าง พรบ ความมั่นคงไซเบอร์,
โดย คณาธิป ทองรวีวงศ์, 2559, สืบค้นจาก http://comparative-privacy-law.blogspot.com/2015/01/blog-post_30.html
32
ซึ่งในจุดนี้สอดคล้องกับแนวของศาลยุโรป (Roman Zakharov v. Russia, No. 47143/06, ECtHR, Dec. 4, 2015)
สำ�หรับเหตุอนั เป็นทีม่ าของการใช้อำ�นาจตามมาตรา 18 นัน้ กฎหมายกำ�หนดว่า “ในกรณีทมี่ เี หตุอนั ควรเชือ่ ” ซึง่ อาจมองว่าเป็นการระบุ
ไว้อย่างกว้างและไม่เฉพาะเจาะจง ประเด็นนี้จะได้พิจารณาต่อไป
31
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ในส่วนความผิดตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ มีการ
กำ�หนดเหตุแห่งการใช้อำ�นาจหรือฐานความผิดไว้อย่างเฉพาะเจาะจงโดยแยกเป็นความผิดทีก่ ระทำ�ต่อ
ระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ (มาตรา 5 - มาตรา 11) และความผิดเกีย่ วกับเนือ้ หา (มาตรา 14 - มาตรา
16) แม้วา่ หากพิจารณาในรายละเอียดแล้วอาจมีปญ
ั หาในแง่ความกว้างขององค์ประกอบฐานความผิด
เช่น มาตรา 14 (2) และ (3) แต่โดยหลักการแล้วอาจจัดอยูใ่ นแนวทางทีห่ นึง่ เนือ่ งจากเชือ่ มโยงกับฐาน
ความผิดที่ระบุได้
ในส่วนของความผิดตามกฎหมายอื่น เนื่องจากมาตรา 18 วรรคสอง ขยายขอบเขตเหตุ
แห่งอำ�นาจของพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นการได้มาหรือเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ครอบคลุมถึงความผิดอาญา
ตาม “กฎหมายอืน่ ” ภายใต้เงือ่ นไขว่า“บรรดาความผิดอาญาต่อกฎหมายอืน่ ซึง่ ได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งในการ
กระทำ�ความผิดหรือมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ�ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น”
การกำ�หนดเงื่อนไขดังกล่าวทำ�ให้การกระทำ�ผิดอาญาใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรคอมพิวเตอร์
สามารถอยูใ่ นขอบเขตอำ�นาจนี้ เนื่องจากไม่ได้กำ�หนดเจาะจงว่า “กฎหมายอื่น” นั้นหมายถึงกฎหมาย
ฉบับใดบ้าง อีกทั้ง ไม่ได้กำ�หนดเกณฑ์เกี่ยวกับความรุนแรงของอัตราโทษสำ�หรับความผิดอาญา
ตามกฎหมายอืน่ ทำ�ให้ครอบคลุมทั้งความผิดต่อส่วนตัวทีย่ อมความได้และความผิดอาญาแผ่นดินด้วย
ดังนั้น แม้การใช้อำ�นาจตามมาตรา 18 จะมีข้อจำ�กัดตามวรรคหนึ่ง คือ “เฉพาะที่จำ�เป็นเพื่อประโยชน์
ในการใช้เป็นหลักฐานเกีย่ วกับการกระทำ�ความผิดและหาตัวผูก้ ระทำ�ความผิด” แต่เนือ่ งจาก “เหตุแห่ง
การใช้อำ�นาจสืบสวนสอบสวน” ตามมาตรา 18 วรรคสอง มีการขยายออกไปจากความผิดตาม
พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เมื่อพิจารณาสภาพของการสื่อสารในปัจจุบันจะเห็นได้
ว่า บุคคลมีการสือ่ สารทางระบบคอมพิวเตอร์กนั อย่างกว้างขวางและอาจนำ�คอมพิวเตอร์ไปใช้ประกอบ
กับการกระทำ�ความผิดใดก็ได้ ในกรอบของประมวลกฎหมายอาญานั้น ความผิดหลายฐานอาจกระทำ�
โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหรือส่วนหนึ่งในการกระทำ� ทั้งที่เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน
และความผิดต่อส่วนตัวทีส่ ามารถยอมความได้ ตัวอย่างเช่น การยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกงทีก่ ระทำ�เจาะจง
ตัวบุคคล หรือหมิ่นประมาทที่ไม่อยู่ในขอบเขตมาตรา 14 (1) แล้ว ความผิดเหล่านี้เป็นความผิดที่
ยอมความได้ หรือแม้แต่ความผิดลหุโทษทีอ่ าจกระทำ�ทางคอมพิวเตอร์ได้ ความผิดเหล่านีโ้ ดยหลักแล้ว
ขึ้นอยู่กับว่าพนักงานสอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตคิ วามผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ ให้ใช้อำ�นาจตามมาตรา 18 หรือไม่ โดยไม่ได้มเี กณฑ์
เชิงภาวะวิสัยที่ชัดเจนหรือเจาะจงว่า กรณีใดพนักงานสอบสวนจึงจะใช้อำ�นาจร้องขอ และกรณีใดที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จะดำ�เนินการตามคำ�ร้องขอนั้น
ต่อไป นอกจากความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วยังอาจครอบคลุมความผิดอาญาตามกฎหมาย
อื่นใดก็ได้อีกด้วยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์
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หากพิจารณาแนวทางการระบุความผิดทัง้ สองแนวทางข้างต้น จะเห็นได้วา่ หลักการตามมาตรา
18 วรรคสอง ไม่ใช่การกำ�หนดบัญชีรายชื่อฐานความผิดอย่างเฉพาะเจาะจงตามแนวทางที่หนึ่ง
หากพิจารณาตามแนวทางทีส่ อง เห็นว่า เงือ่ นไขหรือเหตุอนั นำ�ไปสูก่ ารใช้อำ�นาจตามมาตรา 18 วรรคสอง
นั้นเป็นเกณฑ์ที่กว้าง โดยการกระทำ�ความผิดต่างๆ ในบริบทสภาพแวดล้อมการสื่อสารข้อมูล
ในปัจจุบนั อาจ “เกีย่ วข้อง” กับระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้ไม่วา่ ทางใดทางหนึง่ จึงเห็นว่า การกำ�หนด
เงื่อนไขลักษณะนี้จึงไม่ใช่การกำ�หนดเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง (specific criteria) ตามแนวทางที่สอง33
ด้วยเหตุนี้ การขยายขอบเขตอำ�นาจการสืบสวนสอบสวนตามมาตรา 18 วรรคสอง นำ�ไปสูก่ ารใช้อำ�นาจ
การเข้าถึง ตรวจสอบ หรือได้มาซึ่งข้อมูล เพื่อการสืบสวนสอบสวนความผิดซึ่งไม่จำ�กัดเฉพาะความผิด
ที่ร้ายแรงหรือความผิดที่ยอมความไม่ได้เท่านั้น จึงเห็นว่าเป็นการให้น้ำ�หนักกับการสืบสวนสอบสวน
มากกว่าการคุม้ ครองสิทธิในความเป็นอยูส่ ว่ นตัว และไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนในเรือ่ ง
ความเฉพาะเจาะจงในแง่เหตุแห่งการใช้อำ�นาจ
เกณฑ์การปกป้องสิทธิประการที่ห้า :
หลักความเฉพาะเจาะจงในแง่เป้าหมาย (Target)
หลักการนีเ้ ป็นการจำ�แนกระหว่างการดักรับหรือสอดแนมในวงกว้าง (mass or indiscriminate
surveillance) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นการขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนกับการดักรับหรือสอดแนมเฉพาะ
เจาะจงบุคคลที่ต้องสงสัยเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งอาจทำ�ได้ภายใต้เงื่อนไขและ
เกณฑ์ประการต่าง ๆ ศาลยุโรปเคยตัดสินว่า กฎหมายภายในซึ่งให้อำ�นาจเจ้าพนักงานดักรับข้อมูล
โดยกำ�หนดกลุ่มเป้าหมายว่า “ผู้ต้องสงสัย จำ�เลย หรือ บุคคลอื่นใดที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำ�
ความผิดอาญา” (suspect, defendant or other person involved in a criminal offence)34
ศาลวินิจฉัยว่าเป็นกฎหมายที่กว้างเกินไปขาดลักษณะเฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะกรณี “บุคคลอื่นใดที่
อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำ�ความผิดอาญา” ซึ่งไม่มีคำ�อธิบายหรือคำ�นิยามกำ�หนดขอบเขตของ
คำ�ดังกล่าวด้วย กฎหมายนี้จึงไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ มาตรา 835 หากนำ�หลักความเฉพาะเจาะจง
ในแง่เป้าหมายมาพิจารณาขอบเขตเป้าหมายตามกฎหมายไทย อาจจำ�แนกได้สามกรณี

ซึ่งในจุดนี้สอดคล้องกับแนวของศาลยุโรป (Roman Zakharov v. Russia, No. 47143/06, ECtHR, Dec. 4, 2015)
สำ�หรับเหตุอนั เป็นทีม่ าของการใช้อำ�นาจตามมาตรา 18 นัน้ กฎหมายกำ�หนดว่า “ในกรณีทมี่ เี หตุอนั ควรเชือ่ ” ซึง่ อาจมองว่าเป็นการระบุ
ไว้อย่างกว้างและไม่เฉพาะเจาะจง ประเด็นนี้จะได้พิจารณาต่อไป
34
From Article 156, 1 of the Criminal Code.
35
From Iordachi And Others v Moldova , no.25198/02, ECtHR , 2009.
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ขอบเขตเป้าหมายในแง่รูปแบบข้อมูล กฎหมายเฉพาะของไทยที่ให้อำ�นาจเข้าถึงหรือได้มาซึ่ง
ข้อมูล มีขอบเขตเป้าหมายในแง่ของรูปแบบข้อมูลที่กว้าง กล่าวคือ ครอบคลุมทั้งข้อมูลคอมพิวเตอร์
และข้อมูลรูปแบบอื่น เช่น “เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอื่นใดซึ่งส่งทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์
โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการสื่อสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศใด”36 “บัญชี ข้อมูลทางการสือ่ สาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์”37 “เอกสารหรือข้อมูลข่าวสาร
อื่นใดซึ่งส่งทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์หรือสือ่ สารสนเทศอืน่ ใด”38 เป็นต้น แต่อำ�นาจของเจ้าหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตคิ วามผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตามมาตรา 18 นั้นโดยรวมแล้ว จำ�กัดเป้าหมายที่อยู่ในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เช่น “ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์”
ขอบเขตเป้าหมายในแง่ของเนื้อหา กฎหมายเฉพาะของไทยที่ให้อำ�นาจเข้าถึงหรือได้มาซึ่ง
ข้อมูลมักจะกำ�หนดขอบเขตว่าข้อมูลดังกล่าวต้องมี “ความเกีย่ วข้อง” กับความผิดอันเป็นเหตุใช้อำ�นาจ
สืบสวนสอบสวนตามกฎหมายนั้น เช่น พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 25
กำ�หนดขอบเขตเป้าหมายไว้ว่า “ข้อมูลข่าวสารอื่นใด...ที่ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการ
กระทำ�ความผิด…” พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 46 วรรค
แรก กำ�หนดขอบเขตเป้าหมายไว้ว่า “บัญชีลูกค้าของสถาบันการเงิน เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการ
สื่อสาร หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทำ�ความผิด...”
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 14 จัตวา กำ�หนดขอบเขต
เป้าหมายไว้ว่า “ข้อมูลข่าวสารอื่นใด...ที่ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทำ�ความผิด…”
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการมีสว่ นร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา
17 กำ�หนดขอบเขตเป้าหมายว่า “...ข้อมูลข่าวสาร... ถูกใช้หรืออาจถูกใช้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์จาก
การกระทำ�ความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ”
จะเห็นได้ว่า กฎหมายเฉพาะที่ยกตัวอย่างนั้น กำ�หนดขอบเขตในแง่เนื้อหาของข้อมูลเป้าหมาย
ว่า “...ทีถ่ กู ใช้หรืออาจถูกใช้เพือ่ ประโยชน์ในการกระทำ�ความผิด…” เมือ่ เปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จะพบว่า มาตรา 18 ให้อำ�นาจการกระทำ�หลายอย่างซึ่งมีขอบเขต
เป้าหมายแตกต่างกัน เช่น อำ�นาจการทำ�สำ�เนาข้อมูลตามมาตรา 18 (4) กำ�หนดขอบเขตเป้าหมาย
ว่า “...ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้
ว่ามีการกระทำ�ความผิด” อำ�นาจการตรวจสอบหรือเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 18 (6) กำ�หนด
ขอบเขตเป้าหมายว่า “...ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับ
จาก มาตรา 14 จัตวา, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519.
จาก มาตรา 46 วรรคแรก, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542.
38
จาก พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551.
36
37

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)

การกระทำ�ความผิดหรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำ�ความผิด...”
นอกจากนี้ อำ�นาจตามอนุมาตรา (1) - (8) ของมาตรา 18 อยู่ภายใต้เงื่อนไขตามวรรคหนึ่งว่า
“เหตุอนั ควรเชือ่ ได้วา่ มีการกระทำ�ความผิด” ดังนัน้ เมือ่ พิจารณาประกอบกันแล้วอาจกล่าวได้วา่ ข้อมูล
เป้าหมายมีขอบเขตในเชิงเนื้อหาที่กว้างกว่ากฎหมายเฉพาะตามตัวอย่างข้างต้นที่ระบุขอบเขตเนื้อหา
ว่า “ข้อมูลที่ถูกใช้หรืออาจถูกใช้ในการกระทำ�ผิด”
ขอบเขตเป้าหมายในแง่ตัวบุคคล กฎหมายเฉพาะที่ยกตัวอย่างและพระราชบัญญัติความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ต่างมีลักษณะกำ�หนดขอบเขตเป้าหมายที่ “ข้อมูล” มากกว่าตัวบุคคล เนื่องจาก
กำ�หนดความเชื่อมโยงข้อมูลกับ “การกระทำ�ผิด” ดังนั้นข้อมูลที่อยู่ในขอบเขตอาจเกี่ยวข้องกับ ผู้ต้อง
สงสัยและอาจครอบคลุมไปถึงข้อมูลของบุคคลอื่นด้วย ในแง่นี้อาจพิจารณาว่าไม่มีความเจาะจงใน
แง่ตวั บุคคลเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม อำ�นาจการได้มาหรือเข้าถึงข้อมูลตามกฎหมายเหล่านีย้ งั มีเงือ่ นไข
จำ�กัดว่า จะต้องเป็นกรณีที่มีเหตุสงสัยว่าเกิดการกระทำ�ความผิด หรือที่กฎหมายหลายฉบับกำ�หนด
เงื่อนไขโดยใช้คำ�ว่า “ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อ”39 ซึ่งในแง่หนึ่งอาจพิจารณาได้ว่ายังไม่ถึงขั้นเป็น
การให้อำ�นาจสอดแนมในวงกว้าง (mass surveillance) แต่ในอีกแง่หนึ่ง “เหตุอันควรเชื่อ” นั้นมี
ความหมายกว้างและอาจนำ�ไปสู่การใช้อำ�นาจตามอำ�เภอใจของฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ตาม กฎหมาย
หลายฉบับมีกลไกจำ�กัดความกว้างนี้ด้วยการกำ�หนดให้ศาลเป็นผู้พิจารณาคำ�ร้องว่ามีเหตุควรเชื่อ
ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคำ�ร้องหรือไม่ สำ�หรับในส่วนของพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ มีการกำ�หนดให้คำ�ร้องของพนักงานเจ้าหน้าที่มีความเจาะจงมากขึ้น โดยมาตรา 19
กำ�หนดว่า
เจ้าพนักงานต้องระบุในคำ�ร้องถึง “เหตุอนั ควรเชือ่ ได้วา่ บุคคลใดกระทำ�หรือกำ�ลังจะกระทำ�การ
อย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นความผิด เหตุที่ต้องใช้อำ�นาจ...เท่าที่สามารถจะระบุได้” จากหลักการเหล่านี้
โดยเฉพาะในคำ�ร้องทีต่ อ้ งระบุถงึ “บุคคลใด” อาจกล่าวว่าเป็นการกำ�หนดขอบเขตเฉพาะเจาะจงในแง่
บุคคลเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม การใช้อำ�นาจในกรณีเรียกให้ผู้ให้บริการส่งข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
และข้อมูลผู้ใช้บริการ (มาตรา 18 (2) (3)) แม้ว่าจะต้องเป็นกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำ�ผิด
แต่หากพิจารณาประกอบกับมาตรา 26 ที่ กำ�หนดหน้าทีใ่ ห้ผใู้ ห้บริการจัดเก็บข้อมูลการสือ่ สารทัง้ หมด
และทุกรายโดยไม่ตอ้ งมีเหตุอนั ควรสงสัย จึงอาจพิจารณาว่า การจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์และ
ข้อมูลผู้ใช้งานตลอดจนการให้อำ�นาจเรียกข้อมูลดังกล่าวนั้น ไม่สอดคล้องกับหลักความเฉพาะเจาะจง
ในแง่บคุ คล นอกจากความเจาะจงในแง่บคุ คลแล้ว ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปยังวางหลักว่า คุม้ ครองข้อมูล
การสื่อสารของบุคคลบางจำ�พวกเป็นพิเศษ (privileged communication) เช่น ข้อมูลการสื่อสาร
39

“ในกรณี มี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ” ปรากฏใน กฎหมายหลายฉบั บ เช่ น มาตรา 17 พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปราม
การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 25 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 14 จัตวา
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 30 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และ
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จึงอาจมีปญ
ั หาว่า กรณีใดทีเ่ ป็นเหตุอนั ควรเชือ่ ซึง่ กฎหมายบางฉบับกำ�หนด
เฉพาะเจาะจงว่า “ในกรณีมีพยานหลักฐานตามสมควร” เช่น มาตรา 46 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
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ระหว่างทนายกับลูกความ ข้อมูลการสื่อสารของสื่อมวลชน (journalist) ซึ่งจะต้องได้รับการคุ้มครอง
ในระดับที่สูงกว่าข้อมูลการสื่อสารทั่วไป40 อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ได้กำ�หนด
แยกแยะความแตกต่างระหว่างการได้มาหรือเข้าถึงข้อมูลของบุคคลเป้าหมายที่จัดอยู่ในกลุ่มพิเศษ
เหล่านี้
เกณฑ์การปกป้องสิทธิประการที่หก :
หลักการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่สาม (Third party)
หากพิจารณาในภาพรวมของหลักปกป้องสิทธิจากการใช้อำ�นาจของเจ้าหน้าที่ อาจจำ�แนกหลัก
คุ้มครองข้อมูลได้ 3 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวม (collection) การเก็บรักษา (storage) การนำ�ไปใช้
ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูล (use and disclose)41 โดยในที่นี้ ผู้เขียนจะรวมขั้นตอนการเก็บรักษากับ
ขั้นตอนการนำ�ไปใช้ โดยเรียกว่า “ขั้นตอนหลังการได้มาซึ่งข้อมูล” สำ�หรับหลักการปกป้องสิทธิ
ของบุคคลที่สามอาจจำ�แนกวิเคราะห์เป็นสองขั้นตอน ดังนี้
การคุม้ ครองสิทธิของบุคคลทีส่ ามในขัน้ ตอนการได้มาซึง่ ข้อมูล กฎหมายทีใ่ ห้อำ�นาจเจ้าหน้าที่
ในการเข้าถึงหรือได้มาซึง่ ข้อมูล จะต้องมีหลักในการคุม้ ครองบุคคลทีส่ าม ซึง่ ไม่ได้มสี ว่ นร่วมในความผิด
อันเป็นที่มาของการได้มาหรือเข้าถึงซึ่งข้อมูล แต่อาจมีความเกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อมูลที่เจ้าหน้าที่
ได้มาหรือเข้าถึง หากกฎหมายให้อำ�นาจจัดเก็บข้อมูลในวงกว้างหรือไม่เจาะจง จะส่งผลกระทบต่อบุคคล
ทีส่ าม หลักการนีม้ คี วามสัมพันธ์กบั หลักความเฉพาะเจาะจงในแง่เป้าหมาย
การอ้างเหตุผล “ความมั่นคง” ของรัฐนั้น หากนำ�มาสู่กฎหมายที่กระทบบุคคลที่สามด้วยก็ไม่
สอดคล้องกับเกณฑ์นี้ เช่น ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปตัดสินว่า กฎหมายฮังการีที่ให้อำ�นาจหน่วยงานรัฐ
สอดแนมเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายขัดต่อ มาตรา 8 ของอนุสัญญาดังกล่าว เนื่องจากให้อำ�นาจ
หน่วยงานรัฐทำ�การดักรับข้อมูลในวงกว้าง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่อยู่นอกขอบเขตของการปฏิบัติการ
(outside the original range of operation)42
สำ�หรับพระราชบัญญัตคิ วามผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 18 และมาตรา 19 ไม่ได้ระบุจำ�กัด
ขอบเขตของผลกระทบต่อบุคคลที่สามไว้โดยตรง แต่จากการพิจารณาทั้งสองมาตราดังกล่าวประกอบ
กันจะเห็นได้ว่า ในการขอคำ�สั่งศาลนั้น เจ้าพนักงานต้องระบุในคำ�ร้องว่า “บุคคลใดกระทำ�หรือกำ�ลัง
จะกระทำ�การอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นความผิด” ซึ่งเป็นการจำ�กัดตัวบุคคลหรือเป้าหมายของ
การใช้อำ�นาจ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาอีกบางประการ เช่น กฎหมายไม่ได้กำ�หนดเกณฑ์หรือแนวทาง
From Mass surveillance - who is watching the watchers? (pp. 154-156), by Council of Europe, 2016,
Strasbourg, France : Council of Europe.
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From Mass surveillance and oversight (pp.146-148), by H. Bos-Ollermann, 2017, in Surveillance, privacy, and
transatlantic relations by David C., Federico F., & Stephen J. S., eds., Oxford : Hart Publishing.
42

From Szabó and Vissy v. Hungary 37138/14 ,ECtHR 579, 2016.

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)

การพิจารณาของศาลไว้ นอกจากนี้ กฎหมายไม่ได้กำ�หนดมาตรการหรือรายละเอียดทางเทคนิค
โดยเฉพาะเจาะจงในการเก็บข้อมูลเพื่อให้มีข้อจำ�กัดและไม่กระทบถึงบุคคลที่สามผู้ไม่เกี่ยวข้อง เช่น
การใช้อำ�นาจตามมาตรา 18 (6) ในการตรวจสอบหรือเข้าถึงข้อมูลการสือ่ สารคอมพิวเตอร์ กฎหมาย
ไม่ได้กำ�หนดเงื่อนไขข้อจำ�กัดว่า การตรวจสอบหรือเข้าถึงข้อมูลจะต้องเป็นการใช้วิธีที่มุ่งหมายถึง
การสื่อสารของคู่สนทนาโดยเฉพาะเจาะจง (individual monitoring) ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงอาจใช้วิธี
การตรวจสอบหรือเข้าถึงข้อมูลทีค่ รอบคลุมการสือ่ สารปริมาณมาก เกีย่ วข้องกับบุคคลหลายฝ่าย เช่น
การใช้วธิ กี ารตรวจสอบข้อมูลโดยใช้คำ�สำ�คัญในการคัดกรองหาคำ�ทีต่ ง้ั โปรแกรมไว้ (strategic monitoring)
หรือในกรณีการสืบสวนความผิดเกี่ยวกับเนื้อหา เช่น มาตรา 14 (2) เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบเข้าถึง
ข้อมูลการสนทนาของบุคคลหลายกลุ่ม โดยใช้คำ�สำ�คัญว่า “ความมั่นคง” ทำ�ให้ครอบคลุมเนื้อหา
การสือ่ สารทีใ่ ช้คำ�ดังกล่าวของบุคคลต่าง ๆ ทัง้ ทีอ่ าจไม่เกีย่ วข้องกับความผิดทีเ่ จ้าหน้าทีส่ บื สวน เป็นต้น
นอกจากนี้ เมื่อศาลอนุญาตให้ใช้อำ�นาจตามมาตรา 18 (4) (5) (6) (7) และ (8) แล้ว มาตรา 19
กำ�หนดให้พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ เู้ ป็นหัวหน้าในการดำ�เนินการ “ส่งสำ�เนาบันทึกรายละเอียดการดำ�เนินการ
และเหตุผลแห่งการดำ�เนินการให้ศาล...เพือ่ เป็นหลักฐาน” แต่ไม่ได้กำ�หนดให้ศาลพิจารณาทบทวนคำ�สัง่
หากพบว่า เจ้าหน้าที่ใช้วิธีการที่กระทบต่อบุคคลที่สาม
ผูเ้ ขียนเห็นว่า แนวทางทีอ่ าจนำ�มาใช้เพือ่ ลดผลกระทบต่อบุคคลทีส่ าม เช่น กฎหมายทีใ่ ห้อำ�นาจ
เจ้าหน้าที่ได้มา ซึ่งข้อมูลโดยต้องขออนุญาตศาล และกำ�หนดให้อำ�นาจศาลพิจารณาเปลี่ยนแปลง
คำ�สัง่ ได้หากมีพฤติการณ์เปลีย่ นแปลงไป43 ดังนัน้ เมือ่ ศาลสัง่ อนุญาตไปแล้ว ปรากฏว่าเจ้าหน้าทีใ่ ช้วธิ กี าร
ที่กระทบต่อบุคคลที่สาม ศาลอาจเปลี่ยนแปลงโดยยกเลิกการอนุญาตหรือให้เปลี่ยนแปลงวิธีการได้
สำ�หรับพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้น แม้ว่ามาตรา 19 วรรคสาม กำ�หนดให้
เจ้าหน้าที่สง่ สำ�เนารายละเอียดการใช้อำ�นาจทีข่ ออนุญาตศาลไปแล้ว แต่ไม่ได้กำ�หนดไว้อย่างชัดเจนว่า
ให้อำ�นาจศาลพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำ�สั่งที่สั่งไปแล้ว

41

From Mass surveillance and oversight (pp.146-148), by H. Bos-Ollermann, 2017, in Surveillance, privacy, and
transatlantic relations by David C., Federico F., & Stephen J. S., eds., Oxford : Hart Publishing.
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From Szabó and Vissy v. Hungary 37138/14 ,ECtHR 579, 2016.

เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 17 กำ�หนดว่า
“.. ภายหลั ง ที่ มี คำ�สั่ ง อนุ ญ าต หากปรากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า เหตุ ผ ลความจำ�เป็ น ไม่ เ ป็ น ไปตามที่ ร ะบุ ห รื อ พฤติ ก ารณ์ เ ปลี่ ย นแปลงไป
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาอาจเปลี่ยนแปลงคำ�สั่งอนุญาตหรือขยายระยะเวลาอนุญาตได้ตามที่เห็นสมควร”
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การคุม้ ครองสิทธิของบุคคลทีส่ ามในขัน้ ตอนหลังการได้มา หลังจากทีเ่ จ้าหน้าทีไ่ ด้มาซึง่ ข้อมูล
เนื่องจากการใช้อำ�นาจแล้ว จะเกี่ยวข้องกับการเก็บรักษา (storage) และการนำ�ไปใช้ (use) ซึ่งรวมทั้ง
การเปิดเผยหรือส่งต่อ ในขั้นตอนนี้กฎหมายจะต้องวางหลักคุ้มครองไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบุคคล
ที่สาม เช่น ป้องกันไม่ให้นำ�ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องไปใช้กับการดำ�เนินคดีความผิดอื่น ป้องกันไม่ให้เกิด
การรัว่ ไหลของข้อมูล อันส่งผลกระทบต่อบุคคลทีส่ าม หรือการกำ�หนดให้ทำ�ลายข้อมูลทีไ่ ด้มาเมือ่ เสร็จ
การสืบสวนสอบสวนแล้ว44 ตัวอย่างกฎหมายเฉพาะของไทยบางฉบับที่มีหลักการในลักษณะนี้ เช่น
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 25 กำ�หนดเงื่อนไขว่าจะต้องขอให้ศาล
มีคำ�สัง่ โดยกำ�หนดเกณฑ์ให้ศาลพิจารณาถึง “ผลกระทบต่อสิทธิสว่ นบุคคล” รวมทัง้ กำ�หนดว่า “ข้อมูล
ที่ได้มาจะต้องเก็บรักษาไว้เฉพาะข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทำ�ความผิด... ส่วนข้อมูลข่าวสารอืน่ ให้
ทำ�ลายเสียทั้งสิ้น” หลักการนี้เป็นเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วม
ในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 17 ทีก่ ำ�หนดว่า “บรรดาข้อมูลทีไ่ ด้มาตามวรรคหนึง่
ให้เก็บรักษาเฉพาะข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการกระทำ�ความผิดซึง่ ได้รบั อนุญาตตามวรรคหนึง่ และให้ใช้
ประโยชน์ในการสืบสวน หรือใช้เป็นพยานหลักฐานเฉพาะในการดำ�เนินคดีดังกล่าวเท่านั้น ส่วนข้อมูล
ข่าวสารอืน่ ให้ทำ�ลายเสียทัง้ สิน้ ” อย่างไรก็ตาม มาตรา 18 ไม่ได้กำ�หนดหลักการเกีย่ วกับการเก็บรักษา
และทำ�ลายข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนว่า ข้อมูลซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มาจากการใช้อำ�นาจต้องเก็บ
รักษาได้เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับความผิดที่ได้รับอนุญาตจากศาลและให้ใช้เป็นพยานหลักฐานเฉพาะ
สำ�หรับความผิดทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากศาลในการใช้อำ�นาจสืบสวนสอบสวนนัน้ เท่านัน้ นอกจากนี้ ยังไม่มี
การกำ�หนดระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลที่ได้มาอีกด้วย จึงอาจนำ�ไปสู่ปัญหาผลกระทบต่อบุคคลที่สาม เช่น
การเก็บข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับความผิดตามคำ�สั่งศาลเก็บไว้และต่อมานำ�มาเป็นหลักฐานสำ�หรับ
ความผิด
แม้วา่ พระราชบัญญัตคิ วามผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ ไม่ได้กำ�หนดข้อจำ�กัดเกีย่ วกับการเก็บรักษา
และใช้ข้อมูลที่ได้มาอย่างชัดเจน แต่ก็มีการกำ�หนดหลักป้องกันผลกระทบต่อบุคคลที่สามในกรณี
เจ้าหน้าทีเ่ ปิดเผยข้อมูลทีไ่ ด้มาแก่ผอู้ น่ื ตามมาตรา 22 - มาตรา 24 แต่ผเู้ ขียนเห็นว่า มีขอ้ จำ�กัดเนือ่ งจาก
มาตรา 22 วรรคสอง ซึง่ เปิดช่องให้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ ปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลทีไ่ ด้มาจากการใช้อำ�นาจ
ได้หลายกรณี เช่น “เพื่อประโยชน์ในการดำ�เนินคดีกับผู้กระทำ�ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อประโยชน์ในการดำ�เนินคดีกับผู้กระทำ�ความผิดตามกฎหมายอื่นในกรณีตามมาตรา 18 วรรคสอง
หรือ เพื่อประโยชน์ในการดำ�เนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อำ�นาจหน้าที่โดยมิชอบ
หรือกับพนักงานสอบสวน
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรา 18 วรรคสอง โดยมิชอบ หรือเป็นการกระทำ�ตาม
คำ�สั่งหรือที่ได้รับอนุญาตจากศาล” ข้อยกเว้นดังกล่าวแต่ละกรณีเป็นเหตุที่เป็นอิสระจากกัน อีกทั้ง
ไม่จำ�ต้องได้รับอนุญาตจากศาลในทุกกรณี เนื่องจากการอนุญาตจากศาลเป็นเพียงเหตุหนึ่งของ
ข้อยกเว้นเท่านั้น นอกจากนี้ แม้ว่าการเปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูล
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From Weber and Saravia v Germany , no.54934/00, ECtHR 29 Jun 2006.
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ตามข้อยกเว้นจะมีความจำ�เป็นเพื่อการสืบสวนสอบสวนและดำ�เนินคดีผู้กระทำ�ผิด แต่เมื่อ
พิจารณาประกอบกับเหตุอนั เป็นทีม่ าของการใช้อำ�นาจสืบสวนสอบสวนนัน้ จะเห็นได้ถงึ ขอบเขตทีก่ ว้าง
ดังกล่าวมาแล้วว่า พระราชบัญญัตคิ วามผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ ฉบับแก้ไขปี 2560 นัน้ ขยายขอบเขต
การให้ อำ�นาจสื บสวนสอบสวนทางคอมพิวเตอร์ ไ ปถึ ง กรณี ความผิ ด อาญาตามกฎหมายอื่ นด้ วย
ทำ�ให้ข้อยกเว้นมีขอบเขตที่กว้าง

เกณฑ์การปกป้องสิทธิประการที่เจ็ด :
หลักความจำ�เป็นและได้สัดส่วน (Necessary and Proportionate)
ความจำ�เป็น (necessary) อันเป็นเหตุแห่งการออกกฎหมายในการได้มาซึง่ ข้อมูล มีหลายด้าน45
ส่วนใหญ่กฎหมายมักอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงของประเทศ (national security) หรือเพื่อ
การต่อต้านการก่อการร้าย ดังทีป่ รากฏในกฎหมายเกีย่ วกับการข่าวกรอง (intelligence) หลายประเทศ
ตราขึน้ โดยมีหลักการให้อำ�นาจหน่วยงานของรัฐเข้าถึงหรือสอดแนมการสือ่ สาร แต่ในแง่สทิ ธิมนุษยชน
แล้ว การตรากฎหมายให้อำ�นาจโดยอ้างเหตุความจำ�เป็นดังกล่าวยังไม่เพียงพอ แต่จะต้องชั่งน้ำ�หนัก
กับประโยชน์อน่ื ด้วยว่า ความจำ�เป็นของกฎหมายนัน้ ได้สดั ส่วน (proportionate) หรือไม่ ทัง้ นี้ เพือ่ สร้าง
ความสมดุลระหว่างความจำ�เป็นกับสิทธิของประชาชน ในการชั่งน้ำ�หนักจะมีการนำ�หลักการปกป้อง
สิทธิอนื่ ๆ (safeguard) ดังกล่าวข้างต้นมาพิจารณาประกอบด้วย เช่น ความเฉพาะเจาะจงของมาตรการ
เป้าหมาย เหตุแห่งการใช้อำ�นาจ หลักการตรวจสอบถ่วงดุล เป็นต้น ตัวอย่างเช่น ศาลยุโรปยอมรับถึง
ความจำ�เป็นที่รัฐบาลใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสอดแนมเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย แต่เห็นว่า
กฎหมายยังไม่มีมาตรการปกป้องสิทธิอย่างเพียงพอ เนื่องจากฝ่ายบริหารสามารถออกคำ�สั่งโดยไม่มี
การประเมินความจำ�เป็นว่า การสอดแนมมีความจำ�เป็นอย่างยิ่ง (strictly necessary)46 หรือไม่
ศาลในสหราชอาณาจักร นำ�หลักความได้สดั ส่วนมาตัดสินว่า47 แม้ประโยชน์ดา้ นความมัน่ คงจะมีความสำ�คัญ
และมีกฎหมายรองรับ แต่กฎหมายที่ให้อำ�นาจเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลการสื่อสารของประชาชนขัดต่อ
มาตรา 8 ของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป เนื่องจากขาดกระบวนการที่เพียงพอในการปกป้องสิทธิ
(lack of adequate safeguard) เช่น ไม่ปรากฏว่ามีเงื่อนไขข้อจำ�กัดการใช้อำ�นาจในรายละเอียด
เป็นการให้น้ำ�หนักกับความมั่นคงมากเกินไปจนไม่ได้สัดส่วนกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล
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อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรปกำ�หนดเหตุผลความจำ�เป็นในมาตรา 8 ว่า “..จำ�เป็นตามระบอบประชาธิปไตยที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์
ด้านความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ หรือประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อป้องกันอาชญากรรม เพื่อปกป้องสุขภาพหรือ
ศีลธรรม หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น”
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From Szabó and Vissy v. Hungary 37138/14 ECtHR 579, 2016.

Privacy International ,Claimant v (1) Secretary of state for foreign and commonwealth affairs (2) Secretary
of state for the home department (3) Government Communications headquarters (4) Security service (5) Secret
intelligence service, Respondents, The Investigatory Power Tribunal, [2016].
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หากนำ�หลักความจำ�เป็นและได้สดั ส่วนมาพิจารณา หลักกฎหมายทีใ่ ห้อำ�นาจพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการเข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ผู้เขียนแยกเป็น 3 ระดับดังนี้
1) หลักความจำ�เป็นและได้สัดส่วน ในระดับของตัวบทกฎหมายที่ให้อำ�นาจพนักงาน
เจ้าหน้าที่ มาตรา 18 มีการนำ�หลักความจำ�เป็นและได้สัดส่วนมาระบุไว้เป็นเงื่อนไขการใช้อำ�นาจ
โดยอาจแบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับที่หนึ่ง เงื่อนไขทั่วไปตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง กล่าวคือ การใช้
อำ�นาจในอนุมาตราต่าง ๆ ต้องเป็นไป “เฉพาะที่จำ�เป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับ
การกระทำ�ความผิดและหาตัวผู้กระทำ�ความผิด” ระดับที่สอง เงื่อนไขข้อจำ�กัดเฉพาะของแต่ละ
อนุมาตรา เช่น การใช้อำ�นาจสัง่ ให้บคุ คลส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามมาตรา 18 (6) มีเงือ่ นไข “ทีเ่ กีย่ วข้อง
เท่าทีจ่ ำ�เป็น” การใช้อำ�นาจยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 18 (8) มีเงือ่ นไข “เท่าทีจ่ ำ�เป็น
เฉพาะเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการทราบรายละเอี ย ดแห่ ง ความผิ ด และผู้ ก ระทำ�ความผิ ด ” ในแง่ ห นึ่ ง
อาจพิจารณาว่า ในระดับของตัวบทอันเป็นฐานของการใช้อำ�นาจ มีการระบุหลักความจำ�เป็นไว้
อย่างชัดเจน แต่ในอีกแง่หนึง่ อาจพิจารณาได้วา่ ลำ�พังการ “ระบุถอ้ ยคำ�” เกีย่ วกับเงือ่ นไขด้านความจำ�เป็น
ยังไม่อาจสรุปว่าเป็นการสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน หากเปรียบเทียบกับคำ�พิพากษาศาล
สหราชอาณาจักรจะพบว่า แม้กฎหมายสหราชอาณาจักรทีพ่ พิ าท48 ระบุหลัก “ความจำ�เป็นและได้สดั ส่วน”
ไว้ในตัวบทอย่างชัดเจน แต่ศาลเห็นว่าเป็นเพียงหลักการกว้าง ๆ โดยไม่ได้กำ�หนดรายละเอียดอันเป็น
การจำ�กัดขอบเขตการเข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมูล49 ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่า การระบุหลักความจำ�เป็น
ไว้ในตัวบทเป็นเพียงปัจจัยเบื้องต้น โดยจะต้องพิจารณารายละเอียดของกฎหมายตลอดจนพิจารณา
เกณฑ์ปกป้องสิทธิประการอื่นด้วย เช่น หลักความเฉพาะเจาะจง หลักความคาดหมายได้ เป็นต้น
ตัวอย่างเช่น การใช้อำ�นาจตรวจสอบเข้าถึงข้อมูล ตามมาตรา 18 (6) แม้อยู่ภายใต้เงื่อนไข “เฉพาะที่
จำ�เป็น” ตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง และ “เท่าที่จำ�เป็น” ตามอนุมาตรานี้ แต่กฎหมายไม่ได้กำ�หนด
รายละเอียดของ ขอบเขต วิธีการ ในการตรวจสอบเข้าถึงข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อลดความกว้างของ
การใช้อำ�นาจ ซึง่ อาจนำ�ไปสูก่ ารตรวจสอบการสือ่ สารบุคคลบางคนไม่ได้เกีย่ วข้องกับความผิดทีส่ บื สวน
สอบสวน เป็นต้น
สำ�หรับการใช้อำ�นาจในการเรียกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์และข้อมูลผู้ใช้บริการตามมาตรา
18 (2) และ (3) นั้น มีประเด็นเกี่ยวกับหลักความจำ�เป็นและได้สัดส่วนถึงสองระดับคือ (1) ระดับของ
การจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นการทัว่ ไปทีก่ ฎหมายกำ�หนดหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการตามมาตรา 26 ในระดับ
นีย้ งั ไม่มกี ารใช้อำ�นาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่มปี ระเด็นว่าการทีม่ าตรา 26 กำ�หนดให้จดั เก็บข้อมูล
คอมพิวเตอร์ทวั่ ไปโดยไม่ตอ้ งมีเหตุอนั ควรสงสัยใด ๆ นัน้ ขัดต่อหลักความจำ�เป็นและได้สดั ส่วนหรือไม่
48

From Data Retention and Investigatory Powers Act 2014

Privacy International ,Claimant v (1) Secretary of state for foreign and commonwealth affairs (2) Secretary
of state for the home department (3) Government Communications headquarters (4) Security service (5) Secret
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ในประเด็นนี้ศาลยุโรปตัดสินในปี ค.ศ. 2014 ว่า กฎหมายสหภาพยุโรปที่ให้จัดเก็บข้อมูลจราจร
คอมพิวเตอร์เป็นการทั่วไป (Directive 2006/24/EC) นั้นขัดต่อสิทธิพื้นฐานของพลเมืองและ
ไม่สอดคล้องกับหลักความจำ�เป็นและได้สัดส่วน จึงไม่มีผลบังคับ (Joined Cases C-293/12 and
C-594/12, 8 April 2014) (2) ระดับของการใช้อำ�นาจของพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามมาตรา 18 (2) (3)
ในการเรียกข้อมูลทีผ่ ใู้ ห้บริการจัดเก็บไว้แล้วตามมาตรา 26 ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของหลักความจำ�เป็น
และได้สัดส่วนตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง
2) หลักความจำ�เป็นและได้สดั ส่วนกับเหตุแห่งการใช้อ�ำ นาจ การใช้อำ�นาจตามพระราชบัญญัติ
ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 18 และ 19 สืบเนือ่ งจากเหตุในการสืบสวนสอบสวนความผิดอาญา
ตามพระราชบัญญัติน้แี ละกฎหมายอื่น สำ�หรับความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี นอกจาก กลุ่มความผิด
ต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นอาชญากรรมที่สำ�คัญและส่งผล
กระทบต่อประชาชนทั่วไปในยุคดิจิทัลแล้ว ยังมี กลุ่มความผิดเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งตามอนุสัญญา
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์กำ�หนดแนวทางไว้เฉพาะสือ่ ลามกเด็ก แต่ตามกฎหมายไทยครอบคลุมความผิด
สำ�หรับการเผยแพร่เนื้อหาตามมาตรา 14 ที่มีขอบเขตกว้าง ฐานความผิดเหล่านี้เป็นเหตุแห่งการ
“ได้ ม าหรื อ เข้ า ถึ ง ” ข้ อ มู ล การสื่ อ สารทางคอมพิ ว เตอร์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั้ ง ที่ อ าศั ย อำ�นาจตาม
พระราชบัญญัตินี้และกลไกอื่นเช่นการขอความร่วมมือกับผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศในการได้มาซึ่ง
ข้อมูลเพื่อใช้ดำ�เนินคดีความผิดเกี่ยวกับเนื้อหา50 ดังนั้น จึงมีประเด็นที่น่าพิจารณาว่า การให้อำ�นาจ
พนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นการเข้าถึง ตรวจสอบ ถอดรหัสข้อมูล ฯลฯ เพือ่ สืบสวนสอบสวนความผิดเหล่านี้
สอดคล้องกับหลักความจำ�เป็นและได้สัดส่วนหรือไม่ หากเปรียบเทียบกับคดีในต่างประเทศที่เกี่ยวกับ
การชัง่ น้ำ�หนักตามหลักสัดส่วนจะเห็นได้วา่ กฎหมายภายในทีพ่ พิ าทเป็นกฎหมายทีใ่ ห้อำ�นาจตรวจสอบ
หรือเข้าถึงข้อมูลเพื่อการสืบสวนสอบสวนความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ในขณะที่กฎหมายเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ของไทยให้อำ�นาจเข้าถึงข้อมูลเพื่อบังคับใช้ฐานความผิดที่กว้างกว่าก่อการร้ายและ
อาชญากรรมที่โจมตีระบบ แต่รวมไปถึงการเผยแพร่เนื้อหาข้อมูลในลักษณะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล
ในบางกรณีด้วย
3) หลักความจำ�เป็นและได้สดั ส่วน ในระดับของเกณฑ์และเงือ่ นไขในการพิจารณาของศาล
นอกจากการนำ�หลั ก ความจำ�เป็ น และได้ สั ด ส่ ว นมากำ�หนดเป็ น หลั ก การในตั ว บทกฎหมายแล้ ว
กฎหมายจะนำ�หลั ก ความจำ�เป็ น และได้ สั ด ส่ ว นมากำ�หนดเป็ น เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาของศาลด้ ว ย
ดังจะเห็นได้จาก กฎหมายเฉพาะของไทยทีใ่ ห้อำ�นาจได้มาซึง่ ข้อมูลการสือ่ สารหลายฉบับมีการกำ�หนดเกณฑ์
ให้ศาลพิจารณา “ผลกระทบต่อสิทธิสว่ นบุคคลหรือสิทธิอนื่ ” ประกอบกับ “เหตุผลความจำ�เป็น” ปัจจัย
ต่าง ๆ ก่อนการอนุญาตตามคำ�ร้องของเจ้าหน้าที่ เช่น พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการมีสว่ น
ร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 255651 พระราชบัญญัตกิ ารสอบสวนคดีพเิ ศษ พ.ศ. 254752
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จาก ย้อนเหตุการณ์ “สอดแนมการสื่อสาร” ปี 2558 และแนวโน้มความเป็นส่วนตัวออนไลน์ปี 2559, โดย คณาธิป ทองรวีวงศ์, 2559,
สืบค้นจาก https://thainetizen.org/2016/02/gov-surveillance/
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พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 251953 พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 255154 อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบเกณฑ์การพิจารณาตามกฎหมายเฉพาะ
ดังกล่าวกับพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จะพบข้อแตกต่างสองประการหลักคือ 		
ประการที่หนึ่ง มาตรา 19 ไม่ได้กำ�หนดเกณฑ์ให้ศาล “พิจารณาถึงผลกระทบต่อสิทธิส่วน
บุคคลหรือสิทธิอนื่ ใดประกอบกับเหตุผลและความจำ�เป็น” ดังเช่นกฎหมายเฉพาะทีย่ กตัวอย่างข้างต้น
แต่มกี ารกำ�หนดเกณฑ์พจิ ารณาว่า “ในการพิจารณาคำ�ร้องให้ศาลพิจารณาคำ�ร้องดังกล่าวโดยเร็ว” ซึง่
้ กกับความรวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมายมากกว่า การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
สะท้อนให้เห็นถึงการให้นำ�หนั
ประการทีส่ อง แม้วา่ มาตรา 19 จะกำ�หนดให้คำ�ร้องต้องระบุ “เหตุอนั ควรเชือ่ ” แต่ไม่ได้กำ�หนด
เป็นเกณฑ์การพิจารณาของศาลอย่างชัดเจน ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายเฉพาะตามตัวอย่างข้างต้นที่มี
การกำ�หนด “เหตุอันควรเชื่อ” เป็นปัจจัยในเกณฑ์สำ�หรับให้ศาลพิจารณาถึงสองระดับ กล่าวคือ
ในระดับของเหตุอันควรเชื่อว่ามีความผิดที่จะสืบสวนสอบสวนหรือเป็นเหตุแห่งการใช้อำ�นาจหรือไม่
และ ในระดับของเหตุอนั ควรเชือ่ ว่าการใช้อำ�นาจทีเ่ จ้าหน้าทีร่ อ้ งขอนัน้ จะทำ�ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือไม่ แม้ว่าในการพิจารณาศาลอาจนำ�ปัจจัยและเหตุต่าง ๆ มาประกอบการใช้ดุลพินิจ แต่การที่
กฎหมายไม่ระบุไว้เป็นเกณฑ์หรือกรอบอย่างชัดแจ้งดังเช่นกฎหมายเฉพาะอื่นที่ให้อำ�นาจลักษณะ
คล้ายคลึงกัน โดยเปรียบเทียบในเชิงตัวบทแล้วอาจกล่าวได้ว่า พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ให้น้ำ�หนักกับความจำ�เป็นในการใช้อำ�นาจเพือ่ การบังคับใช้กฎหมายมากกว่าการปกป้อง
สิทธิมนุษยชน จึงมีแนวโน้มไม่สอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วนในแง่นี้
เกณฑ์การปกป้องสิทธิประการที่แปด :
หลักทางเลือกอื่นที่จำ�กัดสิทธิน้อยกว่า (less restrictive measure)
ในการบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามเหตุ ผ ลความจำ�เป็ น ของกฎหมายนั้ น จะต้ อ งพิ จ ารณาว่ า
มีวิธีการหรือทางเลือกอื่นที่จำ�กัดหรือกระทบสิทธิของประชาชนน้อยกว่าการได้มาซึ่งข้อมูลหรือ
การสอดแนมหรือไม่ หลักการนีป้ รากฏในคำ�พิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปหลายคดีและอาจพิจารณา
ว่าเป็นส่วนหนึง่ ของหลักความจำ�เป็นและได้สดั ส่วน55 กล่าวคือ หากกฎหมายใช้มาตรการทีก่ ระทบสิทธิ
เสรีภาพโดยที่ยังมีทางเลือกอื่นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันได้นั้น จัดว่าเป็นกฎหมายที่ไม่สอดคล้อง
กับหลักความได้สัดส่วน หลักทางเลือกอื่นนี้ กฎหมายอาจกำ�หนดไว้ในระดับการพิจารณาของศาล
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From “Don’t use a sledgehammer to crack a nut’: less restrictive means in the case law of the European Court of
Human Rights”, by E. Brems & L. Lavrysen, 2015, Human Rights Law Review, 15(1), pp.144-145.

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)

ดังจะเห็นได้จากกฎหมายเฉพาะของไทยหลายฉบับที่ให้อำ�นาจเจ้าหน้าที่เข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมูล มี
เงือ่ นไขว่าจะต้องขอคำ�สัง่ ศาล และกฎหมาย กำ�หนดเกณฑ์สำ�หรับศาลใช้พจิ ารณาคำ�ร้องของเจ้าหน้าที่
โดยมีเกณฑ์ประการหนึ่ง คือ “ไม่อาจใช้วิธีการอื่นใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้” เช่น
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 255656
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 254757 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
พ.ศ. 251958 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 255159 จะเห็นได้ว่ามีการนำ�
หลักทางเลือกอื่นมากำ�หนดไว้ โดยให้ศาลเป็นผู้ชั่งน้ำ�หนักและพิจารณาเป็นรายกรณีไป
สำ�หรับพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในส่วนการใช้อำ�นาจตามมาตรา 18 (4)
(5) (6) (7) และ (8) ซึ่งต้องขอคำ�สั่งศาลก่อนนั้น กฎหมายไม่ได้กำ�หนดหลักทางเลือกอื่นไว้เป็นปัจจัย
หนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาคำ�ร้องของศาล ยิ่งไปกว่านั้น มาตรา 19 ไม่ได้กำ�หนดเกณฑ์การพิจารณา
คำ�ร้องของเจ้าหน้าที่ไว้ว่าศาลจะต้องนำ�ปัจจัยใดมาเป็นกรอบการพิจารณา ซึ่งแตกต่างจากกฎหมาย
เฉพาะที่ยกตัวอย่างข้างต้น ทั้งนี้ มาตรา 19 วรรคแรกกำ�หนดเกณฑ์หรือเงื่อนไขเพียงว่า “…ในการ
พิจารณาคำ�ร้องให้ศาลพิจารณาคำ�ร้องดังกล่าวโดยเร็ว” ด้วยเหตุนี้ เมือ่ เปรียบเทียบกับกฎหมายเฉพาะ
อื่นดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่า นอกจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ไม่ได้กำ�หนดหลักทางเลือกอื่นไว้เป็นกรอบสำ�หรับให้ศาลนำ�หลักการทางเลือกอื่นมาประกอบการ
พิจารณาออกคำ�สั่งแล้วยังไม่ได้กำ�หนดปัจจัยด้านสิทธิส่วนบุคคลไว้เป็นเกณฑ์พิจารณาของศาล โดย
กำ�หนดเฉพาะเกณฑ์หรือเงือ่ นไขทีใ่ ห้น้ำ�หนักกับประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การให้ศาล
พิจารณาโดยเร็วหากพิจารณาในส่วนอำ�นาจของเจ้าหน้าทีใ่ นการได้มาซึง่ ข้อมูลนัน้ จะเห็นได้วา่ กฎหมาย
ไม่ได้ระบุรายละเอียดวิธีการในการใช้อำ�นาจให้แคบหรือเจาะจง เช่น “ตรวจสอบ เข้าถึง ทำ�สำ�เนา”
ดังนั้นจึงอาจมีการใช้วิธีการทางเทคนิคที่กระทบสิทธิมนุษยชน โดยกฎหมายไม่กำ�หนดให้พิจารณา
หลักทางเลือกอื่นไว้ดว้ ย
เกณฑ์การปกป้องสิทธิประการที่เก้า :
หลักการตรวจสอบถ่วงดุล (oversight mechanism)
ตามหลั ก การนี้ กฎหมายที่ ใ ห้ อำ�นาจเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ม าหรื อ เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล จะต้ อ งอยู่ ภ ายใต้
กระบวนการตรวจสอบ (oversight mechanism) ซึ่งไม่ได้หมายความเฉพาะการตรวจสอบโดยศาล
เท่านัน้ แต่หมายถึงการตรวจสอบโดยหน่วยงานทีส่ ามทีเ่ ป็นอิสระจากหน่วยงานทีใ่ ช้อำ�นาจ (third-party
oversight) ซึ่งประกอบด้วยสองหลักการย่อยดังนี้
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1) การตรวจสอบถ่วงดุลโดยหน่วยงานอิสระ (independent) จากหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายนั้น เช่น ต้องมีการขอหมายหรือคำ�สั่งศาลก่อน หลักการนี้เห็นได้จากอนุสัญญาอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ กำ�หนดไว้ใน มาตรา 15 ในส่วนของพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
แยกได้สองกรณีดังนี้
กรณีการใช้อำ�นาจทีไ่ ม่ตอ้ งขอคำ�สัง่ ศาล ได้แก่ การใช้อำ�นาจของพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามมาตรา
18 (1) (2) (3) สำ�หรับกรณีตาม (2) (3) นัน้ เกีย่ วเนือ่ งกับ หลักการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์และ
ข้อมูลผู้ใช้บริการตามมาตรา 26 ซึ่งกฎหมายกำ�หนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการต้องจัดเก็บข้อมูล
โดยต้องจัดเก็บทั้งหมดเป็นการทั่วไป สำ�หรับการกำ�หนดหลักเกณฑ์รายละเอียด เช่น ผู้ให้บริการ
ประเภทใดจะต้องมีหน้าที่เก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลต้องปฏิบัติอย่างไรนั้น กฎหมายให้อำ�นาจรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึง่ เป็นอำ�นาจของฝ่ายบริหารทีไ่ ม่ได้มกี ารตรวจสอบถ่วงดุลจากศาลหรือ
องค์กรอิสระอื่น นอกจากนี้กฎหมายไม่ได้กำ�หนดเกณฑ์กำ�กับการใช้อำ�นาจของรัฐมนตรีในการออก
ประกาศดังกล่าวให้สอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วย เมื่อผู้ให้บริการเก็บข้อมูลไว้แล้ว
หากต่อมาเจ้าหน้าที่จะใช้อำ�นาจเรียกให้ส่งข้อมูลดังกล่าวก็สามารถทำ�ได้ตาม มาตรา 18 (2) (3)
โดยไม่ต้องขออนุญาตศาล การใช้อำ�นาจส่วนนี้จึงไม่สอดคล้องกับหลักการตรวจสอบถ่วงดุลโดยศาล
กรณีการใช้อำ�นาจที่ต้องขอคำ�สั่งศาล ได้แก่ การใช้อำ�นาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา
18 (4) (5) (6) (7) และ (8) ซึ่งมาตรา 19 กำ�หนดว่า เจ้าพนักงานต้องยื่นคำ�ร้องต่อศาลและต้องระบุ
ในคำ�ร้องถึง “เหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดกระทำ�หรือกำ�ลังจะกระทำ�การอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็น
ความผิด เหตุทตี่ อ้ งใช้อำ�นาจ ลักษณะของการกระทำ�ความผิด รายละเอียดเกีย่ วกับอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการ
กระทำ�ความผิดและผู้กระทำ�ความผิดเท่าที่สามารถจะระบุได้” หลักการนี้สอดคล้องกับหลักการ
ตรวจสอบโดยศาล จากการเปรียบเทียบกับกฎหมายเฉพาะอื่นที่ให้อำ�นาจเจ้าพนักงานได้มาซึ่งข้อมูล
พบว่ามีหลักการตรวจสอบถ่วงดุลนี้ เช่น พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 25
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 14 จัตวา พระราชบัญญัตปิ อ้ งกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 46 วรรคแรก พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 เป็นต้น
ในแง่สิทธิมนุษยชนแล้ว แม้กฎหมายที่ให้อำ�นาจเจ้าหน้าที่สอดแนมข้อมูล กำ�หนดให้ต้องมี
คำ�สั่งหรือหมายศาลก่อน แต่ยังต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขย่อยอีก เช่น หลักความเฉพาะเจาะจงของคำ�สั่ง
หรือหมายศาล กล่าวคือ กฎหมายนั้นต้องกำ�หนดรายละเอียด กระบวนการ เกณฑ์พิจารณา ที่ชัดเจน
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปตัดสินว่า แม้กฎหมายภายในรัสเซียกำ�หนดหลักการขอคำ�สัง่ ศาลก่อน แต่ไม่กำ�หนด
ให้เจ้าหน้าทีต่ อ้ งแสดงเอกสารหลักฐานใด ๆ ประกอบคำ�ขอดักรับข้อมูลการสือ่ สาร จึงไม่สอดคล้องกับ
หลักการตรวจสอบโดยศาล ดังนั้น กฎหมายจึงต้องกำ�หนดให้เจ้าหน้าที่ที่ยื่นคำ�ร้องต้องแสดงหลักฐาน
ถึงความจำ�เป็นหรือความได้สัดส่วนของการใช้อำ�นาจสอดแนมหรือเข้าถึงข้อมูลในกรณีนั้น รวมทั้ง

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)

กำ�หนดเกณฑ์ในการพิจารณาของศาลด้วย60 เมื่อเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ จะเห็นได้ว่า การขอคำ�สั่งศาลเพื่อใช้อำ�นาจตามมาตรา 18 (4) (5) (6) (7) และ (8) นั้น
มาตรา 19 กำ�หนดให้เจ้าหน้าที่ต้องระบุเหตุอันควรเชื่อและรายละเอียดในคำ�ร้อง ซึ่งศาลจะพิจารณา
จากรายละเอียดและหลักฐานประกอบคำ�ร้อง จึงอาจสอดคล้องกับหลักการข้อนี้ แต่มีข้อสังเกตว่า
มาตรา 19 ไม่ได้กำ�หนดเกณฑ์พิจารณาที่ชัดเจนว่าศาลต้องพิจารณาโดยอาศัยปัจจัยใดบ้าง เนื่องจาก
ระบุเพียงว่า “ในการพิจารณาคำ�ร้องให้ศาลพิจารณาคำ�ร้องดังกล่าวโดยเร็ว” แต่ไม่ได้กำ�หนดเงื่อนไข
สำ�หรับให้ศาลพิจารณาว่าจะต้องคำ�นึงถึงประเด็นใดโดยเฉพาะและไม่ได้กำ�หนดให้ศาลระบุรายละเอียด
ใดโดยเฉพาะในคำ�สั่ง จึงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลในการออกคำ�สั่งให้สอดคล้องกับหลักความเฉพาะ
เจาะจง ข้อสำ�คัญก็คอื หลักการตรวจสอบโดยศาลเป็นเกณฑ์สทิ ธิมนุษยชนข้อหนึง่ เท่านัน้ แต่กฎหมาย
ที่ให้อำ�นาจดักรับหรือเข้าถึงข้อมูลจะต้องสอดคล้องกับเกณฑ์ข้ออื่นด้วย
2) การตรวจสอบโดยสาธารณะ (public scrutiny) หลักการนี้มีอยู่ว่า ประชาชนจะต้อง
ทราบถึงรายละเอียดของการใช้อำ�นาจและการดำ�เนินการที่กระทบสิทธิของตนเพื่อการตรวจสอบ
และการเรียกร้องสิทธิ หลักการนี้สัมพันธ์กับหลักการแจ้งให้ทราบ ซึ่งเป็นการรับรองสิทธิได้รู้
(right to be informed) ดังจะเห็นได้จากข้อแนะนำ�ของคณะมนตรีแห่งยุโรป (Recommendation
No. R (87) 15)61 เมื่อสาธารณชนทราบถึงการสอดแนม จะนำ�ไปสู่การดำ�เนินคดี และการตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของมาตรการสอดแนมของหน่วยงานรัฐ62 ซึง่ การตรวจสอบจะไม่สามารถเกิดขึน้
ได้หากเป็นการสอดแนมโดยลับ(Secret surveillance)63 ตามพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ มาตรา 19 วรรคสอง เมื่อศาลมีคำ�สั่งอนุญาตแล้ว ก่อนดำ�เนินการตามคำ�สั่งของศาล
ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ส่ ง สำ�เนาบั น ทึ ก เหตุ อั น ควรเชื่ อ ที่ ทำ�ให้ ต้ อ งใช้ อำ�นาจตามมาตรา 18
(4) (5) (6) (7) และ (8) มอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐาน
ซึ่งหลักการนี้ส่งผลให้ประชาชนทราบว่ามีการใช้อำ�นาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตาม อำ�นาจ
ของพนักงานเจ้าหน้าทีบ่ างกรณีไม่ตอ้ งขอคำ�สัง่ ศาล อำ�นาจทีเ่ กีย่ วกับข้อมูลผูใ้ ช้บริการและข้อมูลจราจร
คอมพิวเตอร์ที่กฎหมายกำ�หนดให้ผู้ให้บริการมีอำ�นาจจัดเก็บตามมาตรา 15 โดยเจ้าหน้าที่มีอำ�นาจ
เรียกข้อมูลนี้จากผู้ให้บริการโดยไม่ต้องขอคำ�สั่งศาลตาม มาตรา 18 (2) (3) ดังนั้น ผู้ใช้บริการหรือ
ผู้ทำ�การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวอาจไม่ทราบถึงการที่ข้อมูลแวดล้อมการสื่อสารของตน
ตกอยู่ในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ทำ�ให้สาธารณชนไม่สามารถตรวจสอบการใช้อำ�นาจเรียกหรือ
สั่งให้ส่งข้อมูลดังกล่าวของเจ้าหน้าที่
60
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สรุป
โดยหลักแล้วการตรวจสอบ เข้าถึง ได้มาซึ่งข้อมูลการสื่อสารของบุคคล หรือ “การสอดแนม
การสื่อสาร” (surveillance) ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในแง่ของสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว
ในกรอบหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รัฐอาจจำ�กัดสิทธิดงั กล่าวได้แต่จะต้องอยูภ่ ายใต้
เงื่อนไขข้อจำ�กัดบางประการ เช่น อาศัยอำ�นาจตาม “กฎหมาย” อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาหลัก
กฎหมายและคำ�พิพากษาต่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน พบว่า การทีร่ ฐั ตรากฎหมายให้อำ�นาจเข้าถึง
หรือได้มาซึ่งข้อมูลโดยอ้างเหตุเพื่อการบังคับใช้กฎหมายหรือเพื่อความมั่นคง ยังไม่เพียงพอที่จะ
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เนื่องจากการมีอยู่ของ “กฎหมาย” ที่ให้อำ�นาจเข้าถึงหรือได้มา
ซึง่ ข้อมูลเป็นเพียงเงือ่ นไขขัน้ ต้นเท่านัน้ แต่กฎหมายดังกล่าวต้องอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขเชิง “คุณภาพ” หรือ
เรียกว่า “หลักการปกป้องสิทธิ” (safeguard) ด้วย เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการสืบสวนสอบสวน
อาชญากรรมกับการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน เงือ่ นไขหรือหลักดังกล่าว จำ�แนกย่อยเป็นเกณฑ์หลายประการ
เพื่อนำ�มาประเมินบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้อำ�นาจเข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมูลว่าสอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่ สำ�หรับเหตุผลด้านความมั่นคงและหลักการตรวจสอบถ่วงดุลโดยศาล
เป็นเพียงหนึง่ ในเงือ่ นไขของหลักปกป้องสิทธิ เท่านัน้ แต่ยงั มีหลักการอืน่ อีกหลายประการทีต่ อ้ งนำ�มา
พิจารณาในการบัญญัติกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักปกป้องสิทธิ
ในบทความนี้ ผู้เขียนได้นำ� กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ
แนวปฏิบัติระหว่างประเทศ และคำ�พิพากษาที่เกี่ยวข้อง มาสังเคราะห์และจำ�แนกออกมาเป็น
เกณฑ์การปกป้องสิทธิ 9 เกณฑ์ และนำ�มาใช้วเิ คราะห์หลักกฎหมายเกีย่ วกับอำ�นาจพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อประเมินถึง “แนวโน้ม” ของความสอดคล้อง
กับเงื่อนไขการปกป้องสิทธิ ผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นทั้งกรณีที่มีแนวโน้มสอดคล้องและกรณีท่ีมี
แนวโน้มไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม การนำ�เกณฑ์ดงั กล่าวมาประเมินบทบัญญัติ
ตามพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นเพียงกรณีหนึ่งเท่านั้น เกณฑ์เหล่านี้สามารถ
นำ�ไปใช้ประเมินและวิเคราะห์กฎหมายหรือร่างกฎหมายอืน่ ทีม่ บี ทบัญญัตใิ ห้อำ�นาจ “เข้าถึงหรือได้มา”
ซึ่งข้อมูลการสื่อสารของบุคคลได้
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บทคัดย่อ
ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง
การเมือง (ICCPR) อย่างไรก็ดี บทบัญญัติของกฎหมายและวิธีพิจารณาคดีละเมิดอำ�นาจศาลของ
ประเทศไทยทีบ่ ญ
ั ญัตอิ ยูใ่ นประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งได้ถกู พิจารณาว่าเป็นการดำ�เนินคดี
และการลงโทษทีม่ ใิ ช่คดีอาญา ทัง้ ๆ ทีก่ ารลงโทษการละเมิดอำ�นาจศาลบางกรณี เช่น การจำ�คุกหรือปรับ
มีลกั ษณะเป็นเนือ้ หาทางอาญา (criminal matters) ทีผ่ ถู้ กู ดำ�เนินคดีจะต้องได้รบั สิทธิในการพิจารณา
ในคดีที่เป็นธรรม (right to fair trial) อันถือเป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่ง ที่รับรองไว้กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) บทความนีจ้ งึ มุง่ ศึกษาการคุม้ ครองสิทธิของ
ผู้ถูกดำ�เนินคดีละเมิดอำ�นาจศาลให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อรักษาไว้ซึ่งสมดุลระหว่างการ
รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในศาลและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล

ค�ำส�ำคัญ:

ละเมิดอำ�นาจศาล สิทธิในการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม

บทความนี้ได้ถูกปรับปรุงและเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่องหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในกรณีความผิด
ฐานละเมิดอำ�นาจศาล สนับสนุนโดยสำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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Abstract
Thailand is a member of the International Covenant on Civil and Political Rights.
However the Contempt of Court in Thailand is part of the Civil Procedural Code and
considered not a criminal offence, although some of its punishment, imprisonment
and fine, are of criminal matter. A person accused of such offence is entitled to the
right to a fair trial, which is human rights as guaranteed by the International Covenant
on Civil and Political Rights. This article aims to study protection of a person accused
of contempt of court in accordance with human rights principle in order to maintain
a balance between upholding order and protecting human rights.
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กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)
และความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลในประเทศไทย
บทน�ำ
ประเทศไทยเป็นภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(ICCPR)1 กติการะหว่างประเทศฉบับนี้ มีเนือ้ หาทีม่ งุ่ คุม้ ครองสิทธิของบุคคลในฐานะทีเ่ ป็นพลเมืองและ
สิทธิในทางการเมืองในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่สิทธิในการกำ�หนดเจตจำ�นงของตนเอง สิทธิในชีวิต สิทธิทาง
ความคิด สิทธิในความเป็นส่วนตัว เป็นต้น ตลอดรวมถึงได้กำ�หนดให้รฐั ภาคีตอ้ งเคารพและประกันสิทธิ
บุคคล เช่น การห้ามมิให้ใช้กฎหมายอาญาย้อนหลังหรือการห้ามควบคุมตัวโดยพลการ การเข้าเป็นภาคี
ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ก่อให้เกิดพันธกรณีต่อ
รัฐทีต่ อ้ งมีพนั ธะผูกพัน และต้องปรับใช้สทิ ธิตามทีก่ ำ�หนดไว้ในสนธิสญ
ั ญา ซึง่ ภายหลังจากประเทศไทย
ได้เข้าเป็นภาคีแล้ว กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) กำ�หนด
ให้รัฐภาคีต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามพันธกรณี และได้มีการจัดประชุมทบทวนการบังคับใช้กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ในรอบของประเทศไทย2 กลไก
ดังกล่าวเป็นหนึง่ ในกลไกการติดตามตรวจสอบสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนทีส่ ำ�คัญหนึง่ ของสหประชาชาติ
โดยเน้นหนักในมิตดิ า้ นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพราะประเทศไทยไทยเองก็เข้าร่วมเป็นภาคี
กับสนธิสัญญาฉบับดังกล่าวมาหลายสิบปี มีข้อสังเกตว่า หนึ่งในคำ�ถามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
ชุดกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ได้เคยสอบถามต่อ
ประเทศไทยมีว่า รัฐไทยได้มีการบังคับใช้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง
การเมืองในระบบกฎหมายภายในหรือไม่ ศาลได้นำ�ข้อบทของกติการะหว่างประเทศนีม้ าใช้ในการตีความ
กฎหมายภายในประเทศหรือไม่ รวมทั้งมีมาตรการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้ในกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ท่ามกลางผูพ้ พิ ากษา พนักงานอัยการและ
ทนายความหรือไม่ อย่างไร3
1

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) โดยการภาคยานุวัติ
(Accession) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2539 และมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที 29 มกราคม พ.ศ. 2540
2
การประชุมดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
3
List of issues in relation to the second periodic report of Thailand. Constitution and legal framework
within which the Covenant is implemented (art.2)
“1. Taking into account that, according to the information provided by the State party, the Covenant is
implemented by domestic law (see CCPR/C/THA/2, para.7), please clarify whether the Covenant has the force of
law in the State party and provide examples, if any, where its provisions have been directly applied or used by the
courts to interpret domestic law. Please provide additional information about measures taken to raise awareness
of the Covenant among, inter alia, judges, prosecutors and lawyers”. Retrieved from http://ccprcentre.org/country/
thailand (30 March 2017)
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ทั้งนี้ เมื่อกลับมาพิจารณาถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่
ปรากฏอยูใ่ นข้อ 144 และข้อ 155 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(ICCPR) เทียบกับความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาลในประเทศไทยพบว่า ยังมีความไม่สอดคล้องกับ
การคุ้มครองตามเจตนารมณ์ของกติการะหว่างประเทศฉบับดังกล่าวหลายประการ
บทความฉบับนี้จะศึกษาถึงความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาลในประเทศไทยว่ามีความสอดคล้อง
กับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) หรือไม่ เพียงใด โดยจะ
พิจารณาในเรื่องบทบัญญัติว่าด้วยความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาลในประเทศไทย (1) ความผิดฐาน
ละเมิดอำ�นาจศาลในประเทศไทยและความสอดคล้องต่อการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) (2) ข้อเสนอแนะเพือ่ ให้
ความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาลของประเทศไทยมีความสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) (3) และข้อสังเกตบางประการต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... (4)

1

บทบัญญัติว่าด้วยความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลในประเทศไทย
ความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาลในประเทศไทยปรากฏอยูใ่ นมาตรา 30-33 ของประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความแพ่งและมาตรา 64 ของพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 ซึ่งความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาลตามที่ปรากฏในกฎหมายทั้งสองฉบับต่างมีข้อกำ�หนด
และบทลงโทษที่แตกต่างกัน ดังนี้
1.1 ความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาลภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาลปรากฏในมาตรา 30 - 33 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งซึ่งในมาตรา 33 ได้กำ�หนดให้ศาลมีอำ�นาจในการสั่งลงโทษผู้กระทำ�ผิดโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือ
ทั้งสองวิธี ได้แก่
มาตรา 33 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
“ถ้าคูค่ วามฝ่ายใดหรือบุคคลใดกระทำ�ความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาลใด ให้ศาลนัน้ มีอำ�นาจสัง่
4

ข้อ 14 แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) มีหลักการว่า “บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอ
กันในการพิจารณาของศาลและคณะตุลาการ ในการพิจารณาคดีอาญาซึง่ ตนต้องหาว่ากระทำ�ผิด หรือการพิจารณาคดีเกีย่ วกับสิทธิและ
หน้าที่ของตน บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการพิจารณาอย่างเปิดเผยและเป็นธรรม”
5
ข้อ 15 แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) มีหลักการว่า “บุคคลย่อมไม่ต้องรับผิด
ทางอาญาเพราะกระทำ�หรืองดเว้นกระทำ�การใดซึ่งในขณะที่กระทำ�ไม่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว่าง
ประเทศ และจะลงโทษให้หนักกว่าโทษที่มีอยู่ ในขณะที่ได้กระทำ�ความผิดอาญาไม่ได้”
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ลงโทษโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือทั้งสองวิธีดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ
(ก) ไล่ออกจากบริเวณศาล หรือ
(ข) ให้ลงโทษจำ�คุก หรือปรับ หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
การไล่ออกจากบริเวณศาลนัน้ ให้กระทำ�ได้ชวั่ ระยะเวลาทีศ่ าลนัง่ พิจารณาหรือภายในระยะเวลา
ใด ๆ ก็ได้ตามที่ศาลเห็นสมควร เมื่อจำ�เป็นจะเรียกให้ตำ�รวจช่วยจัดการก็ได้
ในกรณีกำ�หนดโทษจำ�คุกและปรับนั้นให้จำ�คุกได้ไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท”
1.2 ความผิ ด ฐานละเมิ ด อำ�นาจศาลภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
ความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาลภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 ปรากฏในมาตรา 64 ความว่า
“นอกจากที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ แ ล้ ว ในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ นำ�บทบั ญ ญั ติ ที่ ถื อ ว่ า เป็ น การกระทำ�
ละเมิดอำ�นาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม และเมื่อมีการ
ละเมิดอำ�นาจศาล ให้ศาลปกครองมีอำ�นาจสั่งลงโทษได้ดังนี้
(1) ตักเตือน โดยจะมีคำ�ตำ�หนิเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยหรือไม่ก็ได้
(2) ไล่ออกจากบริเวณศาล
(3) ลงโทษจำ�คุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
การสั่งลงโทษฐานละเมิดอำ�นาจศาลพึงใช้อย่างระมัดระวังและเท่าที่จำ�เป็นตามพฤติการณ์
แห่งกรณี และหากเป็นการสั่งลงโทษตาม (3) ให้องค์คณะอื่นที่มิใช่องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้น
เป็นผู้พิจารณาและสั่งลงโทษ”
เมื่อพิจารณาถึงความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาลตามกฎหมาย 2 ฉบับข้างต้นพบว่า ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกำ�หนดให้ผู้พิพากษาที่พบการกระทำ�ผิดสามารถดำ�เนินการลงโทษ
ผู้กระทำ�
การละเมิดอำ�นาจศาลได้เลย ซึ่งโทษดังกล่าวรวมถึงโทษปรับและโทษจำ�คุก6 ในขณะที่
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและคดีปกครอง พ.ศ. 2542 กำ�หนดให้ในกรณีทล่ี งโทษบุคคลผูก้ ระทำ�
ความผิดด้วยโทษปรับหรือจำ�คุก ต้องเปลีย่ นองค์คณะทีพ่ จิ ารณา7 ส่วนอัตราโทษนัน้ ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งกำ�หนดอัตราโทษปรับไม่เกิน 500 บาทและโทษจำ�คุกไม่เกิน 6 เดือน ในขณะที่
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและคดีปกครองกำ�หนดอัตราโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทและ
6

มาตรา 33 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
“ถ้าคูค่ วามฝ่ายใดหรือบุคคลใดกระทำ�ความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาลใด ให้ศาลนัน้ มีอำ�นาจสัง่ ลงโทษโดยวิธใี ดวิธหี นึง่ หรือทัง้
สองวิธีดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ
(ก) ไล่ออกจากบริเวณศาล หรือ
(ข) ให้ลงโทษจำ�คุก หรือปรับ หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
การไล่ออกจากบริเวณศาลนัน้ ให้กระทำ�ได้ชวั่ ระยะเวลาทีศ่ าลนัง่ พิจารณาหรือภายในระยะเวลาใด ๆ ก็ได้ตามทีศ่ าลเห็นสมควร
เมื่อจำ�เป็นจะเรียกให้ตำ�รวจช่วยจัดการก็ได้
ในกรณีกำ�หนดโทษจำ�คุกและปรับนั้นให้จำ�คุกได้ไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท”

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)

โทษจำ�คุกไม่เกิน 1 เดือน
แม้ที่ผ่านมาจะมีการตัดสินโดยศาลฎีกาและความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกา 8 ว่า
ความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาลเป็นเพียงมาตรการหรือเครือ่ งมือของศาลเพือ่ ให้ศาลสามารถดำ�เนินการ
พิจารณาคดีได้ต่อเนื่อง แนวคิดเรื่องการให้สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาหรือกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ภายใต้ความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาลนีจ้ งึ ควรมีลกั ษณะเฉพาะ แยกออกจากกระบวนการยุตธิ รรมทาง
อาญาตามปกติ คำ�ถามที่เกิดขึ้นคือแนวทางที่ปฏิบัติกันมาในเรื่องความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาลนี้
มีความสอดคล้องหรือไปในทิศทางเดียวกับแนวทางการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสากลที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(ICCPR) อย่างแท้จริงหรือไม่ เพียงใด
2

ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลในประเทศไทยและความสอดคล้อง
ต่อการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลภายใต้กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)
มีข้อพิจารณาได้ดังต่อไปนี้
2.1 หลักความชอบด้วยกฎหมายอาญากับการละเมิดอำ�นาจศาล
ในส่วนนี้จะพิจารณาถึงความชอบด้วยกฎหมายอาญาเปรียบเทียบกับความผิดฐานละเมิด
อำ�นาจศาลตามหลักสิทธิมนุษยชนและตามกฎหมายไทย
2.1.1 หลักความชอบด้วยกฎหมายอาญาตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
หฟกหกบทบัญญัตติ ามข้อ 15 หลักไม่มคี วามผิดถ้าไม่มกี ฎหมายกำ�หนด (nullum crimen
sine lege) เป็นหลักประกันในทางกฎหมายอาญา9 มีความมุง่ หมายว่าบุคคลจะได้รบั การลงโทษทางอาญา
ต่อเมื่อมีบทบัญญัติทางอาญาที่เฉพาะและมีความชัดเจน หลักการในเรื่องนี้สะท้อนถึงอำ�นาจเด็ดขาด
ของการออกกฎหมายเพื่อกำ�หนดความผิดและการกำ�หนดโทษโดยฝ่ายนิติบัญญัติ เนื่องจากโทษทาง
อาญามีผลกระทบกระเทือนต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพและทรัพย์สินของประชาชน

7

มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
“นอกจากทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้แล้วในพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้นำ�บทบัญญัตทิ ถี อื ว่าเป็นการกระทำ�ละเมิดอำ�นาจศาลตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม และเมื่อมีการละเมิดอำ�นาจศาล ให้ศาลปกครองมีอำ�นาจสั่งลงโทษได้ดังนี้
(1) ตักเตือน โดยจะมีคำ�ตำ�หนิเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยหรือไม่ก็ได้
(2) ไล่ออกจากบริเวณศาล
(3) ลงโทษจำ�คุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
การสัง่ ลงโทษฐานละเมิดอำ�นาจศาลพึงใช้อย่างระมัดระวังและเท่าทีจ่ ำ�เป็นตามพฤติการณ์แห่งกรณี และหากเป็นการสัง่ ลงโทษ
ตาม (3) ให้องค์คณะอื่นทีมิใช่องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้น เป็นผู้พิจารณาและสั่งลงโทษ”
8
บันทึกความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ 444/2528
9
Article 15 of International Covenant on Civil and Political Rights
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หฟกหกเหตุผลในการทีจ่ ะต้องให้กฎหมายมีความชัดเจนแน่นอนนัน้ ก็เพือ่ ทีจ่ ะให้ประชาชน
ผู้ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายได้มีโอกาสรู้ล่วงหน้าว่า การกระทำ�หรือไม่กระทำ�ของตนนั้นเป็นความผิดหรือ
ไม่ เพราะบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีค่ ลุมเครือมากเกินไป หากมีการใช้กฎหมายนัน้ กับเขา เขาก็จะขัดขืน
หรือมีความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ โดยถือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากรัฐ นอกจากนั้น การที่รัฐไม่ยอมให้
ประชาชนอ้างความไม่รู้กฎหมายขึ้นมาเป็นข้อแก้ตัว ก็หมายความว่า จะต้องออกกฎหมายที่ชัดแจ้ง
ไม่คลุมเครือ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรู้ได้ทันทีว่า การกระทำ�หรือไม่กระทำ�อย่างใดเป็นความผิด
และไม่ยอมให้ปฏิเสธความไม่รู้กฎหมายซึ่งชัดแจ้งอยู่แล้วนั้นขึ้นเป็นข้อแก้ตัว หากกฎหมายคลุมเครือ
ก็ย่อมไม่เป็นธรรมที่จะไม่ยอมให้ประชาชนยกเอาความไม่รู้กฎหมายเป็นข้อแก้ตัว10
เหตุอีกประการหนึ่งก็คือ หากกฎหมายอาญามีความแน่นอนพอควรแล้ว ก็จะเป็นการ
ลดการใช้บงั คับกฎหมายโดยเลือกปฏิบตั แิ ละโดยอำ�เภอใจลงไปได้บา้ ง มิฉะนัน้ แล้วตำ�รวจ อัยการและ
ศาลก็อาจจะมีดุลพินิจเลือกใช้บังคับกฎหมายกับบุคคลบางประเภทได้อย่างไม่มีขอบเขตจำ�กัด11
2.1.2 หลักความชอบด้วยกฎหมายอาญากับการละเมิดอำ�นาจศาลในประเทศไทย
หลักความชอบด้วยกฎหมายอาญาในประเทศไทย ได้ทำ�การรับรองไว้ในมาตรา 2912
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ว่า “บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้
กระทำ�การอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำ�นั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำ�หนดโทษไว้ และโทษที่
จะลงแก่บคุ คลนัน้ จะหนักกว่าโทษทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมายทีใ่ ช้อยูใ่ นเวลาทีก่ ระทำ�ความผิดมิได้...” จาก
บทบัญญัติข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการลงโทษบุคคล โดยเฉพาะโทษทางอาญาต้องมีการกำ�หนดไว้อย่าง
ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบล่วงหน้าว่า ความประพฤติใดที่สามารถทำ�ได้หรือความ
ประพฤติลกั ษณะใดทีห่ ากกระทำ�แล้วจะมีผลร้ายต่อผูก้ ระทำ� ซึง่ เป็นความสอดคล้องตามหลักความชอบ
ด้วยกฎหมายอาญา
“1. No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not
constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a
heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time when the criminal offence was
committed. If, subsequent to the commission of the offence, provision is made by law for the imposition of the
lighter penalty, the offender shall benefit thereby…”
และบทบัญญัติในเรื่องเดียวกันนี้ปรากฏในมาตรา 7 ของสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหภาพยุโรปด้วยเช่นกัน
Article 7 of European Convention on Human Rights
“No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not
constitute a criminal offence under national or international law at the time when it was committed. Nor shall a
heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the criminal offence was committed…”
10
จาก คำ�อธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป (น. 23), โดย เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2551, กรุงเทพฯ: พลสยาม
พริ้นติ้ง.
11
แหล่งเดิม
12
มาตรา 29 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
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อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาหลักความชอบด้วยกฎหมายอาญากับการละเมิดอำ�นาจ
ศาลในประเทศไทย ตามมาตรา 30 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มีความว่า “ให้ศาลมี
อำ�นาจออกข้อกำ�หนดใด ๆ แก่คคู่ วามฝ่ายใด ฝ่ายหนึง่ หรือแก่บคุ คลภายนอกทีอ่ ยูต่ อ่ หน้าศาลตามทีเ่ ห็น
จำ�เป็น เพื่อรักษาความเรียบร้อยในบริเวณศาล และเพื่อให้กระบวนพิจารณา ดำ�เนินไปตามเที่ยงธรรม
และรวดเร็ว อำ�นาจเช่นว่านี้ให้รวมถึงการสั่งห้ามคู่ความมิให้ดำ�เนินกระบวนพิจารณาในทางก่อ
ความรำ�คาญ หรือในทางประวิงให้ชักช้าหรือในทางฟุ่มเฟือยเกินสมควร” และ
มาตรา 31 แห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง “ผูใ้ ดกระทำ�การอย่างใด ๆ
ดังกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือว่า กระทำ�ความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาล
(1) ขัดขืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของศาลตามมาตราก่อนอันว่าด้วยการรักษา
ความเรียบร้อย หรือประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล...”
จากบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งพบว่า แม้ความผิดฐาน
ละเมิดอำ�นาจศาลได้ถูกกำ�หนดอยู่ในประมวลกฎหมาย แต่บทบัญญัติเหล่านี้มิได้กำ�หนดลักษณะ
การกระทำ�ความผิดของความผิดเรือ่ งดังกล่าวให้ชดั เจนแต่อย่างใด คงแต่เพียงระบุให้ศาลมีอำ�นาจออก
“ข้อกำ�หนดใด ๆ ” ตามที่เห็นจำ�เป็น เพื่อรักษาความเรียบร้อยในบริเวณศาล และเพื่อให้กระบวน
พิจารณาดำ�เนินไปตามเที่ยงธรรมและรวดเร็ว รวมถึงถ้อยคำ�ที่ว่า “ประพฤติตนไม่เรียบร้อย” ซึ่งเป็น
ความหมายที่กว้างและยากแก่การตีความให้ชัดเจน ทั้งข้อกำ�หนดของศาลและถ้อยคำ�ว่าประพฤติตน
ไม่เรียบร้อยนี้ เมื่อพิจารณาตามหลักความชอบด้วยกฎหมายอาญา ที่มีวัตถุประสงค์ให้ถ้อยคำ�
ในกฎหมายต้องชัดเจนแน่นอนปราศจากความคลุมเครือแล้วพบว่า เพียงการออกเป็นข้อกำ�หนด
ของศาลในการตราขึ้นเพื่อกำ�หนดแบบแผนความประพฤติของบุคคลให้กระทำ�หรือไม่ให้กระทำ�
อันเป็นการสอดคล้องกับการเคารพและไม่ละเมิดอำ�นาจศาลยังขาดซึง่ ความชัดเจน เนือ่ งจากข้อกำ�หนด
ดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติหรือระเบียบภายในของศาล ไม่ได้มีการตราขึ้นหรือประกาศใช้เป็นการทั่วไป
ส่งผลให้ประชาชนไม่มโี อกาสได้รบั รูว้ า่ ข้อความหรือสาระตามข้อกำ�หนดของศาลและถ้อยคำ�ประพฤติ
ตนไม่เรียบร้อยตามที่ปรากฏในมาตรา 30 และ มาตรา 31 (1) ประกอบด้วยอะไรบ้าง

“บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระทําการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเป็นความผิดและกําหนดโทษ
ไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทําความผิดมิได้
ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้
กระทําความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทําความผิดมิได้
การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจําเลยให้กระทําได้เพียงเท่าที่จําเป็น เพื่อป้องกันมิให้มีการหลบหนี ในคดีอาญา จะบังคับ
ให้บุคคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองมิได้
คาํ ขอประกันผูต้ อ้ งหาหรือจาํ เลยในคดีอาญาต้องได้รบั การพิจารณาและจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่กรณีมไิ ด้ การไม่ให้
ประกันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”
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2.2 หลักการไม่พิจารณาลงโทษสองครั้ง (Non bis in idem) กับการลงโทษเรื่องละเมิด
อำ�นาจศาล
แนวคิดเรื่องการไม่พิจารณาลงโทษสองครั้งและการลงโทษเรื่องการละเมิดอำ�นาจศาลใน
ประเทศไทย มีความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างไปจากหลักการสากล ดังนี้
2.2.1 หลักการไม่พิจารณาลงโทษสองครั้งตามหลักสากล
หฟกหกหลักการไม่พจิ ารณาลงโทษสองครัง้ (Non bis in idem) ปรากฏในข้อ 14 วรรค 7
แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) มีหลักว่า “บุคคลย่อม
ไม่ถกู พิจารณา หรือลงโทษซ้ำ�ในความผิดซึง่ บุคคลนัน้ ต้องคำ�พิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้ลงโทษ หรือให้ปล่อยตัว
แล้วตามกฎหมายและวิธีพิจารณาความอาญาของแต่ละประเทศ”
หฟกหกเมื่อพิจารณาว่ากฎหมายอะไรบ้างที่เป็นเนื้อหาทางอาญานั้น ศาลสิทธิมนุษยชน
ยุโรปได้วางหลักว่า การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกดำ�เนินคดีต้องนำ�หลักประกันสิทธิในทางอาญาไปใช้กับ
การดำ�เนินการและไม่ว่ากฎหมายภายในประเทศจะเรียกชื่อว่ามาตรการแบบใด หากเป็นมาตรการ
ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางอาญา (criminal matters) แล้ว การปรับใช้มาตรการดังกล่าวต้องเคารพ
ต่อหลักประกันทางอาญาทีไ่ ด้รบั การยอมรับโดยอนุสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนยุโรป มาตรา 6 ด้วย โดยเนือ้ หา
ทางอาญา หมายถึง “มาตรการทั้งปวงที่มีผลเป็นการป้องกันและลงโทษ”
2.2.2 หลักการไม่พิจารณาลงโทษสองครั้ง (Non bis in idem) กับการลงโทษเรื่อง
ละเมิดอำ�นาจศาลในประเทศไทย
หฟ หลักการไม่พิจารณาลงโทษสองครั้งกับการลงโทษเรื่องละเมิดอำ�นาจศาลใน
ประเทศไทยมีแนวทางแตกต่างไปจากแนวทางสากล กล่าวคือ หากพิจารณาเฉพาะความผิดฐานละเมิด
อำ�นาจศาลตามทีป่ รากฏในประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง ทีก่ ำ�หนดอัตราโทษปรับ 500 บาท
และจำ�คุกไม่เกิน 6 เดือน พบว่าที่ผ่านมาหากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำ�ความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาล
และมีความผิดฐานอาญาร่วมด้วย ในลักษณะกรรมเดียวกัน เช่น การยืน่ เอกสารเท็จมีความผิดในทางอาญา
และมีความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาลเช่นนี้ แนวทางการตีความของศาลฎีกาและความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องความซ้ำ�ซ้อนดังกล่าวกลับพิจารณาว่าความผิดทางอาญาและความผิด
ฐานละเมิดอำ�นาจศาลเป็นคนละกรรม เนือ่ งจากความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาลถือเป็นเครือ่ งมือทีศ่ าล
13

Article 14 (7) of ICCPR :
“No one shall be liable to be tried or punished again for an offence for which he has already been finally
convicted or acquitted in accordance with the law and penal procedure of each country”
14
Article 6 of European Convention of Human Rights
“1. In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone
is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established
by law. Judgment shall be pronounced publicly but the press and public may be excluded from all or part of the
trial in the interests of morals, public order or national security in a democratic society, where the interests of
juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or to the extent strictly necessary in the
opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice...”
15
อาทิเช่น คดี Engel and other v the Netherlands, คดี Lauko v Slovakia, คดี Ozturk v Germany, คดี Weber v
Switzerland

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)

ใช้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในศาล ไม่ใช่การลงโทษในทางอาญา
หฟกหกตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรือ่ งที่ 444/2528 มีประเด็นสำ�คัญว่า
ความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาล แม้ศาลจะลงโทษจำ�คุกหรือปรับก็ถอื ว่าไม่ใช่โทษทางอาญา จึงกลายเป็น
การตัดสิทธิบคุ คลทีจ่ ะได้รบั การคุม้ ครองในการพิจารณาคดี ทัง้ ๆ ทีห่ ากพิจารณาโดยทัว่ ไปจะความรับผิด
ไม่วา่ จะเป็นการปรับหรือการจำ�คุกควรเป็นถือเป็นโทษทางอาญาดังเช่นแนวทางการตัดสินคดีของศาล
แห่งสหภาพยุโรป นอกจากนี้มาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ได้กำ�หนดโทษ 5 สถาน ได้แก่
(1) ประหารชีวิต (2) การจำ�คุก (3) การกักขัง (4) การปรับ และ (5) การริบทรัพย์สิน แต่เมื่อมีการ
ตีความโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาลไม่ใช่โทษทางอาญา จึงกลายเป็นว่า
สิทธิทผ่ี ถู้ กู กล่าวหาว่าได้กระทำ�การละเมิดอำ�นาจศาลทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาอย่างรอบคอบ สิทธิในการ
มีทนายหรือสิทธิในการได้รับการสืบพยานต่อหน้าศาลย่อมไม่ได้รับการคุ้มครอง ยิ่งเมื่อปรับใช้กับ
หลักการไม่ควรมีการถูกลงโทษสองครั้งในการกระทำ�เดียวกัน เมื่อเกิดการตีความว่าการลงโทษฐาน
ละเมิดอำ�นาจศาลไม่ใช่โทษทางอาญา หากการกระทำ�ความผิดนั้นเป็นโทษทางอาญาด้วยอีกฐานหนึ่ง
ผูถ้ กู กล่าวหาก็จะถูกลงโทษทางอาญาด้วยอีกครัง้ หนึง่ กลายเป็นว่าผูถ้ กู กล่าวหาเรือ่ งการละเมิดอำ�นาจ
ศาลจะถูกลงโทษสองครั้งซ้ำ�ซ้อนกันได้ในการกระทำ�เดียวกัน
หฟกหกทั้งนี้ ตัวอย่างคำ�พิพากษาศาลฎีกาซึ่งอยู่ในบันทึกความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาที่ 444/2528 มีเหตุผลยกขึน้ มาอยูข่ อ้ หนึง่ ว่า เหตุใดผูท้ กี่ ระทำ�ความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาล
อาจจะถูกลงโทษสองครัง้ ได้ ในคำ�พิพากษาศาลฎีกาแรกคือฎีกาที่ 87/248416 และฎีกาที่ 2302/252317
ศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่า แม้จะถูกลงโทษฐานละเมิดอำ�นาจศาลมาแล้ว ผู้นั้นก็อาจถูกฟ้องในการกระทำ�ที่
เป็นการละเมิดอำ�นาจศาลนั้นได้อีก ถ้าหากว่าการกระทำ�นั้นเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายด้วย
หฟกหกทัง้ นี้ วัตถุประสงค์แต่เดิมของการนำ�บทบัญญัตคิ วามผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาลไว้
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแทนประมวลกฎหมายอาญา เนื่องจากผู้ร่างในช่วงเวลานั้น
ต้องการให้ผู้พิพากษาสามารถลงโทษบุคคลผู้กระทำ�การขัดขวางกระบวนการพิจารณาของศาลได้
โดยทันที จึงไม่กำ�หนดฐานความผิดดังกล่าวไว้ในประมวลกฎหมายอาญาเพราะขัน้ ตอนการดำ�เนินการ
พิจารณาจะช้ากว่า18 ทัง้ นี้ เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งได้มกี ารประกาศใช้
ตัง้ แต่ปพี ทุ ธศักราช 2477 ซึง่ เมือ่ พิจารณาถึงบริบทของสังคมในช่วงเวลานัน้ พบว่าการใช้และการคุม้ ครอง
อำ�นาจของรัฐมีความสำ�คัญเหนือสิง่ อืน่ ใด ผูใ้ ช้อำ�นาจรัฐหรือเจ้าหน้าทีร่ ฐั ต้องรักษาความสงบเรียบร้อย
ให้เกิดขึ้นกับสังคมโดยรวม อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันสภาพแนวคิดเพียงเพื่อการมุ่งคุ้มครองความสงบ
เรียบร้อยมิได้เป็นเพียงเป้าหมายของรัฐอย่างเดียวอีกต่อไป หากแต่แนวคิดเรือ่ งการเคารพสิทธิมนุษยชน
และศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ได้กลายเป็นคุณค่าสำ�คัญทีผ่ ใู้ ช้อำ�นาจรัฐต้องให้การรับรองและดำ�เนินการ
16

จำ�เลยใช้รองเท้าตีผเู้ สียหายในบริเวณศาล ซึง่ ศาลได้ลงโทษจำ�เลยฐานละเมิดอำ�นาจศาลไปแล้วกระทงหนึง่ แต่คดีกไ็ ม่ระงับ
ไปซึ่งอัยการผู้เสียหายก็มีสิทธิฟ้องจำ�เลยในฐานทำ�ร้ายร่างกายได้อีกกระทงหนึ่ง
17
เรือ่ งการยืน่ คำ�ร้องขอปล่อยตัวชัว่ คราว ซึง่ เป็นการยืน่ เอกสารเท็จต่อศาล ศาลลงโทษฐานแรกคือฐานประพฤติตนไม่เรียบร้อย
ในบริเวณศาล แต่ไม่เป็นการตัดสิทธิที่โจทก์จะนำ�คดีไปฟ้องอีกในข้อหาแจ้งความเท็จอีกเช่นกัน
18
จาก ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสมชาย งามวงศ์ชน ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด (2560,
14 มีนาคม) [บทสัมภาษณ์].
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วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน

ให้เกิดผลขึ้นจริงในทางปฏิบัติ
หฟกห ภายหลังเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองได้ยุติลง ข้อตกลงหรือสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศทีม่ งุ่ คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหลายฉบับได้ถกู จัดทำ�ขึน้ เช่น ปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 หรือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ในปี ค.ศ. 1966 ดังนั้นเมื่อย้อนกลับไปดูที่มาของการกำ�หนดความผิด
ฐานละเมิดอำ�นาจศาลไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งย่อมพบว่า ช่วงเวลาในการจัดทำ�
กฎหมายฉบับนี้แนวคิดเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนยังไม่เกิดขึ้น แต่ปัจจุบันเมื่อประเทศไทยได้เข้า
ร่วมเป็นภาคีสมาชิกของสนธิสญ
ั ญาทีม่ งุ่ คุม้ ครองสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ ดังนัน้ การคุม้ ครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลจึงควรถูกเสริมไว้ในบทบัญญัตทิ างกฎหมายให้ครบถ้วน โดยเฉพาะในส่วนทีเ่ ป็นเรือ่ ง
ของการลงโทษบุคคล ตลอดรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐเองต้องตระหนักถึงความสมดุลระหว่างการใช้
อำ�นาจรัฐกับการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนให้เข้มข้นขึ้นด้วย
หฟกหกจากเหตุผลข้างต้น แม้ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องที่ 444/2528
มีว่า ความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาลนั้น แม้ศาลจะลงโทษจำ�คุกหรือปรับก็ถือว่าไม่ใช่โทษทางอาญา
ความเห็นเรือ่ งนีย้ อ่ มไม่สอดคล้องกับแนวทางการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนในระดับสากลกับมุมมองเรือ่ ง
การลงโทษ เนือ่ งจากการจำ�คุกและปรับโดยธรรมชาติถอื หนึง่ ในโทษอาญาห้าสถานในประมวลกฎหมาย
อาญา เพราะมาตรการของรัฐในการป้องกันและลงโทษบุคคล ไม่ว่ารัฐจะเรียกชื่อมาตรการนั้นว่า
อย่างไร มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่มี “เนื้อหาทางอาญา” (criminal matters) ที่ผู้ถูกลงโทษ
จากมาตรการนัน้ ๆ จะต้องได้รบั หลักประกันสิทธิในทางอาญา การลงโทษบุคคลให้รบั ผิดโดยแยกออก
เป็นความรับผิดเรือ่ งการละเมิดอำ�นาจศาลและตามฐานความผิดทางอาญาทีเ่ กิดขึน้ ย่อมไม่สอดคล้อง
กับแนวทางการประกันสิทธิทางอาญา
2.3 สิทธิในการต่อสู้คดีในการดำ�เนินคดีเรื่องการละเมิดอำ�นาจศาล
สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม (Right to Fair Trial) ปรากฏอยู่ในข้อ
14 และข้อ 15 แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ซึ่งเป็น
สิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานทีม่ คี วามสำ�คัญอย่างยิง่ เนือ่ งจากหลักการและรายละเอียดของสิทธิในการได้รบั
การพิจารณาคดีตามกติการะหว่างประเทศฉบับนี้มีอยู่ด้วยกันหลายประการ การศึกษาในส่วนนี้
จะพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวทางการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดอำ�นาจศาลในประเทศไทย
2.3.1 หลักการพิจารณาโดยศาลที่เป็นกลาง
(1) หลักการพิจารณาโดยศาลที่เป็นกลางของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)		
หลักการพิจารณาโดยศาลทีเ่ ป็นกลาง (Impartiality) ปรากฏในกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ข้อ 14 วรรค 119
การพิจารณาคดีต้องดำ�เนินการโดยศาลที่มีอำ�นาจในการพิจารณา มีความเป็นอิสระ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)

และเป็นกลาง หลักการในเรื่องนี้ถือเป็นสิทธิเด็ดขาดและไม่สามารถมีข้อยกเว้นได้เลย20 ถ้อยคำ�ที่ว่า
“ศาลต้องมีความเป็นกลาง” ประกอบด้วยสาระสำ�คัญ 2 ประการ21 ได้แก่
ประการที่หนึ่ง ผู้พิพากษาต้องไม่ตัดสินคดีภายใต้อคติหรือจากความเสียหายส่วนตัว
หรือได้มกี ารคาดการณ์ลว่ งหน้าต่อคดีทรี่ บั ผิดชอบ หรือไม่มพี ฤติการณ์ทเี่ อือ้ ประโยชน์ให้คกู่ รณีอกี ฝ่าย
หนึ่งเหนือกว่าคู่กรณีอีกฝ่าย
ประการทีส่ อง ศาลทีพ่ จิ ารณาคดีตอ้ งปรากฏต่อสายตาของบุคคลทัว่ ไปว่ามีความเป็น
22
กลาง
ทัง้ นี้ ข้อ 14 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(ICCPR) ฉบับนี้ ครอบคลุมศาลทุกประเภท ไม่วา่ จะเป็นศาลทัว่ ไป ศาลชำ�นัญการพิเศษ ศาลพลเรือนหรือ
ศาลทหาร23

19

Article 14 of International Covenant on Civil and Political Rights
“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 judgement 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 20matrimonial disputes or the guardianship of children”.
From Communication No.263/1987, Gonzalez del Rio v. Peru (CCPR/C/40/D/263/1987*), by UN Human
Rights Committee, 1990, 6 November, para. 5.2.
21
From Article 14, Right to equality before courts and tribunals and to fair trial, General comment no. 32
(CCPR/C/GC/32), by UN Human Rights Committee, 2007, 23 August, para. 21.
22
From Communication No. 387/1989, Karttunen v. Finland (CCPR/C/46/D/387/1989), by UN Human Rights
Committee, 1992, 5 November, para. 7.2.
23
มีขอ้ สังเกตว่า การพิจารณาโดยศาลทีเ่ ป็นกลางดังกล่าว ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งสหภาพยุโรปได้เคยวางหลักไว้วา่ หาก ผูพ้ พิ ากษา
ทีพ่ จิ ารณาโทษการกระทำ�ผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาลเป็นนายเดียวกันกับศาลทีถ่ กู การละเมิดอำ�นาจศาลขึน้ ย่อมเป็นการไม่สอดคล้องกับหลัก
ในการพิจารณาคดีโดยศาลทีเ่ ป็นกลางตามข้อ 14 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และข้อ 6
(1) ของสนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป ด้วย คดีดงั กล่าวได้แก่ Kyprianou v. Cyprus ซึง่ มีขอ้ เท็จจริงว่าทนายความทีถ่ กู กล่าวหาว่า
กระทำ�การละเมิดอำ�นาจศาล ได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์ความประพฤติของผูพ้ พิ ากษาผูซ้ ง่ึ ดำ�เนินการพิจารณาคดี และผูพ้ พิ ากษานายเดียวกันนีไ้ ด้
เข้าทำ�การพิจารณาความผิดของทนายคนดังกล่าวในเรือ่ งการละเมิดอำ�นาจศาล รวมถึงกำ�หนดความรับผิดและลงโทษจำ�คุกทนายความด้วย
ตนเอง ข้อเท็จจริงดังกล่าวพบว่าการทำ�งานของผูพ้ พิ ากษาคนดังกล่าวเกิดความทับซ้อนระหว่างบทบาทการเป็นผูก้ ล่าวหา พยาน อัยการและ
พิจารณาตัดสินลงโทษเสียเอง ก่อให้เกิดความน่ากังวลถึงความชอบธรรมของกระบวนการพิจารณาภายใต้หลักทีว่ า่ ไม่มใี ครควรเป็นผูต้ ดั สิน
คดีของตนเอง เพราะถือว่าขาดความเป็นกลางเสียแล้ว ข้อเท็จจริงดังกล่าว ถือได้วา่ ผูพ้ พิ ากษาผูด้ ำ�เนินการพิจารณาคดีขาดความเป็นกลาง
(judicial impartiality) โดยพิจารณาจาก
ประการที่หนึ่ง การขาดความเป็นกลางโดยสภาพของการปฏิบัติหน้าที่ (functional in nature) ได้แก่ การใช้อำ�นาจหน้าที่ใน
สถานะหรือในตำ�แหน่งโดยผูพ้ พิ ากษาคนเดียวกัน กล่าวคือ ผูพ้ พิ ากษานายเดียวกันนีเ้ ป็นทัง้ ผูเ้ ริม่ ต้นคดี ค้นหาพยานหลักฐานและตัดสินคดี
ประการที่สอง การขาดความเป็นกลางในลักษณะของตัวบุคคล อันเนื่องมาจากตนเองเป็นคู่กรณีผู้มีส่วนได้เสียในการละเมิด
อำ�นาจศาลดังกล่าวด้วย เนื่องจากตนเองถูกทนายความวิพากษ์วิจารณ์ความประพฤติ
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ในขณะทีป่ ระมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งของประเทศไทย ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับความผิด
ฐานละเมิดอำ�นาจศาลไม่ได้มีการบัญญัติถึงหลักความเป็นกลางของผู้พิพากษาแต่อย่างใด กล่าวคือ
อำ�นาจในการลงโทษบุคคลผู้กระทำ�การละเมิดอำ�นาจศาล อาจดำ�เนินการโดยผู้พิพากษาที่เป็นคู่กรณี
ในความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาลก็ได้ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ที่ได้บัญญัติว่า “นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วใน
พระราชบัญญัตินี้ ให้นำ�บทบัญญัติทีถือว่าเป็นการกระทำ�ละเมิดอำ�นาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม และเมื่อมีการละเมิดอำ�นาจศาล ให้ศาลปกครองมีอำ�นาจ
สั่งลงโทษได้ดังนี้...
...การสัง่ ลงโทษฐานละเมิดอำ�นาจศาลพึงใช้อย่างระมัดระวังและเท่าทีจ่ ำ�เป็นตามพฤติการณ์
แห่งกรณี และหากเป็นการสั่งลงโทษตาม (3) ให้องค์คณะอื่นที่มิใช่องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดี
นัน้ เป็นผูพ้ จิ ารณาและสัง่ ลงโทษ” ดังนีจ้ ะเห็นได้วา่ บทบัญญัตติ ามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้ระมัดระวังถึงสภาพความเป็นกลางของศาลที่พิจารณาคดี
มากกว่าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
2.3.2 สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในการสู้คดี
สิทธิของผูถ้ กู กล่าวหาในการสูค้ ดีปรากฏอยูใ่ นข้อ 14 วรรค 324 ของกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ว่าด้วยในการพิจารณาคดีอาญา มีหลักว่า
บุคคลทุกคนซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำ�ความผิดย่อมมีสิทธิที่จะได้รับหลักประกันขั้นต่ำ�โดยเสมอภาค
อันมีสาระดังนี้
(1) สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในการสู้คดีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(1.1) สิทธิที่จะได้แจ้งโดยพลันซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพและเหตุแห่ง
ความผิดทีถ่ กู กล่าวหา ในภาษาซึง่ บุคคลนัน้ เข้าใจได้ ข้อ 14 วรรค 3 (ก) ของกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)
ข้อ 14 วรรค 3 (ก) ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (ICCPR) ได้รับรองสิทธิของบุคคลที่ถูกกล่าวหาในคดีอาญา ว่าบุคคลดังกล่าวต้องได้รับ
การแจ้งข้อกล่าวหาทันทีทันใด ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพและเหตุแห่งความผิด และใช้ภาษาที่
ผูถ้ กู กล่าวหาสามารถเข้าใจได้ อย่างไรก็ดกี ารรับรองตามข้อ 14 วรรค 3 (ก) ของกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) นี้ ปรับใช้ในกระบวนการพิจารณาทางอาญาเท่านัน้
มิได้หมายรวมถึงขั้นตอนระหว่างการสืบสวนสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนกระบวนการพิจารณาทาง
24
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อาญา เช่น สิทธิในการแจ้งเหตุผลในการเข้าจับกุม25 ขอบเขตของสิทธิที่จะได้รับแจ้งข้อกล่าวหาตาม
ข้อ 14 วรรค 3 (ก) นี้ มีลักษณะกว้างกว่าสิทธิที่จะได้รับการแจ้งเหตุผลในการเข้าจับกุม สิทธิใน
การได้รบั การแจ้งโดยพลันนีย้ งั เป็นส่วนหนึง่ ของสิทธิในการมีเวลาทีเ่ หมาะสมในการเตรียมการเพือ่ สูค้ ดี ซึง่
หากเมื่อข้อกล่าวหาได้ถูกแจ้งไปยังผู้ถูกกล่าวหาโดยดำ�เนินการด้วยวาจาแล้ว ต้องมีการยืนยันในเวลา
ต่อมาทางลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ถูกกล่าวหาด้วย26
(1.2) สิทธิที่จะมีเวลา และได้รับความสะดวกเพียงพอแก่การเตรียมการเพื่อ
ต่อสู้คดี และติดต่อกับทนายความที่ตนเลือกได้ ข้อ 14 วรรค 3 (ข) ของกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)
สิทธิในการมีเวลาที่เหมาะสมในการเตรียมตัวสู้คดีมีความสัมพันธ์โดยตรง
กับสิทธิในการได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาโดยพลันและสิทธิในการสื่อสารกับที่ปรึกษา ความมุ่งหมาย
ในเรื่อง “เวลาที่เหมาะสม” ของการเตรียมข้อมูลของผู้ถูกกล่าวหาแต่ละคนอาจมีความแตกต่างกัน
เนือ่ งจากต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ในแต่ละกรณี รวมถึงลักษณะและความซับซ้อนของคดีและขัน้ ตอน
ของกระบวนการที่ดำ�เนินการด้วย27
(1.3) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาต่อหน้าบุคคลนั้น และสิทธิที่จะมีทนายหรือ
ที่ปรึกษากฎหมาย ข้อ 14 วรรค 3 (ง) ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (ICCPR)
สิทธิในการได้รับการพิจารณาต่อหน้าบุคคลนั้นในกรณีถูกกล่าวหาว่าได้มี
การกระทำ�ความผิดทางอาญาได้ถูกรับรองโดยกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (ICCPR) ในข้อ 14 วรรค 3 (ง) วัตถุประสงค์ของบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้
บุคคลทีต่ กเป็นถูกกล่าวหาในคดีอาญาต้องได้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของการรับฟังในการบวนการพิจารณา
นอกจากนี้ในอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ได้รับรองยังบุคคลทุกคนที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา
ในคดีอาญาว่ามีสิทธิในการต่อสู้คดีด้วยตนเอง มีสิทธิตรวจสอบพยานหลักฐาน และมีสิทธิในการมี
ผู้ให้ความช่วยเหลือในการแปลข้อความเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาสามารถเข้าใจภาษาที่ใช้ในการพิจารณา
ภายในห้องพิจารณาศาลสิทธิมนุษยชนแห่งสหภาพยุโรปได้ สรุปหลักการในเรื่องสิทธิดังกล่าวข้างต้น
ว่า สิทธิตา่ ง ๆ เหล่านีจ้ ะไม่สามารถเกิดขึน้ ได้เลยหากผูถ้ กู กล่าวหามิได้อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาด้วย28
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(2) สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในการสู้คดีภายใต้ความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาลของไทย
หากสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในการสู้คดีได้รับการรับรองในข้อ 14 วรรค 3 ของกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งสิทธิในการได้รบั
แจ้งโดยพลันถึงรายละเอียดของเหตุแห่งการกระทำ�ความผิด สิทธิในการมีระยะเวลาที่เหมาะสม
ในการเตรียมการเพื่อสู้คดีหรือสิทธิในการมีทนาย ตัวอย่างของสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาข้างต้นเหล่านี้
หากกลับมาพิจารณาถึงแนวทางการต่อสู้คดีของผู้ถูกกล่าวหาในคดีความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาล
ในประเทศไทยย่อมพบว่า มีลักษณะแตกต่างและไม่สอดคล้องกับสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาตามหลักการ
สากลแต่อย่างใด ความไม่สอดคล้องดังกล่าวมาจากความเข้าใจว่าความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาลมิได้เป็น
ความผิดในทางอาญานัน่ เอง ด้วยเหตุนี้ แม้ผถู้ กู กล่าวหาจะถูกพิจารณาจากศาลว่าได้กระทำ�การละเมิด
อำ�นาจศาลหรือไม่ แต่กระบวนการในระหว่างการพิจารณาคดีดังกล่าว ไม่ปรากฏความชัดเจนของ
แนวทางการเคารพและคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ กู กล่าวหาตามหลักการในข้อ 14 วรรค 3 ของกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) แต่อย่างใด กล่าวคือ ผู้ถูกกล่าวหาใน
ความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาลไม่ได้อยู่ภายใต้ สิท ธิ ที่จะได้ รับการแจ้ งรายละเอี ย ดของเหตุ แห่ ง
การกระทำ�ความผิด สิทธิในการต่อสูค้ ดีตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสม รวมถึงสิทธิในการมีทนายความหรือ
ทีป่ รึกษากฎหมายในระหว่างการเผชิญหน้าทางคดีดงั กล่าวกับศาลทีพ่ จิ ารณาคดี แม้ความผิดฐานละเมิด
อำ�นาจศาลจะมีอัตราโทษปรับและโทษจำ�คุก แต่เมื่อแนวทางปัจจุบันยังคงมีความเข้าใจว่าความผิด
ฐานละเมิดอำ�นาจศาลไม่ใช่การบังคับใช้โทษทางอาญา ย่อมทำ�ให้สถานะของผูถ้ กู กล่าวหาไม่สอดคล้อง
กับข้อ 14 วรรค 3 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) รวม
ถึงไม่ได้ได้รบั การคุม้ ครองตามสิทธิของผูถ้ กู กล่าวหาทีพ่ งึ มีตามหลักการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมทาง
อาญาแต่อย่างใด
จากการศึกษาข้างต้นพบว่า แนวทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นระหว่างการพิจารณาคดีความผิด
ฐานละเมิดอำ�นาจศาลของไทยที่ผ่านมา ยังไม่สอดคล้องกับหลักการภายใต้กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ทั้งในเรื่องความเป็นกลางของศาลที่พิจารณาคดี
และสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในระหว่างการพิจารณาคดี ซึ่งทั้งสองกรณีล้วนแล้วแต่เป็นสาระสำ�คัญ
ของการเข้าถึงความเป็นธรรมในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาทัง้ สิน้ ทัง้ นี้ อุปสรรคใหญ่ประการหนึง่
ซึ่งเป็นสาเหตุที่มาของข้อจำ�กัดดังกล่าว มาจากความที่องค์กรที่ทำ�การตัดสินคดีและหน่วยงานที่มี
อำ�นาจตีความทีย่ งั มีความเข้าใจว่าความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาลไม่ใช่ความผิดทางอาญา และแม้จะมี
โทษปรับและโทษจำ�คุกในความผิดฐานดังกล่าว แต่มาตรการลงโทษทั้งสองกรณีนี้ก็ไม่ถือว่าเป็น
โทษทางอาญาเช่นกัน เช่นนี้ หากต้องการให้สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาได้รับการคุ้มครองอย่างสมบูรณ์
ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) หน่วยงานทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ควรต้องพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมในการตีความความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาลว่าควร
ปรับเปลี่ยนให้เป็นความผิดและมีโทษในทางอาญาหรือไม่ เพื่อที่สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในการได้รับ
การคุ้มครองระหว่างการพิจารณาคดีจะได้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะเพื่อให้ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลของประเทศไทย
มีความสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)
บทบัญญัติเรื่องความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาลยังคงมีความจำ�เป็นในฐานะเครื่องมือของศาล
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในการพิจารณาคดี อย่างไรก็ดเี พือ่ ให้การบังคับใช้ความผิดฐานดังกล่าว
มีความสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ผูเ้ ขียน
มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. หากมีการละเมิดอำ�นาจศาลเกิดขึ้นต่อหน้าศาลในระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลที่
พบเห็นการกระทำ�การดังกล่าวยังคงต้องมีอำ�นาจที่จะตักเตือนหรือไล่บุคคลที่กระทำ�การดังกล่าว
ออกจากศาลเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการดำ�เนินคดี
2. ควรออกบทบัญญัตทิ กี่ ำ�หนดลักษณะการกระทำ�ทีเ่ ป็นการละเมิดอำ�นาจศาลอย่างชัดเจน โดย
กำ�หนดเป็นกฎหมายหรือเป็นข้อกำ�หนดที่อาศัยอำ�นาจตามกฎหมาย และควรเผยแพร่กับประชาชน
ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์หรือติดไว้บริเวณศาล
3. เมื่อมีการดำ�เนินคดีละเมิดอำ�นาจศาล ควรให้สิทธิในการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม (fair trial)
เช่น สิทธิในการมีทนายความ สิทธิในการเตรียมตัวสู้คดี สิทธิในเผชิญหน้ากับพยานหลักฐานกับ
ผู้ถูกกล่าวหาเพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนในกติการะหว่าประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (ICCPR)
4. หากการกระทำ�การละเมิดอำ�นาจศาลใดเป็นการกระทำ�กรรมเดียวกับความผิดอาญาทีบ่ ญ
ั ญัติ
ไว้ในประมวลกฎหมายอาญาหรือพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาอยู่แล้ว ควรที่จะดำ�เนินคดีอาญา
ตามปกติ และหากเป็นการกระทำ�ซึ่งหน้าศาล ให้ศาลที่พบความผิดส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำ�เนิน
การฟ้องร้องผู้กระทำ�ความผิดอาญานั้นต่อศาลอีกองค์คณะหนึ่งเลย ซึ่งทำ�ให้เกิดความรวดเร็ว
ในการดำ�เนินคดี และรักษาไว้ซึ่งการคุ้มครองสิทธิผู้ถูกดำ�เนินคดี
ในกรณีที่การกระทำ�ความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาลเกิดขึ้นระหว่างการพิจารณาคดีแพ่ง ศาล
ที่อยูใ่ นการพิจารณาอาจตักเตือนหรือไล่คกู่ รณีออกจากห้องพิจารณาหรือหากบุคคลดังกล่าวยังไม่เชือ่ ฟัง
ให้อัยการในท้องที่ที่ศาลตั้งอยู่เป็นผู้ดำ�เนินการฟ้องร้องในการดำ�เนินคดีกับผู้ละเมิดอำ�นาจศาล
ต่อไปกำ�หนดไม่ให้ “วิจารณ์คำ�วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ”
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ข้อสังเกตต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....29
ปัจจุบัน (ร่าง) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. .... กำ�ลังถูกพิจารณาที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ30 โดย (ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้
กำ�หนดบทบัญญัติเรื่องการละเมิดอำ�นาจศาลรัฐธรรมนูญไว้เป็นครั้งแรก ดังนี้
มาตรา 38 “ให้ศาลมีอำ�นาจรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาคดีในส่วนที่เกี่ยวกับ
บุคคลที่เข้ามาหรือจะเข้ามาในที่ทำ�การศาล หรือบริเวณที่ทำ�การศาล หรือเข้าฟังการไต่สวนของศาล
หรือในกรณีมีความจำ�เป็นเพื่อประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
ศาลอาจมีคำ�สัง่ ให้บคุ คลใดหรือกลุม่ บุคคลใดกระทำ�การหรืองดเว้นกระทำ�การ เพือ่ ให้การพิจารณาคดี
ดำ�เนินไปโดยสงบเรียบร้อย และรวดเร็ว รวมทัง้ วางระเบียบเพิม่ เติมเพือ่ ให้การดำ�เนินกระบวนพิจารณา
ของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
การวิจารณ์คำ�วินจิ ฉัยคดีทกี่ ระทำ�โดยสุจริตและมิได้ใช้ถอ้ ยคำ�หรือมีความหมายหยาบคาย เสียดสี
หรืออาฆาตมาดร้าย ไม่มีความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาล”
มาตรา 39 ผู้ใดฝ่าฝืนคำ�สั่งศาลหรือระเบียบตามมาตรา 38 ให้ถือเป็นการละเมิดอำ�นาจศาล
และให้ศาลมีอำ�นาจดังต่อไปนี้
(1) ตักเตือน โดยจะมีคาตำ�หนิเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยหรือไม่ก็ได้
(2) ไล่ออกจากบริเวณศาล
(3) ลงโทษจำ�คุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
การสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลพิจารณาเท่าที่จำ�เป็นตามพฤติการณ์แห่งกรณี
ในการดำ�เนินการให้เป็นไปตามคำ�สั่งศาลตาม (3) ให้นำ�ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณา
ความอาญามาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม”

29

เนือ้ หาในส่วนนี้ ได้เพิม่ เติมจากงานวิจยั เรือ่ ง หลักการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในกรณีความผิดฐานละเมิดอำ�นาจ
ศาล เนื่องจากในงานวิจัยเป็นการศึกษาเฉพาะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและและพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
30
จาก ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ...., โดย คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ สำ�นักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร, 2560, 4 ธันวาคม, สืบค้นจาก http://cdc.parliament.go.th/ draftconstitution2/
main.php?filename=draftconreleate2
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จากบทบัญญัตทิ ปี่ รากฏอยูใ่ นมาตรา 38 ของ (ร่าง) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... พบว่า ผู้ร่างฯ ได้กำ�หนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ�นาจรักษา
ความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาคดี ในส่วนที่บุคคลเข้ามาในบริเวณที่ทำ�การศาล โดยศาลอาจมี
คำ�สัง่ ให้บคุ คลกระทำ�หรืองดกระทำ�เพือ่ ให้การพิจารณาคดีดำ�เนินไปโดยสงบเรียบร้อยและรวดเร็ว ซึง่
เป็นหลักการเดียวกับการห้ามละเมิดอำ�นาจศาลของศาลทั่วไป
อย่างไรก็ดี การที่มาตรา 38 วรรคสอง ได้กำ�หนดไม่ให้ “วิจารณ์คำ�วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ”
ที่กระทำ�ด้วยความไม่สุจริต และใช้ถ้อยคำ�หรือความหมายที่หยาบคาย เสียดสี อาฆาตมาดร้าย ให้เป็น
ความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาลด้วย ซึ่งการป้องกันการวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่สุจริตนั้นให้
ครอบคลุมการใช้สอื่ และสังคมออนไลน์ และรวมถึงการปลุกระดมมวลชนทีม่ าล้อมกดดันศาลด้วยนัน้ 31
มีข้อสังเกตว่า คดีที่ถูกพิจารณาภายใต้อำ�นาจของศาลรัฐธรรมนูญ มักเกี่ยวข้องกับประเด็นทาง
การเมือง ดังนี้แล้วการกำ�หนดให้มีความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาลในการดำ�เนินการพิจารณาคดีของ
ศาลรัฐธรรมนูญมีความจำ�เป็นหรือไม่เพียงใด เนื่องจากความเห็นในทางการเมืองของประชาชนย่อมมี
ความหลากหลาย และเป็นเรื่องปกติที่คำ�วินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับคดีทางการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญ
ย่อมมีผทู้ ท่ี ง้ั เห็นด้วยและเห็นต่างกับเหตุผลในคำ�วินจิ ฉัยของศาล การกำ�หนดบทลงโทษละเมิดอำ�นาจศาล
ในเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่ได้เป็นการกระทำ�โดยสุจริตและมิได้ใช้ถ้อยคำ�หรือมีความหมายหยาบ
คาย เสียดสี หรืออาฆาตมาดร้าย มีความจำ�เป็นมากน้อยเพียงใด
นอกจากนี้ กรณีบุคคลที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาลรัฐธรรมนูญ หากไม่เห็น
ด้วยกับบทลงโทษทีต่ นเองได้รบั จะสามารถทำ�การอุทธรณ์การตัดสินเรือ่ งดังกล่าวไปยังบุคคลใดได้บา้ ง
เนื่องจากการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญมีองค์คณะพิจารณาเพียงองค์คณะเดียว ไม่มีลำ�ดับชั้น
ของศาล ดังเช่นกรณีของศาลยุตธิ รรมหรือศาลปกครอง หากบุคคลไม่สามารถมีชอ่ งทางการอุทธรณ์ไป
ยั ง องค์ ค ณะอื่ น หรื อ องค์ ค ณะที่ สู ง ขึ้ น ในกรณี ที่ ถู ก ตั ด สิ น ว่ า ได้ ก ระทำ�ผิ ด ฐานละเมิ ด อำ�นาจศาล
รัฐธรรมนูญ เช่นนี้ ย่อมไม่มีความสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (ICCPR) ในเรื่องหลักการพิจารณาโดยศาลที่เป็นกลางตาม ข้อ 14 วรรค 1

31

จาก ร่าง พ.ร.ป.ศาลรัฐธรรมนูญ: ห้ามวิจารณ์และให้อำ�นาจแก้ ‘เดดล็อคทางการเมือง’, โดย iLaw, 2560, สืบค้นจาก
https://ilaw.or.th/node/4657
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การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลกับการรับฟังพยานหลักฐาน
ในกรณีการกันผู้ร่วมกระท�ำผิดด้วยกันเป็นพยาน ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ศาตราจารย์ พลต�ำรวจตรี ดร. จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช*

บทคัดย่อ
การกันผู้ร่วมกระทำ�ผิดไว้เป็นพยานนั้น มีประโยชน์ในการนำ�ตัวผู้กระทำ�ความผิดมาลงโทษให้
ได้ การที่จะนำ�ตัวผู้กระทำ�ความผิดมาลงโทษนั้น จำ�เป็นต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงการกระทำ�ความผิด
นั้น โดยปราศจากข้อสงสัยก่อนซึ่งโดยเฉพาะในคดีทุจริตคอร์รัปชั่น บางครั้งไม่อาจหาพยานหลักฐาน
ใดมาพิสูจน์ความผิดของจำ�เลยนั้น จึงจำ�เป็นต้องมีการกันผู้ร่วมกระทำ�ความผิดด้วยกันเป็นพยาน
ในทางปฏิบตั ติ ามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยังพบปัญหา
ทีต่ อ้ งนำ�มาแก้ไขในบางประการ โดยเฉพาะปัญหาในการรับฟังพยานหลักฐาน จึงสมควรทีจ่ ะหาแนวทาง
แก้ไข เพื่อไม่เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยต่อการรับฟังพยานหลักฐานของศาล และสามารถนำ�ผู้กระทำ�
ความผิดมาลงโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

ค�ำส�ำคัญ:

ผู้ร่วมกระทำ�ผิด พยาน ปราศจากข้อสงสัย

ศาสตราจารย์ พลตำ�รวจตรี ดร. จักรพงษ์ วิวฒ
ั น์วานิช ศาตราจารย์ คณะตำ�รวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ, ผูท้ รงคุณวุฒิ
ด้านสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, กรรมการผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นกฎหมาย ในคณะกรรมการ
กีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย, คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด้านกฎหมายและระเบียบ สำ�นักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, คณะกรรมการพิจารณากำ�หนดหลักสูตรวิชาชีพพนักงานสืบสวนสอบสวนและ
ประมวลจริยธรรม สำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ผู้เชี่ยวชาญประจำ�ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
*
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Protecting Rights and Liberty of Person and Hearing Evidence of
Co-Offender Being Witness According to
the Announcement of the National Anti-Corruption Commission
Police Major General Jakrapong Vivatvanich*

Abstract
To have a co-offender being a witness is benefit to bring the offender to punish
which the plaintiff need to prove beyond reasonable doubt to the court especially in
the corruption case. Sometimes no proof can be found. As such, it is necessary to have
a co-offender together to be a witness. In practice, according to the announcement
of the National Anti-Corruption Commission, there are still problems that need to be
resolved in some aspect especially the problems of admissibility of evidence beyond
reasonable doubt of the court which could bring offender to effective and efficient
punishment.

Keywords:
*

co-offender, witness, beyond reasonable doubt

Police Major General Jakrapong Vivatvanich, Royal Police Cadet Academy
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การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล กับการรับฟังพยานหลักฐาน
ในกรณีการกันผู้ร่วมกระท�ำผิดด้วยกันเป็นพยาน ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.
หลักการและเหตุผล
บทบัญญัติกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นบทบัญญัติที่เรียกว่า “ระบบ
กล่าวหา” ซึ่ง โดยผู้กล่าวหาต้องเป็นผู้แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานมาสืบแสดงต่อ
ศาลให้เห็นว่าจำ�เลยเป็นผู้กระทำ�ผิดโดยปราศจากข้อสงสัย (proof beyond reasonable doubt)
เนือ่ งจากโดยหลักการแล้วกฎหมายได้ตงั้ ข้อสันนิษฐานไว้วา่ บุคคลทุกคนเป็นผูบ้ ริสทุ ธิจ์ นกว่าจะพิสจู น์
ได้วา่ เป็นผูก้ ระทำ�ผิดจริงจึงจะพิพากษาลงโทษได้1 หากมีขอ้ สงสัยว่าจำ�เลยเป็นผูก้ ระทำ�ผิดจริงหรือไม่
ศาลต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำ�เลย โดยผู้ถูกกล่าวหาหรือจำ�เลย กฎหมายก็เปิดโอกาส
ให้สิทธิในการต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ โดยที่กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นกฎหมายที่บัญญัติ
เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคล กฎหมายจึงได้บัญญัติกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานผูป้ ฏิบตั ไิ ว้อย่างชัดเจน เจ้าพนักงานผูป้ ฏิบตั ทิ กุ ฝ่ายในกระบวนการยุตธิ รรมควรทีจ่ ะเข้าใจ
บทบัญญัตกิ ฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาอย่างถ่องแท้วา่ กฎหมายได้บญ
ั ญัตวิ างกรอบแนวการปฏิบตั ิ
ไว้เช่นใด เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้ใช้บังคับกฎหมาย (law enforcement) ต้อง
กระทำ�หรือปฏิบัติให้อยู่ภายในกรอบของกฎหมายที่พึงให้กระทำ�ได้อย่างเคร่งครัด โดยกล่าวว่าบุคคล
ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การจับ คุมขัง ตรวจค้นตัวบุคคล หรือการกระทำ�ใดอัน
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ จะกระทำ�มิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
แต่ถงึ กระนัน้ ก็ตามในการใช้กฎหมายนี้ เจ้าหน้าทีห่ รือผูใ้ ช้กฎหมายทุกฝ่ายควรทีจ่ ะยึดหลักแห่งการอำ�นวย
ความยุติธรรมเป็นสำ�คัญในการปฏิบัติด้วย จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายนี้ และทำ�ให้
สังคมส่วนรวมมีความสงบสุขเรียบร้อยอย่างแท้จริง ซึ่งจะก่อให้กระบวนการยุติธรรมของเรามี
ประสิทธิภาพและให้ความเป็นธรรมเพิม่ มากขึน้ และจะเป็นการเสริมสร้างกระบวนการยุตธิ รรมให้เกิด
ความเข้มแข็งและก่อให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เชื่อถือศรัทธา และได้รับการยอมรับจาก
ประชาชน ในขณะเดียวกันระบบการสอบสวนคดีอาญาจะต้องเป็นหลักประกันในการคุม้ ครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนได้เป็นอย่างดีด้วย ซึ่งแท้จริงแล้วระบบการสอบสวนคดีอาญาของเรานั้น เป็น
ระบบไต่สวนที่เจ้าพนักงานของรัฐมีหน้าที่ต้องค้นหาความจริง เพื่อให้ได้พยานหลักฐานมาดำ�เนินคดี
กับผู้กระทำ�ความผิด ทั้งนี้อำ�นาจในการสอบสวนคดีอาญาเป็นการใช้อำ�นาจรัฐในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง เพือ่ ให้ประเทศชาติและสังคมดำ�รงอยูด่ ว้ ยความผาสุก ปลอดภัย และประชาชน
จะต้องได้รบั การคุม้ ครองจากรัฐด้วยความชอบธรรม ขณะเดียวกันรัฐก็ตอ้ งสามารถคุม้ ครองประโยชน์
สาธารณะจากการละเมิดสิทธิ์ของผู้หนึ่งผู้ใดต่อสังคมนั้นได้ด้วย
1
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การนำ�ตัวผู้กระทำ�ความผิดมาลงโทษนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำ�คัญมาก เปรียบเสมือนเป็น
การป้องกันปราบปรามทางสังคมที่จะช่วยทำ�ให้ผู้ที่คิดจะกระทำ�ความผิดไม่กล้าที่จะกระทำ�ความผิด
ซึ่งการกันผู้ร่วมกระทำ�ความผิดไว้เป็นพยานนั้น จึงมีความจำ�เป็นและความสำ�คัญที่จะเอาตัวผู้กระทำ�
ความผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้ หากผูน้ น้ั เป็นผูก้ ระทำ�ความผิดทีแ่ ท้จริง ซึง่ ในบางคดีโดยเฉพาะคดี
เกีย่ วกับการทุจริตคอรัปชัน่ บางครัง้ อาจไม่มพี ยานหลักฐานใดมาพิสจู น์ความผิดของผูก้ ระทำ�ความผิด
นั้นได้ จึงจำ�เป็นที่จะต้องมีการหาพยานหลักฐานจากผู้ร่วมกระทำ�ความผิดด้วยกัน ซึ่งอาจถือว่าเป็น
พยานที่ดีที่สุด (best evidence) ซึ่งศาลจะรับฟัง ประกอบพยานหลักฐานอื่น ๆ ลงโทษจำ�เลยได้

บทวิเคราะห์
พยานบุคคลในคดีอาญาถือว่ามีความสำ�คัญมาก หากโจทก์ไม่สามารถนำ�พยานมานำ�เสนอต่อ
ศาลเพื่อพิสูจน์ได้ว่าจำ�เลยได้กระทำ�ความผิดจริง ทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรม
เนื่องจากไม่อาจนำ�ตัวผู้กระทำ�ความผิดที่แท้จริงมาลงโทษได้ ก่อให้เกิดความไม่สงบสุขในสังคม และ
อาจทำ�ให้เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม กล่าวคือการที่รัฐไม่อาจปราบปรามผู้กระทำ�
ความผิดทางอาญาได้ ยังอาจส่งผลกระทบความน่าเชื่อถือและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม แต่ถ้าผู้
กระทำ�ความผิดมีความคิดว่าอย่างไร รัฐก็สามารถหาพยานรู้เห็นการกระทำ�ความผิดของตนเพื่อนำ�มา
ลงโทษได้ ก็อาจทำ�ให้กระบวนการยุติธรรมมีความเชื่อถือศรัทธามากขึ้น
กระบวนการยุติธรรมของไทย ให้ความสำ�คัญกับกระบวนการนิติธรรม ดังจะเห็นได้จาก
การบัญญัตสิ ทิ ธิตา่ ง ๆ ไว้ในบทบัญญัตขิ องกฎหมายได้กำ�หนดขอบเขตของการใช้อำ�นาจของเจ้าพนักงาน
ไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราต่าง ๆ โดยเฉพาะ มาตรา 133 และ มาตรา 135
เป็นการบัญญัติห้ามมิให้เจ้าพนักงานแสวงหาพยานหลักฐานโดยได้มาจากการบังคับ ขู่เข็ญ จูงใจ ให้
คำ�มั่นสัญญา ตักเตือน หลอกลวง หรือกระทำ�โดยมิชอบประการใด ๆ นั้น พยานหลักฐานที่ได้มาศาล
ไม่รับฟัง ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 226 ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตามหลักนิติธรรม
กล่าวคือ ต้องเป็นพยานที่มิได้เกิดจากจากการบังคับ ขู่เข็ญ จูงใจ ให้คำ�มั่นสัญญา ตักเตือน หลอกลวง
หรือกระทำ�โดยมิชอบประการใด ๆ
ป.วิ.อ. มาตรา 133 วรรคสาม บัญญัติว่า“ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนตักเตือน พูดให้ท้อใจหรือ
ใช้กลอุบายอื่นเพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดให้ถ้อยคำ� ซึ่งอยากจะให้ด้วยความเต็มใจ”
ป.วิ.อ. มาตรา 135 บัญญัตวิ า่ “ในการถามคำ�ให้การผูต้ อ้ งหา ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนทำ�หรือ
จัดให้ทำ�การใด ๆ ซึ่งเป็นการให้คำ�มั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้กำ�ลังบังคับ หรือกระทำ�โดย
มิชอบประการใด ๆ เพื่อจูงใจให้เขาให้การอย่างใด ๆ ในเรื่องที่ต้องหานั้น”
ป.วิ.อ. มาตรา 226 บัญญัติว่า “พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคล ซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้
ว่าจำ�เลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ ให้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ แต่ต้องเป็นพยานชนิดที่มิได้เกิดจากการจูงใจ
มีคำ�มั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่นและให้สืบตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการสืบพยาน”
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การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ห้ามมิให้เจ้าพนักงานดำ�เนินการ ตามประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาได้บญ
ั ญัตไิ ว้ เพือ่ เป็นการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของผูใ้ ห้ถอ้ ยคำ�
ได้แก่ การกระทำ�ดังต่อไปนี้
ตักเตือน หมายถึง การกล่าวเตือนเพื่อทำ�ให้ผู้ให้ถ้อยคำ�เกิดความสับสนไม่แน่ใจ แล้วแนะนำ�
ให้เขาให้การใหม่ เช่น “น่าจะเป็นอย่างนี้” เป็นต้น
พูดให้ท้อใจ หมายถึง การพูดให้ผู้ให้ถ้อยคำ�เกิดความเกรงกลัวท้อใจ ไม่อยากให้ถ้อยคำ� เช่น
“ให้ถ้อยคำ�อย่างนี้อาจจะลำ�บาก และเกิดภยันตรายต่อพยานและครอบครัวได้” เป็นต้น
ใช้กลอุบายอื่น หมายถึง การใช้กลอุบายหลอกลวงเพื่อให้ผู้ให้ถ้อยคำ�เกิดความเชื่อว่าเป็นจริง
ตามคำ�ทีก่ ล่าวนัน้ เช่น ใช้กลอุบายว่าพยานปากอืน่ รับหมดแล้วว่าผูต้ อ้ งหากระทำ�ความผิด หรือผูต้ อ้ งหา
รับสารภาพแล้ว (ความจริงอาจไม่ได้รบั สารภาพแต่อย่างใด) หรือนำ�พยานปากอืน่ มาสอบสวนต่อหน้า
พยาน แล้วใช้กลอุบายว่าเป็นพยานในคดีนี้ โดยไม่ให้การยืนยันว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระทำ�ผิด เป็นต้น
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดให้ถ้อยคำ� ซึ่งอยากจะให้ด้วยความเต็มใจ แต่ถ้ามี
พฤติการณ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ บุคคลนัน้ จะให้การด้วยความไม่เต็มใจ และจะไม่ได้ขอ้ เท็จจริงทีเ่ ป็นข้อความ
จริงในคดีได้ ซึ่งคำ�ให้การปากนั้น ๆ ศาลจะไม่รับฟัง เพราะถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ
ข้อสังเกต ถ้อยคำ�ของบุคคลซึ่งเกิดจากการกระทำ�อันมิชอบดังกล่าวนี้ แม้จะเกิดจากบุคคลอื่น
ซึ่งมิใช่เจ้าพนักงานหรือพนักงานสอบสวนก็ตาม ย่อมมีผลทำ�ให้ศาลไม่รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้
(คำ�พิพากษาฎีกาที่ 102/2474)
ให้คำ�มั่นสัญญา หมายถึง พฤติการณ์ที่บ่งบอกในลักษณะเป็นการให้สัญญาจูงใจว่าจะมีสิ่งใด
ตอบแทนให้ เมื่อผู้ให้ถ้อยคำ�กระทำ�การอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ได้ให้คำ�มั่นสัญญาไว้ เช่น “รับเสีย
โดยดีเขาจะกันไว้เป็นพยาน” คำ�รับของผูต้ อ้ งหารับฟังไม่ได้2 “รับเสียเขาจะปล่อยผัวกลับบ้าน” เหตุที่
้
ภริยารับก็เพราะมีคนหนุนให้รบั หาได้รบั ด้วยนำ�ใสใจจริ
งไม่ คำ�รับของภริยาจึงรับฟังไม่ได้3 คำ�รับสารภาพ
ของจำ�เลยในชัน้ สอบสวนซึง่ รับโดยหลงเชือ่ คำ�กล่าวแนะนำ�ของเจ้าพนักงานเพือ่ หวังจะได้รบั ประโยชน์
ในทางคดี มิใช่รับโดยสุจริตฟังลงโทษจำ�เลยไม่ได้ (คำ�พิพากษาฎีกาที่ 1567-1568/2479)
ส่วนการให้สญ
ั ญาว่าจะให้เยีย่ มญาติ บุตร สามีภรรยา เป็นสิทธิของผูต้ อ้ งหาอยูแ่ ล้ว ไม่มเี หตุผลใด
ทีจ่ ะนำ�เอาสิทธิขอ้ นีไ้ ปต่อรองให้สญ
ั ญากับผูต้ อ้ งหาได้4 หรือการทีเ่ จ้าพนักงานพูดจูงใจในทำ�นองว่าจะ
ได้รับโทษเบาลงก็ยังไม่ถึงขั้นให้สัญญา เช่น ขณะเจ้าพนักงานตำ�รวจเข้าไปตรวจค้นบ้านจำ�เลย
พบธนบัตรทีใ่ ช้ลอ่ ซือ้ และเมทแอมเฟตามีนทีใ่ ต้สมุ่ ไก่ 10 เม็ด จึงได้บอกจำ�เลยว่าหากมีเมทแอมเฟตามีน
อยู่อีก ให้นำ�มามอบให้เจ้าพนักงานตำ�รวจ จะได้รับโทษเบาลง และได้เกลี้ยกล่อมจำ�เลยว่าหากมีสิ่งผิด
2
คำ�พิพากษาฎีกาที่
3
คำ�พิพากษาฎีกาที่
4

500/2474
1028/2474
จาก คำ�อธิบายเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับต่างประเทศในเรื่องกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน (น. 321), โดย โอสถ โกศิน,
2501, กรุงเทพฯ : ไทยเขษม.

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)

กฎหมายก็ให้เอาออกมาเสีย จากนั้นจำ�เลยได้พาไปที่ต้นมะขามล้วงเข้าไปในโพรงต้นมะขาม นำ�ถุง
พลาสติกบรรจุเม็ดยามาให้ ดังนี้ เป็นการพูดในขณะทีป่ ฏิบตั กิ ารตรวจค้นเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ของผิดกฎหมาย
ที่อยู่ในครอบครองของจำ�เลย แม้คำ�พูดนั้นจะเป็นการพูดจูงใจในทำ�นองว่าจำ�เลยจะได้รับโทษเบาลง
ก็ไม่ถึงขั้นให้สัญญา ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 135 มิใช่เป็นการกระทำ�ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำ�พิพากษา
ฎีกาที่ 1542/2540)
ขู่เข็ญ หมายถึง การกระทำ�พฤติการณ์ที่ทำ�ให้ผู้ต้องหาอยู่ในภาวะหวั่นวิตก ทำ�ให้เกิดความ
ตกใจกลัวว่าจะเกิดภยันตรายแก่ตนเองหรือแก่ผอู้ นื่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับผูต้ อ้ งหา ไม่วา่ จะเป็นการ
ขูเ่ ข็ญโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม การขูเ่ ข็ญโดยตรง เช่น ขูว่ า่ จะทำ�ร้ายร่างกาย หรือขูเ่ ข็ญโดยทางอ้อม
ด้วยวาจา เช่น ขู่ว่าอาจถูกทำ�ร้ายร่างกายได้ในภายหลัง หรือพฤติการณ์ก็ตาม เช่น ก่อนที่พนักงาน
สอบสวนจะสอบปากคำ�ผูต้ อ้ งหาคนหนึง่ พนักงานสอบสวนได้นำ�ผูต้ อ้ งหาในคดีอนื่ เดินผ่านห้องสอบสวน
ไปข้างหลังห้อง ได้ยินเสียงซ้อมผู้ต้องหาและมีเสียงร้องว่ายอมรับแล้ว เมื่อเงียบไปพนักงานสอบสวน
ก็กลับมาสอบผูต้ อ้ งหา เช่นนีถ้ อื ว่าเป็นการขูเ่ ข็ญโดยทางอ้อมแล้ว แม้โดยพฤติการณ์จะไม่มคี ำ�ขูเ่ ลยก็ตาม
หลอกลวง หมายถึง การกล่าวถ้อยคำ�อันเป็นเท็จล่อลวงให้ผู้ต้องหาเกิดความเข้าใจผิด เช่น
กล่าวว่ามีพยานหลักฐานอื่นยืนยันหมดแล้ว คำ�รับจึงอยู่ในลักษณะของการสำ�คัญผิดมิได้รับสารภาพ
โดยชื่นตา5 จำ�เลยรับสารภาพเพราะพนักงานสอบสวนพูดว่า “ถ้ารับเสียคงได้รับความกรุณาจากศาล
เพราะเรือ่ งนีม้ หี ลักฐาน” แต่ความจริงไม่มี คำ�รับฟังไม่ได้6 แต่ถา้ เจ้าพนักงานชัน้ สอบสวนพูดกับจำ�เลย
ว่า “ถ้าจริงก็รับเสียโทษจะได้เบา” นั้น หาใช่เป็นคำ�หลอกลวงไม่ เพราะเป็นความจริงทางปฏิบัติของ
ศาลถ้าหากจำ�เลยรับสารภาพ มักจะได้รับลดโทษกึ่งหนึ่งซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่รู้กันทั่วไป จึงไม่เป็น
คำ�หลอกลวง รับฟังได้ (คำ�พิพากษาฎีกาที่ 157/2467)
อุทาหรณ์
(1) ในชัน้ สอบสวน จำ�เลยรับว่าเป็นผูข้ บั รถยนต์กระบะคันเกิดเหตุ แม้พนักงานสอบสวนจะแจ้ง
แก่จำ�เลยว่า ว. ยังไม่ตายซึ่งผิดไปจากความจริงนั้น ไม่ถือเป็นการล่อลวงเพื่อจูงใจให้จำ�เลยรับ

5
คำ�พิพากษาฎีกาที่
6

598/2484
คำ�พิพากษาฎีกาที่ 218/2474
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คำ�พิพากษาฎีกาที่ 924/2544 ในกรณีที่โจทก์ฟ้องจำ�เลยฐานขับรถด้วยความประมาทเป็น
เหตุให้ผอู้ นื่ ถึงแก่ความตาย จำ�เลยปฏิเสธว่าขณะเกิดเหตุจำ�เลยนอนหลับโดย ว. ผูต้ ายเป็นผูข้ บั รถยนต์
กระบะคั น ที่ เ กิ ด เหตุ แต่ ใ นชั้ น สอบสวน จำ�เลยรั บ ว่ า เป็ น ผู้ ขั บ รถยนต์ ก ระบะคั น เกิ ด เหตุ
แม้พนักงานสอบสวนจะแจ้งแก่จำ�เลยว่า ว. ยังไม่ตาย ซึ่งผิดไปจากความจริงนั้น ไม่ถือเป็นการล่อลวง
เพื่อจูงใจให้จำ�เลยรับว่าเป็นผู้ขับรถยนต์กระบะคันเกิดเหตุ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 135 อันจะมีผลให้
ไม่อาจฟังตามคำ�รับของจำ�เลยได้ หากแต่เป็นการดำ�เนินการที่พนักงานสอบสวนได้ทำ�ไปเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงตามอำ�นาจของกฎหมาย
(2) ในการฆ่าผู้ตายเป็นเรื่องร้ายแรง หากจำ�เลยที่ 1 ไม่ได้กระทำ�ความผิด ก็ต้องยืนยันปฏิเสธ
ไว้ จะยอมรับสารภาพไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการพูดกับบุคคลใดก็ตาม
คำ�พิพากษาฎีกาที่ 7667/2549 จ่าสิบตำ�รวจ ม. และจำ�เลยที่ 1 ต่างเป็นบุตรของผู้ตาย
การที่ จ่าสิบตำ�รวจ ม. มีส่วนเกี่ยวข้องสืบหาตัวคนร้ายจึงเป็นเรื่องปกติและสมควร พฤติกรรมของ
จำ�เลยที่ 1 ทีถ่ กู สงสัยหรือถูกกล่าวหาว่ามีสว่ นเกีย่ วข้องในการฆ่าผูต้ ายเป็นเรือ่ งร้ายแรง หากจำ�เลยที่ 1
ไม่ได้กระทำ�ความผิด ก็ตอ้ งยืนยันปฏิเสธไว้ จะยอมรับสารภาพไม่ได้ ไม่วา่ จะเป็นการพูดกับ จ่าสิบตำ�รวจ
ม. หรือบุคคลใดก็ตาม ทั้งการยอมรับสารภาพโดยคิดว่า จ่าสิบตำ�รวจ ม. จะช่วยเหลือพาหลบหนีได้
ย่อมแสดงอยูใ่ นตัวว่าจำ�เลยที่ 1 เป็นผูก้ ระทำ�ความผิด ดังนัน้ การที่ จ่าสิบตำ�รวจ ม. สืบทราบว่าจำ�เลย
ที่ 1 เป็นผู้ร่วมกระทำ�ความผิด และแจ้งต่อพนักงานสอบสวน จึงเป็นการช่วยเหลือพนักงานสอบสวน
สื บ สวนหาข้ อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ จั บ กุ ม ดำ�เนิ น คดี กั บ คนร้ า ย จึ ง ถื อ ไม่ ไ ด้ ว่ า พนั ก งานสอบสวนใช้ อุ บ าย
หลอกลวงให้จำ�เลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ การสอบสวนคดีนี้จึงชอบด้วยกฎหมาย
ทรมาน หมายถึง การกระทำ�พฤติการณ์ในลักษณะทีท่ ำ�ให้ผถู้ กู กระทำ�มีความเหนือ่ ยล้าทัง้ ทาง
ร่างกายหรือจิตใจ เช่น การสอบสวนผู้ต้องหาเป็นเวลานาน ๆ โดยเจ้าพนักงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
กันมาสอบสวน ทำ�ให้ผู้ต้องหามีความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียทั้งร่างกายและจิตใจ จนกระทั่งผู้ต้องหา
ยอมรับสารภาพในที่สุด เป็นต้น ซึ่งถ้าปรากฏพฤติการณ์นี้ ศาลจะไม่รับฟังถ้อยคำ�ของผู้ต้องหา
อุทาหรณ์
จำ�เลยที่ 2 ถูกสอบปากคำ�อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าพนักงานตำ�รวจหลายคนเป็นเวลาประมาณ 8
ชัว่ โมง จึงมีเหตุสมควรสงสัยว่าน่าจะเกิดขึน้ ระหว่างทีจ่ ำ�เลยที่ 2 มีความเหนือ่ ยล้าอ่อนเพลียทัง้ ร่างกาย
และจิตใจ และมีผลกระทบต่อน้ำ�หนักความน่าเชื่อ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)

คำ�พิพากษาฎีกาที่ 1029/2548 คำ�ให้การรับสารภาพของจำ�เลยที่ 2 ในชั้นจับกุมและชั้น
สอบสวนซึ่งเป็นพยานบอกเล่า แม้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 226 จะอนุญาตให้อ้างเป็นพยานหลักฐานเพื่อ
พิสูจน์ความผิดของจำ�เลยที่ 2 ได้ แต่การใช้ดุลพินิจชั่งน้ำ�หนักความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน
ต้องทำ�ด้วยความระมัดระวัง เพราะมิใช่เป็นพยานหลักฐานทีด่ ที สี่ ดุ ทีโ่ จทก์พงึ นำ�มาแสดง ดังนัน้ จึงต้อง
พิจารณาประกอบกับพยานหลักฐานอื่นของโจทก์และพฤติการณ์ในการได้มาซึ่งคำ�ให้การรับสารภาพ
ดังกล่าวด้วย แม้คำ�ให้การรับสารภาพของจำ�เลยที่ 2 ตามบันทึกการจับกุมจะมีใจความสอดคล้องกับ
คำ�เบิกความของ พันตำ�รวจตรี ว. แต่บันทึกคำ�ให้การรับสารภาพที่ พันตำ�รวจตรี ว. ได้ให้ผู้ใต้บังคับ
บัญชาเขียนบันทึกคำ�ให้การรับสารภาพโดยให้จำ�เลยที่ 2 ลงลายมือชือ่ กลับมีใจความทีแ่ ตกต่างกันโดย
สิน้ เชิง คงมีแต่ขอ้ ความในสามบรรทัดสุดท้ายเท่านัน้ ทีพ่ อจะเกีย่ วข้องกับเรือ่ งทีจ่ ำ�เลยที่ 2 ถูกตรวจค้น
และจับกุมในขณะเกิดเหตุ แต่กม็ ไิ ด้แสดงให้เห็นด้วยว่าจำ�เลยที่ 2 มีสว่ นเกีย่ วข้องกับเมทแอมเฟตามีน
ของกลาง พยานหลักฐานโจทก์เกี่ยวกับคำ�รับสารภาพของจำ�เลยที่ 2 ในชั้นจับกุม จึงขัดแย้งกันเอง
ในข้อสำ�คัญ และมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อของพยานหลักฐานโจทก์เกี่ยวกับคำ�ให้การรับสารภาพ
ของจำ�เลยที่ 2 ในชัน้ สอบสวนด้วย เพราะนอกจากคำ�ให้การตามคำ�ให้การรับสารภาพซึง่ วินจิ ฉัยว่าเป็น
คำ�ให้การปฏิเสธ จะขัดแย้งตรงกันข้ามกับคำ�ให้การรับสารภาพตามบันทึกคำ�ให้การของผู้ต้องหาแล้ว
ยังปรากฏว่าหลังจากเจ้าพนักงานตำ�รวจจับกุมจำ�เลยที่ 2 กับพวกเวลา 0.30 นาฬิกา จนถึงเวลาทีจ่ ำ�เลย
ที่ 2 ถูกส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน จำ�เลยที่ 2 ถูกสอบปากคำ�อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าพนักงานตำ�รวจ
หลายคนเป็นเวลาประมาณ 8 ชั่วโมง และเมื่อ พันตำ�รวจตรี ช. พนักงานสอบสวนได้รับตัวจำ�เลยที่ 2
ไว้แล้วได้ทำ�การสอบปากคำ�จำ�เลยที่ 2 ต่อเนื่องไปจนถึงเวลา 12 นาฬิกา ที่นำ�ตัวจำ�เลยส่งไปชี้ที่
เกิดเหตุและถ่ายภาพไว้ด้วย ดังนั้น การสอบปากคำ�จำ�เลยที่ 2 ในชั้นสอบสวน รวมทั้งการนำ�จำ�เลยที่
2 ไปชี้ที่เกิดเหตุและถ่ายภาพ จึงมีเหตุสมควรสงสัยว่าน่าจะเกิดขึ้นระหว่างที่จำ�เลยที่ 2 มีความเหนื่อย
ล้าอ่อนเพลียทั้งร่างกายและจิตใจ และมีผลกระทบต่อน้ำ�หนักความน่าเชื่อของคำ�รับสารภาพที่ได้รับ
จากจำ�เลยที่ 2 ด้วยพยานหลักฐานโจทก์เกี่ยวกับคำ�ให้การรับสารภาพของจำ�เลยที่ 2 ในชั้นสอบสวน
จึงไม่มีน้ำ�หนักน่าเชื่อถือ
ใช้กำ�ลังบังคับ หมายถึง การกระทำ�โดยใช้กำ�ลังบังคับ ให้เกิดความเจ็บปวดหรือให้ได้รบั อันตราย
แก่ร่างกายหรือจิตใจ เช่น การใช้กำ�ลังกับร่างกายผู้ต้องหาให้เกิดความเจ็บปวด หรือให้ได้รับอันตราย
แก่ร่างกายหรือจิตใจ จนผู้ต้องหายอมรับสารภาพ
อุทาหรณ์
จำ�เลยนำ�สืบว่า จำ�เลยถูกเจ้าพนักงานตำ�รวจผูจ้ บั กุมซ้อมโดยมีบนั ทึกข้อความซึง่ พยาบาลเทคนิค
รับรองอาการบาดเจ็บของจำ�เลย ดังนั้น บันทึกการตรวจค้นจับกุม และบันทึกคำ�ให้การของผู้ต้องหา
จึงเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 226
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คำ�พิพากษาฎีกาที่ 2804/2548 ในขณะที่คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
ได้มกี ารประกาศใช้บงั คับ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษฯ (ฉบับที่ 5) ยกเลิกความใน มาตรา 15 และ มาตรา
66 และให้ใช้ข้อความใหม่แทน แต่เงื่อนไขที่เป็นองค์ประกอบความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ใน
ครอบครองเพื่อจำ�หน่ายตามกฎหมายเดิม มาตรา 15 วรรคสอง เป็นคุณมากกว่ากฎหมายที่แก้ไขใหม่
มาตรา 15 วรรคสาม (2) จึงต้องใช้กฎหมายเดิมในส่วนที่เป็นบทความบังคับแก่จำ�เลย ซึ่งตามฟ้องของ
้ ก 4.880 กรัม และอีก 1 ชิน้
โจทก์ได้ความเพียงว่าเมทแอมเฟตามีนของกลางมีจำ�นวน 55 เม็ด นำ�หนั
ไม่ทราบน้ำ�หนักเท่านัน้ ไม่เข้าข้อสันนิษฐานตาม มาตรา 15 วรรคสอง (เดิม) ทีว่ า่ การมีไว้ในครอบครอง
ซึง่ ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 คำ�นวณเป็นสารบริสทุ ธิไ์ ด้ตง้ั แต่ 20 กรัมขึน้ ไป ให้ถอื ว่ามีไว้ในครอบครอง
เพือ่ จำ�หน่าย โจทก์จงึ มีหน้าทีน่ ำ�สืบเพือ่ พิสจู น์ให้เห็นว่าจำ�เลยมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อ
จำ�หน่าย ซึ่งพยานโจทก์ชุดจับกุมเบิกความแต่เพียงว่าค้นพบเมทแอมเฟตามีนจำ�นวน 5 เม็ด อยู่ในถุง
พลาสติก ม้วนอยูใ่ ต้กางเกงชัน้ ในวางอยูท่ พี่ นื้ ข้างตูใ้ ส่พระเครือ่ ง และค้นพบเมทแอมเฟตามีนอีกจำ�นวน
50 เม็ด ใส่ถงุ พลาสติกซ่อนอยูใ่ ต้ดนิ ในเล้าหมู ส่วนทีก่ ล่าวอ้างว่าจำ�เลยมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครอง
เพื่อจำ�หน่าย คงมีเพียงคำ�รับสารภาพในชั้นจับกุมและในชั้นสอบสวนเท่านั้น โดยไม่มีข้อเท็จจริงว่า
จำ�เลยจะนำ�เมทแอมเฟตามีนของกลางไปจำ�หน่ายจ่ายแจกให้แก่ผู้ใดที่ไหนอย่างไร แม้โจทก์จะนำ�สืบ
ว่าในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน จำ�เลยให้การรับสารภาพ แต่คำ�รับสารภาพดังกล่าวเป็นเพียงพยาน
บอกเล่ามีน้ำ�หนักน้อยในการรับฟัง นอกจากนี้จำ�เลยยังนำ�สืบว่า จำ�เลยถูกเจ้าพนักงานตำ�รวจผู้จับกุม
ซ้อม โดยมีบันทึกข้อความซึ่งพยาบาลเทคนิครับรองอาการบาดเจ็บของจำ�เลย ทั้งจำ�เลยอ้างว่าจำ�เลย
ไม่เคยลงลายมือชื่อในเอกสารใดให้เจ้าพนักงานตำ�รวจ ดังนั้น บันทึกการตรวจค้นจับกุมและบันทึก
คำ�ให้การของผูต้ อ้ งหาจึงเป็นพยานหลักฐานทีไ่ ด้มาโดยไม่ชอบ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 226 พยานหลักฐาน
้ กให้รบั ฟัง โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำ�เลยกระทำ�ความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีน
ของโจทก์จงึ ไม่มนี ำ�หนั
ไว้ในครอบครองเพื่อจำ�หน่ายตามฟ้อง คงรับฟังได้แต่เพียงว่าจำ�เลยมีเมทแอมเฟตามีนจำ�นวน 5 เม็ด
ไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายเท่านั้น
กระทำ�โดยมิชอบประการใด ๆ หมายถึง พฤติการณ์การกระทำ�อืน่ ใดทีม่ ลี กั ษณะเป็นการกระทำ�
โดยมิชอบเพื่อจูงใจให้เขาให้การอย่างใด หรือการกระทำ�โดยมิชอบประการใด ๆ ตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย เช่น พฤติการณ์การกระทำ�โดยการใช้เคมีภัณฑ์ฉีดตามเนื้อตัวร่างกาย หรือให้ได้รับประทาน
ยา หรือสิง่ ใดก็ตามซึง่ อาจส่งผลกระทบถึงสมองให้มอี าการเคลิม้ ซึง่ ถือว่าเป็นพยานหลักฐานซึง่ เกิดขึน้
โดยมิชอบประการใด ๆ เพื่อจูงใจให้เขาให้การอย่างใด ๆ
อุทาหรณ์
(1) เจ้าพนักงานฝ่ายสืบสวนได้เชิญบิดาและญาติพี่น้องจำ�เลยไปที่สถานีตำ�รวจ ทำ�ให้จำ�เลย
ต้องยอมเข้ามอบตัวและให้การรับสารภาพ เพือ่ ให้เจ้าพนักงานปล่อยตัวบิดาและญาติพนี่ อ้ งของจำ�เลย
ก็เป็นการตัดสินใจโดยอิสระของจำ�เลยเอง

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)

คำ�พิพากษาฎีกาที่ 1581/2548 แม้ในวันเกิดเหตุเจ้าพนักงานฝ่ายสืบสวนได้เชิญบิดาและญาติ
พี่ น้ อ งจำ�เลยไปที่ ส ถานี ตำ�รวจ ทำ�ให้ จำ�เลยต้ อ งยอมเข้ า มอบตั ว และให้ ก ารรั บ สารภาพเพื่ อ ให้
เจ้าพนักงานปล่อยตัวบิดาและญาติพนี่ อ้ งของจำ�เลย ก็เป็นการตัดสินใจโดยอิสระของจำ�เลยเอง เพราะ
เจ้าพนักงานตำ�รวจมิได้จบั กุมหรือดำ�เนินคดีแก่บดิ าหรือญาติพน่ี อ้ งของจำ�เลย เป็นแต่เพียงการเชิญตัวไป
ในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อจับกุมจำ�เลยซึ่งเป็นคนร้ายเท่านั้น เมื่อจำ�เลยเข้ามอบตัว ความจำ�เป็น
ทีจ่ ะต้องสืบสวนเพือ่ จับกุมจำ�เลยย่อมหมดไป จึงไม่มเี หตุผลทีพ่ นักงานสอบสวนจะหยิบยกเงือ่ นไขการ
ปล่อยตัวบิดาและญาติพี่น้องของจำ�เลยขึ้นมาเสนอ เพื่อจูงใจหรือเป็นคำ�มั่นสัญญาให้จำ�เลยยอมรับ
สารภาพ ทั้งตามบันทึกคำ�ให้การผู้ต้องหา และบันทึกการนำ�ชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำ�รับสารภาพ
มีรายละเอียดของการกระทำ�ความผิดตามลำ�ดับทุกขั้นตอนเชื่อมโยงและสอดคล้องกับวัตถุของกลาง
ร่องรอยวิถีกระสุน สภาพศพและสถานที่เกิดเหตุ โดยมีภาพถ่ายประกอบอย่างชัดเจนไม่มีข้อพิรุธ
คำ�รับสารภาพของจำ�เลยในชัน้ สอบสวน จึงใช้เป็นพยานหลักฐานยันจำ�เลยในชัน้ พิจารณาได้ ตาม ป.วิ.อ.
มาตรา 134 และ มาตรา 226
(2) ญาติพี่น้องจำ�เลยบอกจำ�เลยให้รับสารภาพ จำ�เลยจึงให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน
แสดงว่าจำ�เลยให้การรับสารภาพโดยสมัครใจ
คำ�พิพากษาฎีกาที่ 2215/2548 ขณะจำ�เลยถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานีตำ�รวจ ญาติพี่น้องของ
จำ�เลยเดินทางไปเยี่ยม จำ�เลยได้พูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ญาติพี่น้องฟัง ญาติพี่น้องจำ�เลยบอก
จำ�เลยให้รบั สารภาพ จำ�เลยจึงให้การรับสารภาพในชัน้ สอบสวน แสดงว่าจำ�เลยให้การรับสารภาพโดย
สมัครใจ มิได้เกิดจากการจูงใจ มีคำ�มั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น จึงใช้เป็น
พยานหลักฐานยืนยันจำ�เลยในการพิจารณาได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 135
หรือการกระทำ�โดยมิชอบประการใด ๆ ตามบทบัญญัตขิ องกฎหมาย เช่น พนักงานสอบสวน
ได้ทำ�การสอบสวนโดยมิได้ปฏิบัติ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 13 หรือ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 75 วรรคสองฯ หรือแอบบันทึก
เหตุการณ์ทงั้ ภาพและเสียงไว้ พฤติการณ์ในการบันทึกเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็นเป็นการลักลอบกระทำ�
ขึ้นใหม่ด้วยการทำ�เป็นดี แล้วลักลอบบันทึกเหตุการณ์นั้นไว้ ถือได้ว่าเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้น
จากการหลอกลวงและด้วยวิธกี ารทีม่ ชิ อบ เป็นต้น ดังนี้ บันทึกคำ�ให้การทีพ่ นักงานสอบสวนจัดทำ�
ขึ้น หรือพยานหลักฐานที่ได้มา ไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 226
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อุทาหรณ์
(1) การทีล่ า่ มแปลคำ�ให้การชัน้ สอบสวนของจำ�เลยโดยมิได้สาบานหรือปฏิญาณตน ตาม ป.วิ.อ.
มาตรา 13 วรรคสอง นั้น มีผลทำ�ให้คำ�ให้การชั้นสอบสวนของจำ�เลยไม่อาจใช้เป็นพยานหลักฐาน
ยันจำ�เลยในชั้นพิจารณาได้
คำ�พิพากษาฎีกาที่ 5476/2537 การทีล่ า่ มแปลคำ�ให้การชัน้ สอบสวนของจำ�เลย โดยมิได้สาบาน
หรือปฏิญาณตน ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 13 วรรคสอง นั้น มีผลทำ�ให้คำ�ให้การชั้นสอบสวนของจำ�เลย
ไม่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานยันจำ�เลยในชั้นพิจารณาได้เท่านั้น ไม่ทำ�ให้การสอบสวนคดีนี้เป็นการไม่
ชอบ โจทก์จึงมีอำ�นาจฟ้อง
(2) การสอบสวนแจ้งข้อหาและการสอบปากคำ�ในชั้นสอบสวน มิได้กระทำ�ต่อหน้าที่ปรึกษา
กฎหมายตาม พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพี จิ ารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
มาตรา 75 วรรคสอง ทำ�ให้คำ�ให้การชั้นสอบสวนของจำ�เลยไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ตาม
ป.วิ.อ.มาตรา 226
คำ�พิพากษาฎีกาที่ 10384/2558 แม้การแจ้งข้อหาและการสอบปากคำ�จำ�เลยในชัน้ สอบสวน
มิได้กระทำ�ต่อหน้าทีป่ รึกษากฎหมายตาม พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพี จิ ารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 75 วรรคสอง โดยกระทำ�ต่อหน้าทนายความซึ่งไม่ผ่านการอบรม
เป็นทีป่ รึกษากฎหมายของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง แต่กม็ ผี ลเพียงทำ�ให้คำ�ให้การชัน้ สอบสวน
ของจำ�เลยไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 226 ประกอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 6 เท่านั้น ไม่ถึงขนาดเป็น
เหตุให้การสอบสวนของพนักงานสอบสวนเสียไป กรณีถือได้ว่ามีการสอบสวนความผิดในคดีนี้ตาม
ป.วิ.อ.มาตรา 120 แล้ว โจทก์จึงมีอำ�นาจฟ้อง
(3) แอบบันทึกเหตุการณ์ทั้งภาพและเสียงไว้ พฤติการณ์ในการบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวเป็น
เป็นการลักลอบกระทำ�ก่อนวันที่จำ�เลยอ้างตนเองเข้าเบิกความเป็นพยานเพียง 1 วัน ข้อมูลดังกล่าว
จึงเป็นพยานหลักฐานทีจ่ ำ�เลยทำ�ขึน้ ใหม่ดว้ ยการทำ�เป็นดีกบั ว. แล้วลักลอบบันทึกเหตุการณ์นนั้ ไว้ ถือ
ได้วา่ เป็นพยานหลักฐานทีเ่ กิดขึน้ จากการหลอกลวงและด้วยวิธกี ารทีม่ ชิ อบ ต้องห้ามมิให้อา้ งเป็นพยาน
หลักฐานตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศฯ มาตรา 26 ประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา 226

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)

คำ�พิ พ ากษาฎี ก าที่ 2414/2551 จำ�เลยไปที่ บ้ า นของของ ว.พร้ อ มกั บทนายความและ
เจ้าพนักงานตำ�รวจอีกคนหนึง่ เพือ่ พูดคุยเกีย่ วกับเรือ่ งการเบิกเงินของ บ. และการใช้กระแสไฟฟ้าจาก
โรงงานจำ�เลย โดยเจ้าพนักงานตำ�รวจผูน้ นั้ ได้แอบบันทึกเหตุการณ์ทงั้ ภาพและเสียงไว้ดว้ ย พฤติการณ์
ในการบันทึกเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็นเป็นการลักลอบกระทำ�ก่อนวันทีจ่ ำ�เลยอ้างตนเองเข้าเบิกความเป็น
พยานเพียง 1 วัน เพราะต้องการจะได้ข้อมูลที่แอบบันทึกไว้เนื่องจากจำ�เลยฉีกเอกสารหลักฐานที่
ว่าจ้าง บ. ก่อสร้างโรงงานทิ้งไปแล้ว จึงพยายามหาหลัก,ฐานใหม่ ดังนั้น ข้อมูลดังกล่าว จึงเป็นพยาน
หลักฐานที่จำ�เลยทำ�ขึ้นใหม่ด้วยการทำ�เป็นดีกับ ว. แล้วลักลอบบันทึกเหตุการณ์นั้นไว้ ถือได้ว่าเป็น
พยานหลักฐานทีเ่ กิดขึน้ จากการหลอกลวงและด้วยวิธกี ารทีม่ ชิ อบ ต้องห้ามมิให้อา้ งเป็นพยานหลักฐาน
ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศฯ มาตรา 26 ประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา 226
หมายเหตุ ถ้อยคำ�ของผูต้ อ้ งหาทีใ่ ห้กบั พนักงานสอบสวนนัน้ เกิดจากการกระทำ�โดยการล่อลวง
หรือขู่เข็ญ หรือให้สัญญากับผู้ต้องหาเพื่อจูงใจให้เขาให้การอย่างใดก็ตาม และไม่ว่าจะเป็นการกระทำ�
ของพนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานอืน่ หรือบุคคลใดก็ตาม ก็ตอ้ งห้ามมิให้ศาลรับฟังตาม ป.วิ.อ. มาตรา
226
พยานหลักฐานอื่น ๆ ที่ได้มาจากการกระทำ�โดยมิชอบของเจ้าพนักงาน ในหลักกฎหมายของ
ประเทศไทยนัน้ แม้พยานหลักฐานอืน่ ๆ ทีไ่ ด้มาอันเป็นผลมาจากการกระทำ�โดยมิชอบของเจ้าพนักงาน
ก็ตาม แต่ถา้ หากพยานหลักฐานต่าง ๆ เหล่านัน้ เป็นพยานหลักฐานทีม่ อี ยูโ่ ดยชอบหรือเกิดขึน้ โดยชอบ
อยู่ก่อนแล้ว โดยมิได้มีผู้ใดกระทำ�การแต่งเติมหรือสร้างพยานหลักฐานนั้น ๆ ขึ้นมาในภายหลัง ก็จะ
ถือว่าพยานหลักฐานเหล่านั้นมีอยู่โดยชอบ หรือได้เกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้วโดยชอบ ดังนี้ ศาลจะรับฟัง
แต่ถ้าหากพิจารณาตามหลักกฎหมายของสหรัฐอเมริกาแล้ว พยานหลักฐานใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นหรือ
ได้มาจากการกระทำ�โดยมิชอบไม่ว่าในกรณีใด ๆ ของเจ้าพนักงาน พยานหลักฐานเหล่านั้นก็จะเสียไป
ไม่สามารถนำ�มารับฟังได้ เป็นไปตามหลักของต้นไม้ที่เป็นพิษ ผลไม้ย่อมเป็นพิษด้วย (fruit of the
poisonous tree) โดยให้เหตุผลว่าถ้าศาลยอมรับฟังพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่ได้มาจากการกระทำ�โดย
มิชอบของเจ้าพนักงานแล้ว ก็จะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เจ้าพนักงานนัน้ ใช้วธิ กี ารนอกกฎหมาย
แสวงหาพยานหลักฐานประกอบคดี ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง7 แต่ในหลักกฎหมายของประเทศไทยนั้น
ได้มคี ำ�พิพากษาศาลฎีกาวินจิ ฉัยวางหลักไว้ให้สามารถรับฟังได้ ถ้าหากมีพยานยืนยันได้วา่ พยานหลักฐาน
อืน่ ๆ ทีไ่ ด้มาจากการกระทำ�โดยมิชอบของเจ้าพนักงานนัน้ มีอยูห่ รือเกิดขึน้ อยูก่ อ่ นแล้วโดยชอบ โดยที่
พยานหลักฐานนั้น ๆ มิได้เกิดขึ้นหรือมีอยู่โดยมิชอบแต่ประการใด จึงเป็นเหตุผลที่ทำ�ให้ศาลรับฟัง
ซึ่งถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยชอบ และนำ�มาใช้เป็นพยานหลักฐานอ้างอิงสนับสนุนพยาน
7

จาก คำ�อธิบายกฎหมายลักษณะพยาน (น. 256), โดย เข็มชัย ชุติวงศ์, 2527, กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการเอกสารและวิชาการ
กรมอัยการ.
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หลักฐานทีม่ อี ยูแ่ ล้วรับฟังลงโทษจำ�เลยได้ เช่น ผูใ้ หญ่บา้ นได้แนะนำ�จำ�เลยให้รบั เสียจะได้กนั ไว้เป็นพยาน
จำ�เลยจึงรับสารภาพ และนำ�เจ้าพนักงานไปค้นเอาของกลางได้ แม้คำ�รับของจำ�เลยจะรับฟังไม่ได้
แต่ก็มีพยานยืนยันสองคน ทั้งจำ�เลยยังได้นำ�ค้นของกลางเป็นวัตถุพยานอีกด้วย คดีจึงไม่มีข้อสงสัยฟัง
ได้สนิทใจว่า จำ�เลยกระทำ�ความผิด (คำ�พิพากษาฎีกาที่ 500/2474)
อุทาหรณ์
(1) แม้เจ้าพนักงานจะดำ�เนินการตรวจค้นไม่ชอบ ก็ไม่ทำ�ให้พยานหลักฐานที่ได้มาเสียไป
คำ�พิพากษาฎีกาที่ 837/2483 ในความผิดฐานรับของโจร เจ้าพนักงานตำ�รวจทีไ่ ปค้นของกลาง
ได้ที่บ้านจำ�เลย ไม่ได้ทำ�บันทึกรายละเอียดแห่งการค้นและสิ่งของที่ค้นได้ไว้ เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 102, 103 แต่ก็มีพยานบุคคลอื่นฟังได้ว่าจับของกลางได้ที่บ้านจำ�เลยทั้งสิ้น
คดีย่อมฟังลงโทษจำ�เลยฐานรับของโจรได้
(2) การสอบสวนแจ้งข้อหาและการสอบปากคำ�ในชั้นสอบสวน มิได้กระทำ�ต่อหน้าที่ปรึกษา
กฎหมายตาม พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
มาตรา 75 วรรคสอง ทำ�ให้คำ�ให้การชั้นสอบสวนของจำ�เลยไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ตาม
ป.วิ.อ.มาตรา 226
คำ�พิพากษาฎีกาที่ 6475/2547 การทีศ่ าลออกหมายค้นบ้านของจำ�เลยโดยระบุเลขทีบ่ า้ นเป็น
เลขที่ 74 ตามที่เจ้าพนักงานตำ�รวจร้องขอแล้ว ร้อยตำ�รวจเอก ก. แก้เลขที่บ้านในหมายค้น เป็นเลขที่
161 เพื่อให้ตรงกับความจริงโดยไม่มีอำ�นาจอันอาจมีผลให้หมายค้นเสียไป และการค้นไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปว่ากล่าวกันอีกส่วนหนึ่งต่างหาก เมื่อปรากฏว่าคดีมีการสอบสวน
กันโดยชอบ ทัง้ ในชัน้ พิจารณาจำ�เลยก็นำ�สืบยอมรับว่าเจ้าพนักงานตำ�รวจตรวจค้นพบเฮโรอีนของกลาง
ฝังอยู่ในดินห่างจากบ้านของจำ�เลยประมาณ 3 เมตร จากพยานหลักฐานที่โจทก์นำ�สืบมาย่อมรับฟัง
ลงโทษจำ�เลยได้
(3) การตรวจค้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่มีหมายค้น หามีผลทำ�ให้พยานหลักฐานที่
เจ้าพนักงานตำ�รวจได้มาโดยชอบ เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายไปได้
คำ�พิ พ ากษาฎี ก าที่ 5144/2548 การตรวจค้ น อาจมิ ช อบด้ ว ยกฎหมาย เพราะเป็ น
การตรวจค้นโดยไม่มหี มายค้น ก็เป็นเรือ่ งทีจ่ ะไปว่ากล่าวกันอีกส่วนหนึง่ ต่างหาก หามีผลทำ�ให้การแสวงหา
พยานหลักฐานของเจ้าพนักงานตำ�รวจที่ชอบเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายไปได้
แต่อย่างไรก็ตาม ได้มี ป.วิ.อ. มาตรา 226/1 บัญญัติว่า “ในกรณีที่ความปรากฏแก่ศาลว่า
พยานหลักฐานใดเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบ แต่ได้มาเนื่องจากการกระทำ�โดยมิชอบ
หรือเป็นพยานหลักฐานทีไ่ ด้มาโดยอาศัยข้อมูลทีเ่ กิดขึน้ หรือได้มาโดยมิชอบ ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยาน
หลักฐานนัน้ เว้นแต่การรับฟังพยานหลักฐานนัน้ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การอำ�นวยความยุตธิ รรมมากกว่า
ผลเสียอันเกิดจากผลกระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาหรือสิทธิเสรีภาพพื้นฐาน
ของประชาชน
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ในการใช้ดุลพินิจรับฟังพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลพิจารณาถึงพฤติการณ์ทั้งปวงแห่ง
คดี โดยต้องคำ�นึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) คุณค่าในเชิงพิสูจน์ความสำ�คัญและความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานนั้น
(2) พฤติการณ์และความร้ายแรงของความผิดในคดี
(3) ลักษณะและความเสียหายที่เกิดจากการกระทำ�โดยมิชอบ
(4) ผูท้ ก่ี ระทำ�การโดยมิชอบอันเป็นเหตุให้ได้พยานหลักฐานมานัน้ ได้รบั การลงโทษหรือไม่เพียงใด”
ซึ่งจะเห็นได้ว่า พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบ แต่ได้มาจากการกระทำ�โดยมิชอบของ
เจ้าพนักงานนั้น และทำ�ให้ได้พยานหลักฐานอื่น ๆ มานั้น ต้องห้ามรับฟัง ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 226/1
แต่บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวก็ไม่ต้องห้ามรับฟังเด็ดขาด มีข้อยกเว้นให้ศาลใช้ดุลพินิจ
รับฟังพยานหลักฐานนั้นได้ หากเห็นว่าการรับฟังพยานหลักฐานนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการอำ�นวย
ความยุตธิ รรมมากกว่าผลเสียอันเกิดจากผลกระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยุตธิ รรมทางอาญาหรือ
สิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชน โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ต่อสาธารณะให้มากที่สุด ซึ่งหากว่า
การกระทำ�โดยมิชอบนั้นมีลักษณะรุนแรงต่อสังคมมากกว่าประโยชน์ที่จะพึงได้รับจากพยานหลักฐาน
นั้นแล้ว ศาลก็จะไม่รบั ฟังพยานหลักฐานนัน้ เช่น การค้นโดยมิชอบ การลักลอบดักฟังโทรศัพท์โดยมิชอบ
เป็นต้น ดังนี้ หากได้พยานหลักฐานนั้นมา แม้พยานหลักฐานนั้นเกิดขึ้นอยู่โดยชอบก็ตาม ศาลอาจ
ไม่รบั ฟังพยานหลักฐานนัน้ ได้ แต่ถา้ เป็นประโยชน์ตอ่ การอำ�นวยความยุตธิ รรมมากกว่าผลเสียอันเกิดจาก
ผลกระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาหรือสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนแล้ว
ศาลอาจรับฟังก็ได้ ทั้งนี้ ให้ศาลพิจารณาปัจจัยกรณีต่าง ๆ เหล่านี้ประกอบด้วยคือ
(1) คุณค่าในเชิงพิสูจน์ความสำ�คัญและความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานนั้น
(2) พฤติการณ์และความร้ายแรงของความผิดในคดี
(3) ลักษณะและความเสียหายที่เกิดจากการกระทำ�โดยมิชอบ
(4) ผูท้ ก่ี ระทำ�การโดยมิชอบอันเป็นเหตุให้ได้พยานหลักฐานมานัน้ ได้รบั การลงโทษหรือไม่เพียงใด”
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ดังนี้ ศาลอาจรับฟังพยานหลักฐานทีเ่ กิดจากการกระทำ�โดยมิชอบนัน้ ก็ได้ หากกรณีเมือ่ ศาล
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ แล้ว มีคุณค่าในเชิงพิสูจน์ ความสำ�คัญและความน่าเชื่อถือของพยานหลัก
ฐานนั้น หรือมีพฤติการณ์และความร้ายแรงของความผิดในคดี หรือมีลักษณะและความเสียหายที่
เกิดจากการกระทำ�โดยมิชอบ หรือผู้ที่กระทำ�การโดยมิชอบอันเป็นเหตุให้ได้พยานหลักฐานมานั้น
ได้รับการลงโทษหรือไม่เพียงใด
ถ้าเป็นกรณีที่เมื่อศาลพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ แล้ว ไม่มีคุณค่าในเชิงพิสูจน์ความสำ�คัญและ
ไม่มีความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานนั้น หรือไม่มีพฤติการณ์และความร้ายแรงของความผิด
ในคดี หรือมีลักษณะและความเสียหายที่เกิดจากการกระทำ�โดยมิชอบ ดังนี้ ศาลจะไม่รับฟังพยาน
หลักฐานอื่น ๆ ที่ได้มา
อุทาหรณ์
(1) พยานหลักฐานโจทก์เกีย่ วกับการค้นพบธนบัตรของกลางซึง่ เจ้าพนักงานผูต้ รวจค้นมิได้ปฏิบตั ิ
ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำ�หนด จึงไม่มีน้ำ�หนักเพียงพอที่ศาลจะรับฟัง
คำ�พิพากษาฎีกาที่ 4793/2549 การค้นพบธนบัตรของกลางในข้องปลาที่แขวนอยู่ข้างบ้าน
ทิศตะวันออก นอกจากมิได้กระทำ�ต่อหน้าจำ�เลยหรือสามีจำ�เลย ทั้ง ๆ ที่จำ�เลยก็ถูกจับและควบคุมตัว
อยู่ที่หน้าบ้านนั้นเองแล้ว ยังได้ความว่าการพบธนบัตรในข้องปลาก็เป็นเรื่องที่ในชั้นแรก สิบตำ�รวจตรี
พ. ค้นพบเพียงคนเดียวก่อน แล้วจึงเรียกกำ�นันที่เชิญมาเป็นพยานในการค้นมาดู หาใช่ว่าเป็นการ
ค้นพบธนบัตรของกลางทีพ่ บต่อหน้าบุคคลอืน่ อย่างน้อยสองคน ซึง่ เจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็นพยาน
ดังที่ ป.วิ.อ. มาตรา 102 ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์ไว้ไม่ พยานหลักฐานโจทก์เกี่ยวกับการค้นพบธนบัตร
ของกลางซึ่งเจ้าพนักงานผู้ตรวจค้นมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำ�หนด จึงไม่มี
น้ำ�หนักเพียงพอทีศ่ าลจะรับฟังการค้นพบธนบัตรของกลางในข้องปลาทีแ่ ขวนอยูข่ า้ งบ้าน นอกจากมิได้
กระทำ�ต่อหน้าจำ�เลยหรือสามีจำ�เลย ทัง้ ๆ ทีจ่ ำ�เลยก็ถกู จับและควบคุมตัวอยูท่ ห่ี น้าบ้าน และมิได้เป็น
การค้นพบทีพ่ บต่อหน้าบุคคลอืน่ อย่างน้อยสองคน ซึง่ เจ้าพนักงานได้รอ้ งขอมาเป็นพยาน ตามมาตรา 102
ไว้ พยานหลักฐานโจทก์เกี่ยวกับการค้นพบธนบัตรของกลางดังกล่าว จึงไม่มีน้ำ�หนักเพียงพอที่ศาลจะ
รับฟัง
(2) การแอบบันทึกเทปขณะที่มีการสนทนากัน โดยที่โจทก์ร่วมและพยานไม่ทราบมาก่อน
เป็นการแสวงหาพยานหลักฐานโดยมิชอบ ห้ามมิให้ศาลรับฟังเป็นพยานนัน้ อย่างไรก็ตาม ป.วิ.อ. มาตรา
226/1 กำ�หนดให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานทีไ่ ด้มาโดยมิชอบได้ ถ้าพยานหลักฐานนัน้ จะเป็นประโยชน์
ต่อการอำ�นวยความยุตธิ รรมมากกว่าผลเสียอันเกิดจากผลกระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยุตธิ รรม
ทางอาญา ศาลจึงนำ�บันทึกเทปดังกล่าวมารับฟังได้
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คำ�พิพากษาฎีกาที่ 2281/2555 การแอบบันทึกเทปขณะที่มีการสนทนากันระหว่างโจทก์ร่วม
กับพยานและจำ�เลยที่ 2 โดยที่โจทก์ร่วมและพยานไม่ทราบมาก่อน เป็นการแสวงหาพยานหลักฐาน
โดยมิชอบ ห้ามมิให้ศาลรับฟังเป็นพยานนั้นตาม ป.วิ.อ. มาตรา 226 แม้หลักกฎหมายดังกล่าวจะใช้
ตัดพยานหลักฐานของเจ้าพนักงานของรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน มิให้เจ้าพนักงาน
ของรัฐใช้วิธีการแสงหาพยานหลักฐานโดยมิชอบ แต่ ป.วิ.อ. มาตรา 226 ไม่ได้บัญญัติห้ามไม่ให้นำ�ไป
ใช้กับการแสวงหาหาพยานหลักฐานของบุคคลธรรมดา อย่างไรก็ตามระหว่างพิจารณาคดีได้มี พ.ร.บ.
แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.อ.(ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมาตรา
11 บัญญัติให้เพิ่มมาตรา 226/1 ป.วิ.อ. กำ�หนดให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบได้
ถ้ า พยานหลั ก ฐานนั้ น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การอำ�นวยความยุ ติ ธ รรมมากกว่ า ผลเสี ย อั น เกิ ด จาก
ผลกระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญา ศาลจึงนำ�บันทึกเทปดังกล่าวมารับฟังได้

หลักเกณฑ์การกันผู้ร่วมกระทำ�ความผิดด้วยกันเป็นพยาน
ของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ และสำ�นักงานอัยการสูงสุด
(1) หลักเกณฑ์การกันผูร้ ว่ มกระทำ�ความผิดด้วยกันเป็นพยานของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
การกันผู้ร่วมกระทำ�ความผิดเป็นพยานจึงเป็นมาตรการสำ�คัญอย่างหนึ่งที่นำ�มาใช้เพื่อให้มี
พยานบุคคลมาดำ�เนินคดีกบั ผูก้ ระทำ�ความผิดด้วยกัน โดยมีหลักการกันผูร้ ว่ มกระทำ�ความผิดเป็นพยาน
ของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติดงั นี้ ในชัน้ พนักงานสอบสวนของตำ�รวจการกันผูต้ อ้ งหาเป็นพยานมิได้มี
การบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแต่เป็นวิธีการแสวงหารวบรวมพยาน
หลักฐานอีกแบบหนึง่ ตามประมวลระเบียบการตำ�รวจเกีย่ วกับคดี ลักษณะที่ 8 บทที่ 7 ซึง่ ตำ�รวจได้กำ�หนด
แนวทางปฏิบัติไว้ตามหนังสือที่ มท 0606.6/614 ลงวันที่ 19 มกราคม 2541 และหนังสือที่ 0001(ป)/
124 ลงวันที่ 28 มกราคม 2542 กล่าวโดยสรุปคือ
คดีบางเรื่องเกิดในที่ลับ มีเหตุพิเศษ ยุ่งยากซับซ้อน หรือร้ายแรงและคนจำ�นวนมากพากัน
เกรงกลัว หรือคดีซึ่งพนักงานสอบสวนได้พยายามสืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานอย่างเต็ม
ความสามารถแล้ว แต่ไม่อาจหาพยานหลักฐานในคดีนนั้ ได้ พนักงานสอบสวนอาจพิจารณากันผูต้ อ้ งหา
คนใดคนหนึง่ ทีเ่ ห็นว่าไม่ใช่ตวั การสำ�คัญ หากเป็นผูร้ ว่ มเห็นในคดีนนั้ พอทีจ่ ะให้การเป็นพยานเบิกความ
ในชั้นศาลไว้เป้นพยานก็ได้
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อย่างไรก็ดี พนักงานสอบสวนจะต้องระมัดระวังพยานจำ�พวกทีก่ นั จากผูต้ อ้ งหา เพราะผูต้ อ้ งหา
อาจให้การบิดเบือนหรือซัดทอดและซ้ำ�เติมพวกเดียวกัน ซึง่ อาจเป็นความเท็จได้ พยานชนิดนีย้ อ่ มเป็น
ที่สงสัย ดังนั้น ผู้สอบสวนไม่สมควรใช้ถ้อยคำ�หรือแสดงอาการเป็นเชิงชักจูงใจในการให้คุณหรือ
ประโยชน์ใด ๆ แก่เขา ซึ่งอาจจะทำ�ให้เสียหายต่อรูปคดีได้ อีกทั้งเสียเกียรติยศหรือชื่อเสียงของผู้
สอบสวน ตลอดจนถึงกรมตำ�รวจด้วย
เมือ่ มีความจำ�เป็นทีจ่ ะกันผูต้ อ้ งหา ซึง่ ได้รว่ มหรือเกีย่ วข้องในการกระทำ�ผิดด้วยกันคนใดคนหนึง่
เป็นพยาน ให้พนักงานสอบสวนพิจารณาด้วยความรอบคอบประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ต้องหาที่จะกันเป็นพยานนั้นไม่ใช่ตัวการสำ�คัญ
(2) ถ้าไม่กันผู้ต้องหาคนนั้นไว้เป็นพยานแล้ว พยานหลักฐานที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการดำ�เนินคดี
และไม่อาจจะแสวงหาพยานหลักฐานอื่นใดได้อีก
(3) ผูท้ จ่ี ะถูกกันเป็นพยานนัน้ ให้การเป็นประโยชน์แก่การสอบสวน และจะไปเบิกความชัน้ ศาลได้
มีขอ้ ทีย่ งั ต้องระมัดระวังให้จงหนักว่า การทีก่ นั ผูต้ อ้ งงหาไว้เป็นพยานนัน้ จำ�เป็นต้องมีพยานอืน่ ๆ
หรืออาจอาศัยถ้อยคำ�จากพยานชนิดนีส้ บื สาวให้ได้พยานหลักฐานอืน่ ๆ มาเป็นหลักแก่คดีอกี ได้ เพราะ
การที่พนักงานสอบสวนกันผู้ต้องหาคนใดเป็นพยานนั้น พนักงานอัยการมีอำ�นาจที่จะให้ส่งตัวไปฟ้อง
ก็ ไ ด้ จึ ง เป็ น การจำ�เป็ น ที่ พ นั ก งานสอบสวนจะต้ อ งไตร่ ต รองผลได้ ผ ลเสี ย ก่ อ นที่ จ ะวิ นิ จ ฉั ย
เด็ดขาดขอกันผู้ต้องหาคนใดไว้เป็นพยาน ตามเหตุผลแห่งความจำ�เป็นจริง ๆ
เมื่อได้รับอนุญาตให้กันผู้ต้องหาคนใดเป็นพยาน และเมื่อพนักงานอัยการได้มีคำ�สั่งเด็ดขาด
ไม่ฟอ้ งแล้ว ให้แจ้งให้เขาทราบว่าเขาเป็นอิสรภาพแก่ตวั เขาย่อมมีสทิ ธิให้ถอ้ ยคำ�ได้ตามความสัตย์จริง
ทุกประการ และถ้อยคำ�ใหม่นจี้ ะสอบสวนในฐานะพยานในคดี และต้องให้ปฏิญาณหรือสาบานตนก่อน
ให้ถ้อยคำ�เช่นเดียวกับพยานอื่น
ในการสอบสวนปากคำ�ผูต้ อ้ งทีพ่ นักงานสอบสวนจะขอกันเป็นพยาน ให้พนักงานสอบสวนทำ�การ
สอบสวนปากคำ�ในฐานะผู้ต้องหา ให้ปรากฏข้อเท็จจริงตามรูปคดีโดยละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้
เมือ่ พนักงานอัยการสัง่ เด็ดขาดไม่ฟอ้ งแล้วให้รบี สอบสวนปากคำ�ไว้ในฐานะพยาน โดยเพียงแต่ให้พยาน
ยืนยันบันทึกปากคำ�ของตนเองที่ให้ไว้ในฐานะผู้ต้องหา เป็นถ้อยคำ�ของตนในฐานะพยาน ไม่ควร
สอบสวนปากคำ�ผู้ต้องหาในรายละเอียดอย่างอื่นเพิ่มเติมอีก เพราะอาจพิจารณาว่าถ้อยคำ�ดังกล่าว
้ กในการรับฟังพยานลดลง ไม่นา่ เชือ่ ถือ
เกิดจากการให้สญ
ั ญาหรือจูงใจ เพือ่ ให้ถอ้ ยคำ� และจะทำ�ให้นำ�หนั
และเป็นการเสียหายต่อคดี ไม่ควรสอบสวนปากคำ�ผู้ต้องหาในรายละเอียดอย่างอื่นเพิ่มเติมอีก
ให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติในเรื่องการคุมพยานและป้องกันพยานสำ�คัญในคดีอาญาตาม
ประมวลระเบียบการตำ�รวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 6 บทที่ 6 โดยเคร่งครัดด้วย เห็นได้ว่าการกัน
ผู้ร่วมกระทำ�ความผิดเป็นพยานของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาตินั้น ก็อาจจะต้องมีการดำ�เนินคดี
หรือแจ้งข้อกล่าวหา และมีความเห็นทางคดีกบั ผูต้ อ้ งหานัน้ ด้วย และต้องให้พนักงานอัยการมีความเห็น
ทางคดี เห็นชอบสัง่ ไม่ฟอ้ งนัน้ ด้วย ถึงจะนำ�มาสอบเป็นพยานในคดีได้ และการสอบสวนในฐานะพยานนัน้

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)

ต้องพยายามสอบยืนยันตามคำ�ให้การเดิมทีเ่ คยให้ไว้ในครัง้ แรก โดยไม่ตอ้ งทำ�การสอบสวนเพิม่ เติมอีก
จากเดิม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล ที่จะถูกมองว่าเป็นการให้ถ้อยคำ�
อันเกิดจากการจูงใจ มีคำ�มั่นสัญญา และจะเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบนั่นเอง
(2) หลักเกณฑ์การกันผู้ร่วมกระทำ�ความผิดด้วยกันเป็นพยานของพนักงานอัยการ
การกันผู้ร่วมกระทำ�ความผิดด้วยกันเป็นพยานของพนักงานอัยการนั้น ตามระเบียบสำ�นักงาน
อัยการสูงสุดว่าด้วยการดำ�เนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547
ข้อ 79 กำ�หนดว่า “ในกรณีที่พนักงานสอบสวนกันผู้ต้องหาซึ่งได้ร่วมกระทำ�ผิดด้วยกันคนใด
คนหนึง่ เป็นพยานให้พนักงานอัยการพิจารณาโดยรอบคอบ โดยคำ�นึงถึงว่าถ้าไม่กนั ผูต้ อ้ งหาคนใดคนหนึง่
เป็นพยานแล้ว พยานหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอแก่การที่จะดำ�เนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นได้หรือไม่
และอาจแสวงหาพยานหลักฐานอืน่ แทนเพือ่ ให้เพียงพอแก่การทีจ่ ะดำ�เนินคดีกบั ผูต้ อ้ งหาทัง้ หมดนัน้ ได้
หรือไม่ ถ้อยคำ�ของบุคคลนั้นรับฟังเป็นความสัตย์ได้เพียงใด รวมทั้งความคาดหมายในการที่ผู้นั้นจะ
เบิกความเป็นประโยชน์ในการพิจารณาหรือไม่ดว้ ย และพึงพิจารณากันผูก้ ระทำ�ความผิดน้อยทีส่ ดุ เป็น
พยาน เมือ่ พนักงานอัยการได้วนิ จิ ฉัยตามนัยแห่งวรรคหนึง่ แล้ว และพนักงานอัยการเห็นควรกันผูต้ อ้ งหา
คนใดคนหนึง่ เป็นพยาน ให้พนักงานอัยการออกคำ�สัง่ ไม่ฟอ้ งผูต้ อ้ งหานัน้ และเมือ่ มีคำ�สัง่ เด็ดขาดไม่ฟอ้ ง
ผู้ต้องหาดังกล่าวแล้วให้พนักงานอัยการสั่งให้พนักงานสอบสวนทำ�การสอบสวนถ้อยคำ�ผู้ที่กันไว้เป็น
พยานนั้นเป็นพยานประกอบสำ�นวนต่อไป ฯ”
ข้อ 80 กำ�หนดว่า “ถ้าพนักงานอัยการเห็นสมควรให้สอบสวนผู้ต้องหาที่สั่งไม่ฟ้องบางคนเป็น
พยานให้พนักงานอัยการสัง่ พนักงานสอบสวน สอบสวนผูน้ นั้ ภายหลังจากมีคำ�สัง่ เด็ดขาดไม่ฟอ้ งแล้ว”
ส่วนการกันผู้ร่วมกระทำ�ความผิดเป็นพยานในชั้นพนักงานอัยการนั้น มีความสอดคล้องกับ
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ซึ่งให้พิจารณาความคาดหมายของผู้นั้นที่จะไปเบิกความต่อศาล และ
ให้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของถ้อยคำ�ด้วย โดยไม่ได้มีข้อบังคับว่าผู้ร่วมกระทำ�ความผิดนั้น
จะต้องไปเบิกความตามที่เคยให้การไว้แต่อย่างใด
หลักเกณฑ์การกันผูร้ ว่ มกระทำ�ความผิดเป็นพยานตามแนวคำ�วินจิ ฉัยของศาลฎีกา โดยมิได้
มีการแจ้งบอกกล่าวว่าเขาจะได้รับประโยชน์อย่างใดในการกันผู้ร่วมกระทำ�ความผิดเป็นพยาน
การกันผู้ร่วมกระทำ�ความผิดตามแนวคำ�วินิจฉัยของศาลฎีกา โดยมิได้มีการแจ้งบอกกล่าวต่อ
เขาก่อนว่าเขาจะได้รับประโยชน์อย่างใดในการกันผู้ร่วมกระทำ�ความผิดเป็นพยาน และมิได้มีการแจ้ง
ข้อกล่าวหาให้เขาตกเป็นผู้ต้องหาเสียก่อน เหมือนอย่างหลักเกณฑ์วิธีการที่สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
และสำ�นักงานอัยการสูงสุดกำ�หนดแนวทางไว้ข้างต้น
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(ก) “มีปัญหาว่าคำ�เบิกความของนาย บ. ดังกล่าวจะรับฟังได้เพียง ใด เห็นว่า แม้นาย บ.
เป็นผู้ร่วมกระทำ�ผิดแต่พนักงานสอบสวนไม่ดำ�เนินคดีกับนาย บ. และได้สอบสวนเป็นพยานนั้น
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิได้มีบทบัญญัติใดที่ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนกัน
ผูก้ ระทำ�ผิดเป็นพยาน ดังนัน้ การทีพ่ นักงานสอบสวนกันนาย บ. เป็นพยานในคดีน้ี จึงมีสทิ ธิทำ�ได้โดยชอบ
อีกทัง้ ไม่ปรากฏว่าการทีน่ าย บ. ให้การต่อพนักงานสอบสวนตามเอกสารหมาย จ.31ตลอดจนเบิกความ
ต่อศาล เกิดจากการจูงใจ ให้คำ�มั่นสัญญาของพนักงานสอบสวนแต่อย่างใด จึงไม่ขัดต่อประมวล
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญามาตรา 135 และ 226 นาย บ. ไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำ�เลยที่ 1
มาก่อนไม่มีเหตุให้ระแวงสงสัยว่าจะปรักปรำ� จำ�เลยที่ 1 คำ�เบิกความของนาย บ. เชื่อมโยงสอดคล้อง
สมเหตุผล แม้จะเป็นคำ�ซัดทอดของผู้ร่วมกระทำ�ผิดด้วยกันแต่ก็มิได้เป็นการซัดทอดเพื่อให้ตนเองพ้น
ผิดหรือได้รับประโยชน์จากการซัดทอดนั้นแต่อย่างใด จึงรับฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก์
และโจทก์ร่วมได้” และในคดีดังกล่าวยังมีคำ�พิพากษาของศาลอุทธรณ์สนับสนุนการดำ�เนินการ
สอบสวนโดยวิธีดังกล่าว โดยพิพากษาสรุปได้ว่า “ที่จำ�เลยที่ 2 และที่ 4 อุทธรณ์ว่าพนักงานสอบสวน
กันนาย บ. ไว้เป็นพยานโดย ไม่แจ้งข้อหาโจทก์และโจทก์รว่ มจึงไม่มอี ำ�นาจฟ้องนัน้ เห็นว่าแม้พนักงาน
สอบสวนไม่แจ้งข้อหาแก่นาย บ. แต่เมือ่ สอบสวนนาย บ. แล้วเห็นว่านาย บ. เป็นพยานทีร่ เู้ ห็นเหตุการณ์
จึงกันนาย บ. ไว้เป็นพยานได้ ไม่มบี ทบัญญัตขิ องกฎหมายห้ามฟ้องคดีผตู้ อ้ งหาหรือจำ�เลยอืน่ ก่อนแจ้ง
ข้อหาแก่ผตู้ อ้ งหาทีก่ นั เป็นพยาน ทัง้ พนักงานสอบสวนได้สอบสวนจำ�เลยคดีนแ้ี ละพยานอืน่ ในความผิด
ตามฟ้องแล้วคดีจงึ มีการสอบสวนโดยชอบ โจทก์จงึ มีอำ�นาจฟ้องการทีโ่ จทก์รว่ มถือเอาคำ�ฟ้องของโจทก์
เป็นคำ�ฟ้องของโจทก์รว่ มโจทก์รว่ มจึงมีอำ�นาจฟ้องเช่นกัน อีกทัง้ พนักงานสอบสวนถือว่าการสอบสวน
ผู้กระทำ�ความผิดหรือผู้ต้องหาเป็นพยานเลยเป็นการดำ�เนินการรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด
เท่าทีส่ ามารถจะกระทำ�ได้ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 131 และมาตรา 227/1
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยบัญญัติว่า “ในการวินิจฉัยชั่งน้ำ�หนักพยานบอกเล่า
พยานซัดทอดพยานทีจ่ ำ�เลยไม่มโี อกาสถามค้าน หรือพยานหลักฐานทีม่ ขี อ้ บกพร่องประการอืน่ อันอาจ
กระทบถึงความน่าเชือ่ ถือของพยานหลักฐานนัน้ ศาลจะต้องกระทำ�ด้วยความระมัดระวังและไม่ควรเชือ่
พยานหลักฐานนัน้ โดยลำ�พังเพือ่ ลงโทษจำ�เลย เว้นแต่จะมีเหตุผลอันหนักแน่น มีพฤติการณ์พเิ ศษแห่งคดี
หรือมีพยานหลักฐานประกอบอื่นมาสนับสนุน การที่ศาลจะพิพากษาลงโทษจำ�เลยโดยอาศัยพยาน
ซัดทอดจะต้องประกอบด้วยมีเหตุผลอันหนักแน่นมีพฤติการณ์พิเศษแห่งคดี หรือมีพยานหลักฐาน
ประกอบอืน่ มาสนับสนุนซึง่ หมายถึงมีพยานหลักฐานอืน่ ทีร่ บั ฟังได้ และมีแหล่งทีม่ าเป็นอิสระต่างหาก
จากพยานหลักฐานที่ต้องการพยานหลักฐานประกอบนั้น รวมทั้งต้องมีคุณค่าเชิงพิสูจน์ท่ีสามารถ
สนับสนุนให้พยานหลักฐานอื่นที่ไปประกอบมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วย
(คำ�พิพากษาฎีกาที่ 5244/2539)

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)

(ข) “คดีนี้โจทก์มิได้มีประจักษ์พยานยืนยันว่าจำ�เลยเป็นผู้กระทำ�ความผิด คงมีแต่คำ�ให้การ
ซัดทอดของ นาย ช. ในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนซึ่งเป็นคำ�ซัดทอดที่มีพิรุธและน่าจะมีมูลเหตุจูงใจ
เพราะอาจเป็นการซัดทอดเพื่อปกปิดความผิดให้บุคคลอื่นหรือให้การซัดทอด ตามข้อสันนิษฐานของ
เจ้าพนักงานตำ�รวจหรืออาจถูกบังคับขู่เข็ญ เห็นว่า ฎีกาดังกล่าวเป็นแต่เพียงการคาดคะเนของจำ�เลย
เอง คำ�ให้การในชัน้ จับกุมและชัน้ สอบสวนของนาย ช. แม้จะมีลกั ษณะเป็นคำ�ซัดทอดในระหว่างผูต้ อ้ งหา
ด้วยกันก็ตาม แต่บทบัญญัติของกฎหมายก็มิได้ห้ามมิให้รับฟังคำ�ให้การเช่นว่านี้เสียทีเดียวเพียงแต่ต้อง
รับฟังด้วยความระมัดระวัง หากการซัดทอดมีเหตุผลรับฟังได้ศาล ก็มอี ำ�นาจรับฟังประกอบการพิจารณา
ได้ ทั้งคำ�ให้การดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีเหตุจูงใจว่าให้การเพื่อให้ตนพ้นความผิดหรือได้รับประโยชน์
แต่อย่างใด จึงรับฟังคำ�ให้การของนาย ช. ประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ที่นำ�สืบได้ ทั้งนาย ช.
เป็นเพือ่ นกับจำ�เลย มีความสนิทสนมกัน หากจำ�เลยไม่ได้รว่ มกับนาย ช.กระทำ�ความผิดจริง ก็ไม่มเี หตุท่ี
นาย ช. จะให้การซัดทอดจำ�เลยเพื่อให้จำ�เลยต้องรับโทษ ส่วนที่นาย ช.มาเป็นพยานจำ�เลยเบิกความว่า
นาย ช. ร่วมกับนาย อ. ลักเครื่องยนต์ของผู้เสียหายโดยจำ�เลยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนั้นแต่ก็มิได
เบิกความถึงเรื่องคำ�ให้การชั้นสอบสวนที่เกี่ยวกับจำ�เลย จึงน่าจะเป็นลักษณะที่จะช่วยเหลือจำ�เลย
มากกว่าทีจ่ ะเบิกความไปตามความเป็นจริง ประกอบกับตัวจำ�เลยเองยังให้การรับสารภาพในชัน้ จับกุม
และชั้นสอบสวน และนำ�พันตำ�รวจโทสมชื่อพนักงานสอบสวนพยานโจทก์ไปชี้ที่เกิดเหตุแสดงท่าทาง
ต่าง ๆ ให้ถ่ายรูปประกอบคำ�รับสารภาพ ที่จำ�เลยนำ�สืบว่าไม่ได้ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและ
ชัน้ สอบสวนด้วยความสมัครใจแต่ให้การรับสารภาพเพราะถูกเจ้าพนักงานตำ�รวจทำ�ร้ายร่างกายข้อต่อสู้
ของจำ�เลยดั ง กล่ า วก็ เ ลื่ อ นลอยรั บ ฟั ง เป็ น ความจริ ง ไม่ ไ ด้ นอกจากนี้ ไ ด้ ค วามจากคำ�เบิ ก ความ
ของจ่าสิบตำ�รวจสมศักดิ์ พยานโจทก์ผจู้ บั กุมจำ�เลยประกอบสำ�เนาบันทึกการจับกุมว่า ในทันทีทจี่ ำ�เลย
ถูกจับกุมนอกจากจำ�เลยให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกับนาย ช.ลักเครื่องยนต์ของผู้เสียหาย จำ�เลยยัง
ร่วมกับนาย ช. พาจ่าสิบตำ�รวจสมศักดิ์ ไปยึดเครื่องยนต์ของผู้เสียหายที่ถูกลักไปได้จากทุ่งนาหลังบ้าน
จำ�เลยมาเป็นของกลางอีกด้วย ดังนี้ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 6 วินิจฉัยว่าพยานหลักฐานโจทก์ที่ 7 นำ�สืบ
ประกอบกันมีน้ำ�หนักรับฟังได้วา่ จำ�เลยเป็นคนร้ายร่วมกับนาย ช.กระทำ�ความผิดตามฟ้องโดยยกเหตุผล
การรับฟังไว้โดยละเอียดแล้วนั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของจำ�เลยฟังไม่ขึ้น”
(คำ�พิพากษาฎีกาที่ 7942/2551)
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ตามเหตุผลในการรับฟังพยานหลักฐานตามคำ�พิพากษาฎีกาทั้งสองนั้น เห็นได้ว่าหากเป็น
คำ�ซัดทอดของผู้ร่วมกระทำ�ผิดด้วยกัน และได้ให้การซัดทอดโดยไม่ปรากฏว่ามีมูลเหตุจูงใจเพื่อให้ตน
พ้นผิดหรือได้รับประโยชน์ แต่อย่างใดแล้วนั้น คำ�ซัดทอดของผู้ร่วมกระทำ�ผิดด้วยกัน ก็จะมีน้ำ�หนัก
ในการรับฟังอย่างมาก ซึง่ เหตุผลในการรับฟังพยานซัดทอด ซึง่ เป็นผูร้ ว่ มกระทำ�ผิดด้วยกัน หลักสำ�คัญ
ทีต่ อ้ งนำ�มาพิจารณา กล่าวคือ พยานทีเ่ ป็นผูร้ ว่ มกระทำ�ผิดด้วยกันทีใ่ ห้ถอ้ ยคำ�นัน้ จะได้รบั ประโยชน์
อื่นใดตอบแทนจากการให้ถ้อยคำ�นั้นหรือไม่ หากไม่ได้รับประโยชน์อันใดตอบแทน ซึ่งตนเองก็ถูก
้ กในการรับฟัง และจะเป็น
ดำ�เนินคดีดว้ ยเช่นกัน ดังนี้ ถ้อยคำ�ของผูร้ ว่ มกระทำ�ผิดด้วยกันจะมีนำ�หนั
การตัดปัญหาของการที่จะเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และอาจทำ�การ
แสวงหาหรือไต่สวนข้อเท็จจริงไปในทันที โดยมิชกั ช้าด้วยความเต็มใจของเขา โดยมิตอ้ งทำ�การแจ้ง
ข้อกล่าวหาและมีมติชม้ี ลู สัง่ ไม่ฟอ้ งเสียก่อน ก็ยง่ิ จะทำ�ให้เป็นพยานหลักฐานทีม่ ติ อ้ งเคลือบแคลงสงสัย
ว่าจะเป็นพยานหลักฐานที่มีน้ำ�หนักน้อย เพราะได้ประโยชน์จากการซัดทอดนั้น ก็ยิ่งจะเป็นการดี
ซึ่งจะทำ�ให้เป็นพยานหลักฐานที่มีน้ำ�หนักในการรับฟังตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น

หลักเกณฑ์การพิเคราะห์การรับฟังพยานหลักฐาน
ในกรณีที่กันผู้ร่วมกระทำ�ความผิดด้วยกันเป็นพยาน
หลักในการพิเคราะห์พยานหลักฐานซึ่งเป็นผู้ร่วมกระทำ�ความผิดด้วยกันนั้น โดยหลักที่ว่า
คำ�ซัดทอดของผู้กระทำ�ผิดด้วยกันนั้นอาจเป็นจริงก็ได้ ไม่เป็นจริงก็ได้ เพราะตามปกติคนเรามักจะ
ป้ายความผิดให้คนอืน่ ยิง่ เป็นผูต้ อ้ งหาในคดีอาญาด้วยแล้ว จึงไม่มหี ลักประกันว่าจะพูดความจริง เพราะ
ผูต้ อ้ งหาจะให้การอย่างใดหรือไม่ให้การอย่างใดก็ได้เป็นสิทธิทกี่ ฎหมายให้ไว้ และก็จะไม่มคี วามผิดฐาน
แจ้งความเท็จ หรือเบิกความเท็จใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น คำ�ซัดทอดของผู้กระทำ�ผิดด้วยกันจึงถือว่า
เป็นพยานบอกเล่า ทัง้ นี้ คำ�ซัดทอดของผูก้ ระทำ�ผิดด้วยกันไม่มกี ฎหมายใดห้ามมิให้ศาลรับฟัง แต่คำ�ซัดทอด
ของผู้กระทำ�ผิดด้วยกัน คงรับฟังได้แต่เพียงว่าเป็นพยานบอกเล่าที่ศาลรับฟังเท่านั้น แต่เมื่อไม่มีพยาน
้ กคำ�พยานว่าจะมีนำ�หนั
้ กให้รบั ฟัง
อืน่ อีกย่อมไม่พอฟังลงโทษจำ�เลยได้ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีศ่ าลจะนำ�ไปชัง่ นำ�หนั
ได้มากน้อยเพียงใดเท่านัน้ หากศาลเห็นว่าพยานเช่นว่านัน้ เบิกความประกอบชอบด้วยเหตุผล เชือ่ ได้วา่
เบิกความตามเป็นจริงทีเ่ กิดขึน้ ศาลก็มอี ำ�นาจรับฟังพยานดังกล่าวประกอบคดีของโจทก์ได้ และแม้จะเป็น
คำ�ซัดทอดของผู้ต้องหาด้วยกันในชั้นสอบสวนก็รับฟังประกอบพยานอื่นของโจทก์ให้มีน้ำ�หนักได้
ซึง่ ถ้าคำ�ซัดทอดนัน้ มิได้เกิดจากเจตนาเพือ่ ให้ตนเองพ้นผิดหรือได้ประโยชน์จากการซัดทอดนัน้ หรือมิได้
เป็นเรือ่ งการปัดความผิดของผูซ้ ดั ทอดให้เป็นความผิดของผูต้ อ้ งหาคนอืน่ แต่ผเู้ ดียว8 คงเป็นการแจ้งเรือ่ ง
8
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ราวถึงเหตุการณ์ที่ตนได้ประสบมาจากการกระทำ�ผิดของตนยิ่งกว่าเป็นการปรักปรำ�ผู้ต้องหาอื่น9
แต่ถ้าคำ�ซัดทอดนั้นกระทำ�เพื่อให้ผู้ซัดทอดพ้นผิดหรือได้รับประโยชน์จากการซัดทอดนั้นย่อมไม่มี
น้ำ�หนักในการรับฟัง10 แต่ถ้าคำ�ซัดทอดของผู้กระทำ�ผิดด้วยกันไม่สอดคล้องกับคำ�ให้การของผู้ต้องหา
คนอื่นหรือไม่สอดคล้องกับพยานหลักฐานอื่น ๆ ด้วยแล้ว ดังนี้ คำ�ซัดทอดของผู้กระทำ�ผิดด้วยกันก็ไม่มี
้ กในการรับฟัง11 แต่ถา้ หากคำ�ซัดทอดของผูก้ ระทำ�ผิดด้วยกันได้ให้คำ�ซัดทอดในทันทีทถ่ี กู จับกุมได้
นำ�หนั
้ กในการรับฟัง (คำ�พิพากษาฎีกาที่ 937/2536)
และสอดคล้องกับพยานหลักฐานอืน่ ๆ ด้วยแล้วก็จะมีนำ�หนั
ถ้าลำ�พังมีแต่เพียงคำ�ซัดทอดของผูก้ ระทำ�ผิดด้วยกันซึง่ ถูกฟ้องในคดีเดียวกันนัน้ ก็จะรับฟังลงโทษ
จำ�เลยอีกคนหนึ่งไม่ได้ โดยโจทก์ต้องมีพยานหลักฐานอื่น ๆ มาประกอบให้รับฟังได้ด้วย มิฉะนั้นศาล
ก็จะไม่รับฟังลงโทษจำ�เลย เพราะเป็นการต้องห้ามตามบทบัญญัติของกฎหมาย ป.วิ.อ. มาตรา 232 ที่
ว่า “ห้ามมิให้โจทก์อ้างจำ�เลยเป็นพยาน” เพราะในคดีอาญานั้นโจทก์มีหน้าที่ที่จะพิสูจน์ความผิดของ
จำ�เลย ดังนัน้ โจทก์จะแสวงหาพยานหลักฐานจากจำ�เลยเพือ่ ลงโทษจำ�เลยนัน้ ไม่ได้ ซึง่ ถ้าหากยอมให้รบั
ฟังก็จะกลายเป็นว่าเป็นการยอมให้โจทก์อา้ งจำ�เลยเป็นพยานได้ และถึงแม้วา่ จำ�เลยจะได้เบิกความโดย
อ้างตนเองเป็นพยานโดยได้เบิกความซัดทอดจำ�เลยอื่นในคดีเดียวกัน ก็จะเอาคำ�เบิกความของจำ�เลย
คนนีม้ าฟังเพือ่ ลงโทษจำ�เลยคนอืน่ ไม่ได้อกี เช่นกัน ซึง่ โจทก์เองก็ตอ้ งมีพยานหลักฐานอืน่ มาสืบเพือ่ พิสจู น์
ยืนยันให้ได้ว่าจำ�เลยเป็นผู้กระทำ�ความผิดจริง ศาลจึงจะรับฟังลงโทษจำ�เลยได้ โดยมิใช่เพียงแต่อาศัย
พยานหลักฐานจากจำ�เลยหรือผู้เป็นจำ�เลยด้วยกัน เพื่อที่จะให้ศาลรับฟังลงโทษจำ�เลยนั้นมิได้ เพราะ
เป็นการต้องห้ามตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวนี้ โดยจำ�เลยในที่นี้หมายความถึง “บุคคลซึ่งถูก
ฟ้องยังศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระทำ�ความผิด” ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2 (3) เพราะฉะนั้นถ้าบุคคลที่ร่วม
กระทำ�ความผิดด้วยกันแต่ยงั ไม่ได้ถกู ฟ้องต่อศาลนัน้ หรือถูกฟ้องต่อศาลแล้ว และถอนฟ้องผูน้ นั้ แล้วหรือ
กรณีผรู้ ว่ มกระทำ�ผิดด้วยกันแต่ได้แยกฟ้องจำ�เลยเป็นคนละคดี โจทก์สามารถอ้างเป็นพยานได้ไม่ขดั ต่อ
บทบัญญัตขิ องกฎหมายในเรือ่ งนี้ ส่วนจะมีน้ำ�หนักในการรับฟังหรือมีความน่าเชือ่ ถือเพียงใดก็เป็นเรือ่ ง
ของการชัง่ น้ำ�หนักคำ�พยาน เช่น โจทก์อา้ งจำ�เลยคนทีโ่ จทก์ได้ถอนฟ้องแล้วเป็นพยานได้12 และ ป.วิ.อ.
มาตรา 232 บัญญัติห้ามมิให้โจทก์อ้างจำ�เลยเป็นพยานนั้น หมายถึงจำ�เลยในคดีเดียวกัน แต่ น. มิได้
เป็นจำ�เลยร่วมกับจำ�เลยในคดีนี้ กรณีจึงไม่ต้องห้ามตาม ป.วิ.อ. มาตรา 23213 การกันผู้ค้องหาไว้เป็น
พยานในลักษณะนี้แม้จะไม่ต้องห้ามตาม ป.วิ.อ. มาตรา 232 แต่ว่าพยานปากนี้จะอยู่ในฐานะพยาน
ซัดทอด ซึ่งไม่มีกฎหมายห้ามรับฟัง แต่ศาลจะต้องรับฟังด้วยความระมัดระวัง โดยลำ�พังยังไม่มีน้ำ�หนัก
มั่งคงเพียงพอที่จะลงโทษจำ�เลยได้ เว้นแต่จะมีพยานหลักฐานอย่างอื่นหรือเหตุผลพิเศษอย่างอื่นมา
ประกอบ และข้อทีต่ อ้ งระวังก็คอื การเลีย่ ง ป.วิ.อ. มาตรา 232 โดยวิธไี ม่ฟอ้ งผูร้ ว่ มกระทำ�ผิดเป็นจำ�เลย
10
คำ�พิพากษาฎีกาที่
11
คำ�พิพากษาฎีกาที่
12
คำ�พิพากษาฎีกาที่
13

1481/2548
345/2536
227/2513
คำ�พิพากษาฎีกาที่ 1164/2547
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ในคดีเดียวกันกับจำ�เลยคนสำ�คัญก็คอื ต้องไม่ใช้วธิ กี ารทีต่ อ้ งห้ามตาม ป.วิ.อ. มาตรา 226 กล่าวคือ ต้อง
ไม่ใช้วิธีการจูงใจ มีคำ�มั่นสัญญา โดยไม่ชอบ หรือวิธีการหลอกลวง ขู่เข็ญ หรือโดยไม่ชอบประการอื่น14
เช่น หรือคำ�ซัดทอดระหว่างผูก้ ระทำ�ผิดด้วยกัน หากคำ�ซัดทอดมีเหตุผลรับฟังได้และไม่ปรากฏว่ามีเหตุ
จูงใจว่าให้การเพือ่ ให้ตนพ้นความผิดหรือได้รบั ประโยชน์แต่อย่างใด ดังนี้ ศาลรับฟังคำ�ซัดทอดประกอบ
พยานหลักฐานอื่นลงโทษจำ�เลยได้15 และคำ�ซัดทอดที่มีรายละเอียดของการกระทำ�ความผิด มิใช่
คำ�ซัดทอดเพือ่ ให้ตนเองพ้นผิด นับว่าเป็นคำ�ซัดทอดทีม่ เี หตุผล ทำ�ให้พยานหลักฐานของโจทก์มนี ้ำ�หนัก
และเหตุผลให้รับฟังได้ (คำ�พิพากษาฎีกาที่ 1227/2559)
กรณีที่พนักงานสอบสวนกันผู้ต้องหาบางคนไว้เป็นพยาน ในคดีที่ไม่มีพยานหลักฐานดำ�เนินคดี
กับผู้ต้องหาซึ่งเป็นตัวการสำ�คัญได้ จึงมีความจำ�เป็นต้องกันผู้ต้องหา ซึ่งไม่ใช่ตัวการสำ�คัญเป็นพยาน
และพนักงานอัยการเห็นชอบด้วย และมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาที่กันไว้เป็นพยาน ดังนี้ โจทก์
สามารถอ้างเป็นพยานได้ เช่น ป.วิ.อ. มาตรา 232 ห้ามมิให้โจทก์อา้ งจำ�เลยเป็นพยานเท่านัน้ ส่วนบุคคล
ที่อาจเป็นจำ�เลยด้วยแต่หากโจทก์กันไว้เป็นพยานนั้นหาต้องห้ามตามมาตรานี้ไม่16 แต่ก็มีน้ำ�หนักน้อย
ซึ่งจะต้องมีพยานหลักฐานอื่นประกอบ จึงจะรับฟังลงโทษจำ�เลยได้ (คำ�พิพากษาฎีกาที่ 4512/2530)
ผู้ร่วมกระทำ�ผิดด้วยกันและถูกฟ้องเป็นจำ�เลยอีกคดีหนึ่ง แม้พนักงานสอบสวนมิได้สอบสวนไว้
เป็นพยานในชั้นสอบสวนก็สามารถอ้างนำ�มาเป็นพยานในชั้นศาลได้ เช่น ป.วิ.อ. มาตรา 232 ห้ามมิให้
โจทก์อา้ งจำ�เลยเป็นพยานเมือ่ ด. มิได้เป็นจำ�เลยร่วมกับจำ�เลยในคดีนี้ และพนักงานสอบสวนได้สอบสวน
พยานต่าง ๆ ในคดีนี้แล้ว แม้ ด. จะเป็นผู้ร่วมกระทำ�ความผิดกับจำ�เลยในคดีนี้และถูกฟ้องเป็นจำ�เลย
อีกคดีหนึ่ง และพนักงานสอบสวนมิได้สอบสวน ด. ไว้ในฐานะพยานโจทก์ ก็ชอบที่จะอ้าง ด. เป็นพยาน
เพราะถือว่าได้มีการสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และพยานโจทก์ที่เบิกความในศาลไม่จำ�เป็น
ต้องพยานในชั้นสอบสวนย่อมรับฟังคำ�เบิกความของ ด. ลงโทษจำ�เลยได้ (คำ�พิ พ ากษาฎี ก าที่
4012/2534)
อุทาหรณ์
(1) คำ�ซัดทอดของผู้ร่วมกระทำ�ความผิด แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายบังคับโดยเด็ดขาด
ห้ามมิให้รบั ฟังคำ�ให้การดังกล่าว ข้อเท็จจริงทีบ่ อกเล่าถึงเหตุการณ์แห่งคดีทเี่ กิดขึน้ เกีย่ วกับมูลเหตุแห่ง
การกระทำ�ผิด มิใช่กระทำ�โดยมุ่งต่อผลเพื่อให้ตนเองพ้นผิดแล้ว เมื่อพิจารณาตามสภาพ ลักษณะ
แหล่งที่มา และข้อเท็จจริงแวดล้อมของพยานดังกล่าวนั้น น่าเชื่อว่าจะพิสูจน์ความจริงได้
14
จาก กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน (น. 299), โดย จรัญ ภักดีธนากุล, 2548, กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์.
15
คำ�พิพากษาฎีกาที่ 1481/2548
16

คำ�พิพากษาฎีกาที่ 193/2484

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)

คำ�พิพากษาฎีกาที่ 15529/2558 แม้คำ�ให้การในชัน้ สอบสวนของ ก. จะมีลกั ษณะเป็นคำ�ซัดทอด
ของผู้ร่วมกระทำ�ความผิดและเป็นพยานบอกเล่า แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายบังคับโดยเด็ดขาด
ห้ามมิให้รบั ฟังคำ�ให้การดังกล่าว ซึง่ ข้อเท็จจริงทีป่ รากฏก็ระบุถงึ พฤติการณ์การกระทำ�ทีร่ ว่ มกับจำ�เลย
ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไป จนกระทั่งจำ�เลยยิงผู้ตายแล้วก็หลบหนีไปด้วยกัน อันเป็น
ข้อเท็จจริงที่บอกเล่าถึงเหตุการณ์แห่งคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับมูลเหตุแห่งการกระทำ�ผิด มิใช่กระทำ�โดย
มุง่ ต่อผลเพือ่ ให้ตนเองพ้นผิดแล้วให้จำ�เลยรับผิดแต่เพียงลำ�พัง ประกอบกับจำ�เลยกับ ก. ไม่เคยมีสาเหตุ
โกรธเคืองกัน จึงไม่มขี อ้ สงสัยว่า ก. จะให้การกลัน่ แกล้งปรักปรำ�จำ�เลย เมือ่ พิจารณาตามสภาพ ลักษณะ
แหล่งที่มา และข้อเท็จจริงแวดล้อมของพยานดังกล่าวนั้น น่าเชื่อว่าจะพิสูจน์ความจริงได้ จึงรับฟังได้
ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 226/3 วรรคสอง (1)
(2) คำ�ซัดทอดที่มีรายละเอียดของการกระทำ�ความผิด มิใช่คำ�ซัดทอดเพื่อให้ตนเองพ้นผิด
นับว่าเป็นคำ�ซัดทอดที่มีเหตุผล ทำ�ให้พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำ�หนักและเหตุผลให้รับฟังได้
คำ�พิพากษาฎีกาที่ 1227/2559 คำ�ซัดทอดของ ป. มิใช่คำ�ซัดทอดเพื่อให้ตนเองพ้นผิด
เพราะมีรายละเอียดของการกระทำ�ความผิดทัง้ ของ ป. และของจำ�เลย และยังนำ�ไปสูก่ ารทีเ่ จ้าพนักงาน
ตำ�รวจยึดรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายที่จำ�เลยใช้ให้ ป. นำ�ไปส่งที่อำ�เภอสังขละบุรีคืนไว้ นับว่าเป็น
คำ�ซัดทอดที่มีเหตุผล เมื่อนำ�คำ�เบิกความของร้อยตำ�รวจโท ช. และ ร้อยตำ�รวจโท ภ. มาฟังสนับสนุน
คำ�ซัดทอดของ ป. ดังกล่าว และบันทึกข้อความในภาพถ่ายแล้ว ทำ�ให้พยานหลักฐานของโจทก์มนี ้ำ�หนัก
และเหตุผลให้รับฟังได้
(3) คำ�ซัดทอดของผู้กระทำ�ผิดด้วยกัน แต่ถ้าคำ�ซัดทอดดังกล่าวมิได้เป็นเรื่องการปัดความผิด
ของผู้ซัดทอดให้เป็นความผิดของจำ�เลยผู้เดียว คงเป็นการแจ้งเรื่องราวความเป็นมาของการกระทำ�
ความผิดของตนยิ่งกว่าเป็นการปรักปรำ�จำ�เลย
คำ�พิพากษาฎีกาที่ 7865/2547 ในชั้นสอบสวนจำ�เลยที่ 1 ให้การรับสารภาพต่อ
พันตำ�รวจตรี ส. พนักงานสอบสวนว่าเมทแอมเฟตามีนของกลางทีเ่ จ้าพนักงานตำ�รวจยึดได้เป็นของจำ�เลย
ทั้งสองที่มีไว้ในครอบครองเพื่อจำ�หน่าย โดยซื้อมาจาก ธ. ซึ่งเป็นผู้ที่จำ�เลยทั้งสองระบุชื่อและที่อยู่ไว้
แม้ตามคำ�ให้การในชัน้ สอบสวนของจำ�เลยที่ 1 เป็นเสมือนคำ�ซัดทอดของผูร้ ว่ มกระทำ�ความผิดด้วยกัน
แต่คำ�ซัดทอดดังกล่าวมิได้เป็นเรื่องการปัดความผิดของจำ�เลยที่ 1 ให้เป็นความผิดของจำ�เลยที่ 2
เพียงผู้เดียว โดยจำ�เลยที่ 1 คงให้การแจ้งเรื่องราวความเป็นมาของการกระทำ�ความผิดของตนยิ่งกว่า
เป็นการปรักปรำ�จำ�เลยที่ 2 จึงรับฟังประกอบคำ�เบิกความพยานโจทก์และพยานหลักฐานอืน่ ของโจทก์ได้
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(4) คำ�ซัดทอดระหว่างผู้กระทำ�ผิดด้วยกัน หากคำ�ซัดทอดมีเหตุผลรับฟังได้และไม่ปรากฏว่ามี
เหตุจูงใจว่าให้การเพื่อให้ตนพ้นความผิดหรือได้รับประโยชน์แต่อย่างใด ดังนี้ ศาลรับฟังคำ�ซัดทอด
ประกอบพยานหลักฐานอื่นลงโทษจำ�เลยได้
คำ�พิพากษาฎีกาที่ 1481/2548 คำ�ให้การในชั้นสอบสวนของ ส. และ ช. แม้จะมีลักษณะเป็น
คำ�ซัดทอดในระหว่างผู้ต้องหาด้วยกัน แต่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายห้ามมิให้รับฟังคำ�ให้การเช่นว่านี้
เสียทีเดียว หากการซัดทอดมีเหตุผลรับฟังได้ ศาลก็มีอำ�นาจรับฟังประกอบการพิจารณาคดีได้
ทั้งคำ�ให้การดังกล่าวก็ไม่ปรากฏว่ามีเหตุจูงใจว่าให้การเพื่อให้ตนพ้นความผิดหรือได้รับประโยชน์แต่
อย่างใด ศาลจึงรับฟังคำ�ให้การของ ส. และ ช. ประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ได้
ถ้าเป็นกรณีที่ผู้ซัดทอดได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนทันทีในวันที่ถูกจับกุม ดังนี้ มีน้ำ�หนัก
ในการรับฟัง เพราะเป็นการยากที่ผู้ต้องหาจะปรุงแต่งขึ้นไว้เพื่อต่อสู้คดีหรือปรักปรำ�ผู้ร่วมกระทำ�
ผิดอื่นได้ทัน
อุทาหรณ์
แม้โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานยืนยัน มีแต่เพียงคำ�ให้การซัดทอดของจำ�เลยที่ 1 ที่ได้ให้การต่อ
พนักงานสอบสวนในทันที ในวันทีถ่ ูกจับกุมซึง่ เป็นการยากที่จะปรุงแต่งขึน้ ไว้ เพื่อต่อสูค้ ดีหรือปรักปรำ�
ผู้อื่นได้ทัน
คำ�พิพากษาฎีกาที่ 937/2536 ชั้นสอบสวนจำ�เลยที่ 1 ให้การซัดทอดจำ�เลยที่ 2 ซึ่งคำ�ให้การ
ซัดทอดดังกล่าวจำ�เลยที่ 1 ได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนทันที ในวันที่จำ�เลยที่ 1 ถูกจับ เป็นการยาก
ที่จำ�เลยที่ 1 จะปรุงแต่งขึ้นไว้เพื่อต่อสู้คดีหรือปรักปรำ�จำ�เลยที่ 2 ทั้งเป็นคำ�ให้การที่ไม่ได้เกิดจาก
การจูงใจ มีคำ�มั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น และคำ�ให้การชั้นสอบสวนของ
ผูก้ ระทำ�ผิดด้วยกันไม่มบี ทบัญญัตขิ องกฎหมาย ห้ามมิให้ศาลรับฟังแต่อย่างไร ดังนัน้ คำ�ให้การของจำ�เลย
ที่ 1 ในชั้นสอบสวนย่อมนำ�มาฟังประกอบการพิจารณาลงโทษจำ�เลยที่ 2 ได้
ถ้าหากคำ�ซัดทอดของผู้กระทำ�ผิดด้วยกันไม่สอดคล้องกับ คำ�ให้การของผู้ต้องหาคนอื่นหรือ
พยานหลักฐานอื่น ๆ ดังนี้ คำ�ซัดทอดของผู้กระทำ�ผิดด้วยกันก็ไม่มีน้ำ�หนักในการรับฟัง
โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานใดยืนยันว่าจำ�เลยที่ 2 กระทำ�ความผิด ซึ่งจำ�เลยที่ 1 ได้ให้การซัดทอด
จำ�เลยที่ 2 นั้น โดยจำ�เลยที่ 2 นำ�สืบว่าคำ�รับดังกล่าวเกิดจากการบังคับ ขู่เข็ญ และประกอบกับ
ไม่สอดคล้องกับคำ�ให้การของจำ�เลยที่ 3 จึงไม่อาจรับฟังลงโทษจำ�เลยที่ 2 ได้
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คำ�พิพากษาฎีกาที่ 345/2536 โจทก์ไม่มพี ยานหลักฐานใดทีแ่ สดงว่าจำ�เลยที่ 2 ได้รว่ มกันกระทำ�
ความผิดกับจำ�เลยที่ 1 คงมีแต่คำ�ให้การรับสารภาพของจำ�เลยที่ 1 และที่ 2 ในชัน้ จับกุมและชัน้ สอบสวน
ซึ่งเป็นเพียงพยานบอกเล่ามีน้ำ�หนักน้อย และจำ�เลยที่ 2 ยังนำ�สืบปฏิเสธว่าคำ�รับดังกล่าวเกิดจาก
การบังคับ ขูเ่ ข็ญ จึงไม่อาจนำ�มาฟังลงโทษจำ�เลยที่ 2 ได้สว่ นคำ�ให้การของจำ�เลยที่ 1 ในชัน้ สอบสวนว่า
จำ�เลยที่ 2 ได้รว่ มกันกระทำ�ความผิดด้วยนัน้ เป็นคำ�ให้การซัดทอดของผูต้ อ้ งหาด้วยกัน และไม่สอดคล้อง
กับคำ�ให้การชั้นสอบสวนของจำ�เลยที่ 3 ซึ่งมิได้ให้การพาดพิงถึงจำ�เลยที่ 2 โจทก์จะอาศัยคำ�ให้การ
ซัดทอดดังกล่าวมาใช้ยันเพื่อลงโทษจำ�เลยที่ 2 หาได้ไม่
คำ�ซั ด ทอดของผู้กระทำ�ผิด ด้ว ยกันได้ให้ การซั ดทอดว่ า มี ผู้อื่ น ร่ วมกระทำ�ผิ ดด้ วย และ
คำ�ซัดทอดนัน้ พาไปสูก่ ารได้ของกลางทีซ่ กุ ซ่อนอยูไ่ ด้ และผูซ้ ดั ทอดรับโทษและพ้นโทษแล้วด้วย ดังนี้
นับว่าเป็นคำ�ซัดทอดที่มีเหตุผลมีน้ำ�หนักในการรับฟัง
(1) คำ�ซัดทอดของผูก้ ระทำ�ผิดด้วยกันได้ให้การซัดทอดว่ามีผอู้ นื่ ร่วมกระทำ�ผิดด้วย และคำ�ซัดทอด
นั้นพาไปสู่การได้ของกลางที่ซุกซ่อนอยู่ได้ ดังนี้นับว่าเป็นคำ�ซัดทอดที่มีเหตุผลมีน้ำ�หนักในการรับฟัง
คำ�พิพากษาฎีกาที่ 6381-6382/2547 แม้คำ�รับสารภาพของจำ�เลยที่ 3 ทีร่ บั ต่อ ส. ผูใ้ หญ่บา้ น
ว่าจำ�เลยที่ 3 ร่วมกับจำ�เลยที่ 1 และ ที่ 2 ลักตัดต้นพลวงของผู้เสียหายและเอาไม้ไป จะมีลักษณะเป็น
คำ�ซัดทอด หากคำ�ซัดทอดนั้นมีเหตุผล ศาลย่อมรับฟังคำ�ซัดทอดประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก์
้ วยพรมคืน
ได้ และคำ�ซัดทอดของจำ�เลยที่ 3 ในกรณีนพ้ี าไปสูก่ ารได้ไม้ของกลางทีซ่ กุ ซ่อนอยูใ่ นหนองนำ�ห้
นับว่าเป็นคำ�ซัดทอดที่มีเหตุผล ศาลย่อมใช้รับฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ได้
(2) เมือ่ ผูซ้ ดั ทอดเองได้รบั โทษและพ้นโทษแล้ว ย่อมจะมิใช่เป็นการซัดทอดจำ�เลย โดยมีเหตุจงู ใจ
เพื่อให้ตนเองพ้นผิดเป็นแน่ คำ�เบิกความของ ฉ. จึงมีเหตุผลที่จะรับฟังเป็นความจริงได้
คำ�พิพากษาฎีกาที่ 3140/2556 ภายหลังการจับกุม ฉ.ให้การรับสารภาพมาโดยตลอดว่าร่วม
กับ ด.ลักเหล็กอุปกรณ์เครื่องบดวัสดุทำ�ปุ๋ยอินทรีย์ แม้คำ�เบิกความของ ฉ.เป็นพยานซัดทอด ซึ่ง
การรับฟังจะต้องกระทำ�ด้วยความระมัดระวัง และไม่ควรเชือ่ โดยลำ�พังเพือ่ ลงโทษจำ�เลย เว้นแต่มพี ยาน
หลักฐานประกอบอื่นตาม ป.วิงอ. มาตรา 227/1 แต่เมื่อ ฉ.เองได้รับโทษและพ้นโทษแล้ว ย่อมจะมิใช่
เป็นการซัดทอดจำ�เลย โดยมีเหตุจูงใจเพื่อให้ตนเองพ้นผิดเป็นแน่ คำ�เบิกความของ ฉ. จึงมีเหตุผลที่จะ
รับฟังเป็นความจริงได้
แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากผู้ซัดทอดได้รับประโยชน์โดยกันไว้เป็นพยาน ก็จะมีน้ำ�หนักน้อย
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(1) คำ�ซัดทอดของผู้กระทำ�ความผิดด้วยกัน เมื่อกันไว้เป็นพยานแล้วก็มีน้ำ�หนักน้อย จะต้องมี
พยานอื่นประกอบจึงจะรับฟังลงโทษจำ�เลยได้
คำ�พิพากษาฎีกาที่ 1835/2532 ฉ. ติดต่อหามือปืนมายิงผู้เสียหายตามที่จำ�เลยที่ 1 ต้องการ
ฉ. มีพฤติการณ์เป็นผู้ก่อให้ผู้อื่นกระทำ�ความผิด แต่เมื่อโจทก์ได้กัน ฉ. ไว้เป็นพยานคำ�เบิกความของ ฉ.
รับฟังได้แต่มีน้ำ�หนักน้อย ต้องฟังพยานอื่นประกอบจึงจะรับฟังลงโทษจำ�เลยได้
(2) คำ�ซัดทอดของผู้ร่วมกระทำ�ผิดด้วยกันเมื่อกันไว้เป็นพยานจะมีน้ำ�หนักน้อย มิใช่จะรับฟังไม่
ได้เลยเสียทีเดียว หากมีพยานหลักฐานอื่นประกอบก็รับฟังลงโทษจำ�เลยได้
คำ�พิพากษาฎีกาที่ 4512/2530 แม้พยานโจทก์จะมีพฤติการณ์เป็นผู้ร่วมกระทำ�ความผิดด้วย
กันกับจำ�เลยเมื่อพนักงานสอบสวนได้กันไว้เป็นพยาน คำ�เบิกความของพยานดังกล่าวอาจรับฟังเป็น
พยานหลักฐานได้แต่มนี ้ำ�หนักน้อย มิใช่จะรับฟังไม่ได้เลยเสียทีเดียว โจทก์มพี ยานหลักฐานอืน่ ประกอบ
ก็รับฟังลงโทษจำ�เลยได้

หลักเกณฑ์การกันผู้ร่วมกระทำ�ความผิดด้วยกันเป็นพยาน
ของสหรัฐอเมริกา
กรณีเป็นความผิดที่มีความสลับซับซ้อนเป็นการยากแก่การสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและ
นำ�ตัวผู้กระทำ�ความผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมได้ พยานหลักฐานส่วนใหญ่หรือทั้งหมดอยู่
ที่ตัวของผู้กระทำ�ความผิดเอง รวมถึงคดีที่ยากที่จะสาวไปถึงบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง จะทำ�ให้ได้ข้อมูลใน
เชิงลึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ไม่สามารถหาพยานหลักฐานอื่นได้อันเป็นประโยชน์สาธารณะหรือ
ประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวม เช่น อาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นการจัดตั้งองค์กรและอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่
คุม้ ครองเสรีภาพของบุคคลจากการทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งการกันผูร้ ว่ มกระทำ�ความผิดไว้เป็นพยานในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและการกันผู้ร่วมกระทำ�ความผิด จะเห็นได้ว่าการกันผู้ร่วมกระทำ�ความผิดเป็นพยานใน
ประเทศสหรัฐอเมริกากระทำ�โดยให้ความคุม้ กัน (Immunity) มีกฎหมายทีใ่ ห้การคุม้ กันอยูส่ องประเภท
คือ กฎหมายที่ให้ความคุ้มกันโดยอัตโนมัติ (Automatic Immunity) กับกฎหมายที่ให้ความคุ้มกันโดย
ต้องมีการเรียกร้อง (Claim Immunity statutes) ซึ่งที่มาของมาตรการดังกล่าวเป็นเรื่องของการให้
ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ผู้ต้องหาหรือจำ�เลย โดยมีหลักในเรื่องของบุคคลเช่นว่านั้นมีสิทธิที่จะไม่
ให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองในทางอาญา การที่ให้ผู้ต้องหาหรือจำ�เลย เปิดเผยถึงการกระทำ�ความผิด
ซึ่งตนมีส่วนร่วมด้วย จึงขัดต่อหลักในเรื่องสิทธิที่จะไม่ให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองในทางอาญา
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หากพยานไม่สมัครใจที่จะสละสิทธิดังกล่าวก็ย่อมไม่มีหนทางใดที่จะให้พยานให้การเปิดเผยความจริง
ได้ อย่างไรก็ตามรัฐก็มคี วามจำ�เป็นในเรือ่ งพยานหลักฐานทีจ่ ะต้องนำ�ตัวผูต้ อ้ งหาหรือผูร้ ว่ มกระทำ�ความ
ผิดมาเป็นพยาน ก็เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการกระทำ�ความผิดอาญาทีต่ นมีสว่ นเกีย่ วข้อง ซึง่ ผูร้ ว่ มกระทำ�
ความผิดเท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่รู้เกี่ยวกับการกระทำ�ความผิดนั้นดีที่สุด ดังนั้น สหรัฐอเมริกาจึงได้
เกิดหลักในเรื่องความคุ้มกันจากการถูกฟ้องคดีในการให้การเกี่ยวกับความผิดนั้น
โดยมีกำ�หนดไว้ใน Witness Immunity Act 1970 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มกันของ
สหรัฐอเมริกา (Federal immunity statute) ในมาตรา 6002 ความคุ้มกันทั่วไปว่า ในกรณีที่พยาน
ปฏิเสธที่จะไม่ให้การโดยอ้างสิทธิที่จะให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองในทางอาญาในการเบิกความ หรือ
ให้ข้อมูลข่าวสารในกระบวนการพิจารณาหรือให้ข้อมูลแก่ (1) ศาล... (2)… (3)… บุคคลที่เป็นประธาน
ของกระบวนการพิจารณานัน้ อาจออกคำ�สัง่ ภายใต้บทบัญญัตใิ นส่วนนีใ้ ห้พยานให้การและพยานไม่อาจ
ปฏิเสธทีจ่ ะให้การตามคำ�สัง่ นัน้ โดยอ้างสิทธิทจี่ ะไม่ให้การเป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ ตนเองในทางอาญา แต่คำ�เบิก
ความหรือการให้ข้อมูลข่าวสารนั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมไม่อาจนำ�มาดำ�เนินคดีอาญาใด ๆ ได้
เว้นแต่ในความผิดฐานเบิกความเท็จ ให้การเท็จ หรือการไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่ง
ดังนัน้ ประโยชน์ในการลงโทษเจ้าพนักงานย่อมมีมากกว่าประโยชน์ในการลงโทษผูใ้ ห้สนิ บน
ซึ่งเป็นความผิดที่ร้ายแรงน้อยกว่า เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้กระทำ�ที่ยังห่างไกลความผิด
แม้จะมีส่วนร่วมในการกระทำ�ความผิดด้วย แต่ไม่ถึงกับได้มีการกระทำ�รุนแรงในเมื่อไม่มีพยานอื่น
ก็จำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำ�เพื่อจัดการกับผู้กระทำ�ความผิดที่เป็นตัวการสำ�คัญ ทั้งการที่อาศัย
ผู้ให้สินบนมาแสดงเป็นพยานหลักฐาน ฟ้องให้ลงโทษฝ่ายผู้รับแล้วภายหลังจะย้อนกลับมาฟ้อง
ผู้ให้อีก จะเป็นการเสียความยุติธรรมและเสียศีลธรรม
อย่ า งไรก็ ต าม กฎหมายให้ ค วามคุ้ ม กั น (immunity statutes) ของในสหรั ฐ อเมริ ก า
กฎหมายดังกล่าวไม่ได้มีผลเป็นการยกเลิกความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทำ� การให้ความคุ้มกันของ
สหรัฐอเมริกานั้น ได้บัญญัติชัดเจนให้ความมั่นใจกับผู้ร่วมกระทำ�ความผิดที่ได้รับการกันเป็นพยานว่า
หากผู้ร่วมกระทำ�ความผิดให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลตามคำ�ร้องขอของพนักงานอัยการแล้ว คำ�ให้
การใดๆของผู้ต้องหานั้น จะไม่สามารถถูกนำ�มาใช้เพื่อดำ�เนินคดีกับผู้ต้องหาในภายหลังได้ โดยที่
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกากำ�หนดไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือกฎหมายดังกล่าวได้ให้ความสำ�คัญ
ต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำ�เลย และจะให้หลักประกันกับพยานซึ่งเป็นผู้ร่วมกระทำ�ความ
ผิดว่าจะไม่ฟ้องร้องหรือนำ�คำ�ให้การนั้นมาฟ้องร้องเป็นความผิดอาญาขึ้นมาอีกในภายหลัง โดยเป็น
การแลกเปลีย่ นกับการทีพ่ ยานไม่อาจอ้างสิทธิทจ่ี ะไม่ให้การเป็นปฏิปกั ษ์กบั ตนเองในทางอาญาได้อกี ต่อไป
ทั้งนี้การกันผู้ร่วมกระทำ�ผิดไว้เป็นพยานนั้น มีประโยชน์ในการนำ�ตัวผู้กระทำ�ความผิดมาลงโทษให้ได้
การที่จะนำ�ตัวผู้กระทำ�ความผิดมาลงโทษนั้น จำ�เป็นต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงการกระทำ�ความผิดนั้น
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โดยปราศจากข้อสงสัยก่อนซึ่งโดยเฉพาะในคดีทุจริตคอร์รัปชั่น บางครั้งไม่อาจหาพยานหลักฐานใด
มาพิสูจน์ความผิดของจำ�เลยนั้นจึงจำ�เป็นต้องมีการกันผู้ร่วมกระทำ�ความผิดด้วยกันเป็นพยาน ในทาง
ปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช. ยังพบปัญหาที่ต้องนำ�มาแก้ไขในบางประการ โดยเฉพาะปัญหาในการ
รับฟังพยานหลักฐาน จึงสมควรทีจ่ ะหาแนวทางแก้ไข เพือ่ ไม่เป็นทีเ่ คลือบแคลงสงสัยต่อการรับฟังพยาน
หลักฐานของศาล และสามารถนำ�ผู้กระทำ�ความผิดมาลงโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไป

แนวทางการแก้ปัญหา

แท้จริงแล้วบทบัญญัติของกฎหมาย เป็นการควบคุมความสงบเรียบร้อยของสังคม ปัญหาสังคม
ประการหนึ่งที่ทำ�ให้ประเทศชาติไม่ได้รับการพัฒนาไปตามที่ควรจะเป็น คือ การทุจริตคอรัปชั่นซึ่งมี
การพัฒนารูปแบบ วิธีการ ให้ยากต่อการหาพยานหลักฐาน การที่นำ�บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่มีส่วนร่วม
ในการกระทำ�ความผิดมาเป็นพยาน ในสภาพความเป็นจริงผู้ร่วมกระทำ�ความผิดที่กันไว้เป็นพยานนั้น
จะต้องให้เขาให้การหรือเบิกความโดยความเป็นอิสระ หากผูต้ อ้ งหาผูใ้ ดสมัครใจเป็นพยานนัน้ ผูน้ นั้ ยัง
คงมีสถานะเป็นผูก้ ระทำ�ผิดในคดีอยู่ แต่หากมีสทิ ธิทอี่ าจจะไม่ถกู ดำ�เนินคดีในภายหลัง หากการดำ�เนิน
คดีจะไม่กอ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ สาธารณะมากกว่า ผลเสียอันเกิดจากผลกระทบต่อมาตรฐานของระบบ
งานยุติธรรมทางอาญา เพราะฉะนั้นการที่จะให้ผู้ที่ร่วมกระทำ�ความผิดมาเป็นพยานแล้วอาจไม่ต้อง
รับโทษนั้นหรือไม่ โดยจะต้องเป็นการพิจารณาถึงผลประโยชน์ทร่ี ฐั ได้รบั จากการให้ถอ้ ยคำ�กับผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบในกระบวนการยุติธรรมนั้น ซึ่งจะไม่ดำ�เนินคดีกับผู้กระทำ�ความผิดในภายหลัง
หากก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะมากกว่า ตามที่กล่าวมาแล้ว การให้ผลประโยชน์บางประการกับ
ผู้กระทำ�ความผิดที่ให้ความร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรมเป็นสิ่งจำ�เป็นในกระบวนการยุติธรรม
โดยเฉพาะในคดีทจุ ริตคอรัปชัน่ โดยผูร้ ว่ มกระทำ�ความผิดย่อมมีความคาดหวังว่า หากให้ความร่วมมือ
กับกระบวนการยุตธิ รรมก็จะได้รบั ผลดีตอ่ ตัวเขาเองอยูบ่ า้ ง เนือ่ งจากการให้ถอ้ ยคำ�ของผูท้ ถี่ กู กันไว้เป็น
พยานนัน้ จะมีประโยชน์ตอ่ การดำ�เนินคดีในกระบวนการยุตธิ รรม และการป้องกันปราบปรามผูก้ ระทำ�
ความผิดในคดีทุจริตคอรัปชั่นเป็นอย่างมาก การให้ผลตอบแทนที่ไม่มากเกินสมควรก็เป็นสิ่งจำ�เป็นที่
สมควรกระทำ�อย่างยิ่ง เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมสามารถปราบปรามผู้กระทำ�ความผิดที่แท้จริงได้
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นด้วยกับ ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ดำ�เนินคดี17 ของ สำ�นักงาน ป.ช.ช. ซึ่ง
เป็นไปตามหลักการและสอดคล้องกับหลักของสหรัฐอเมริกา กล่าวคือหลักของการกันผู้ร่วมกระทำ�
ความผิดเป็นพยานของสหรัฐอเมริกาดังกล่าว ได้ให้ความสำ�คัญต่อความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่
17

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การกันบุคคล หรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ดำ�เนินคดี พ.ศ. 2554

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)

ผู้ต้องหาหรือจำ�เลย ทั้งนี้จะให้หลักประกันกับผู้ร่วมกระทำ�ความผิด ซึ่งได้ให้ถ้อยคำ�อันเป็นประโยชน์
ต่อการดำ�เนินกระบวนพิจารณา โดยจะไม่ฟ้องร้องหรือนำ�คำ�ให้การนั้นมาฟ้องร้องเป็นความผิดอาญา
ขึ้นมาอีกในภายหลัง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการที่พยานไม่อาจอ้างสิทธิที่จะไม่ให้การเป็นปฏิปักษ์
กับตนเองในทางอาญาได้อกี ต่อไป แต่การทีจ่ ะบอกกล่าวไปในทันทีวา่ จะไม่ดำ�เนินคดีแก่เขานัน้ อาจจะ
เป็นการชักจูง จูงใจ ให้คำ�มั่นสัญญา ต่อพยานได้ และจะเป็นเหตุให้ถ้อยคำ�ที่ได้มา ศาลมีความเคลือบ
แคลงสงสัยว่าจะเป็นการจูงใจ หรือให้คำ�มั่นสัญญาหรือไม่ และศาลอาจจะไม่รับฟังพยานหลักฐานนั้น
ได้

บทสรุป
ซึ่งเนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิได้มีบทบัญญัติห้ามมิให้กันผู้ร่วมกระทำ�
ผิดไว้เป็นพยานแต่อย่างใด เนื่องจากบางครั้งอาจมีความจำ�เป็นที่จะต้องกันผู้ร่วมกระทำ�ความผิดเป็น
พยานหรือถ้าหากไม่กันผู้ร่วมกระทำ�ความผิดเป็นพยานแล้ว พยานหลักฐานที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอต่อ
การนำ�ผูก้ ระทำ�ความผิดมาลงโทษได้ และไม่อาจแสวงหาพยานหลักฐานอืน่ แทนเพือ่ ให้เพียงพอแก่การ
ที่จะดำ�เนินคดีกับผู้กระทำ�ความผิดทั้งหมดนั้นได้ โดยจะต้องคาดหมายได้ว่าผู้นั้นจะเบิกความเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีในชั้นศาลด้วย เนื่องจากพยานดังกล่าว ถึงแม้กฎหมายมิได้ห้ามรับฟัง
แต่อย่างใดแต่จะต้องกระทำ�ด้วยความระมัดระวังและไม่ควรเชือ่ พยานหลักฐานนัน้ โดยลำ�พัง การรับฟัง
ผูท้ ถ่ี กู กันไว้เป็นพยาน ไม่มกี ฎหมายห้ามมิให้ศาลรับฟัง เพราะผูต้ อ้ งหาทีถ่ กู กันไว้เป็นพยานนัน้ ย่อมรูถ้ งึ
ข้อเท็จจริงของการกระทำ�ความผิดของผู้ต้องหาคนอื่นได้เป็นอย่างดี จึงถือว่าเป็นประจักษ์พยาน18
้ กในการรับฟังเลยก็ได้ หากเป็นพยาน
แต่อย่างไรก็ตาม พยานซึง่ เป็นผูร้ ว่ มกระทำ�ความผิด อาจไม่มนี ำ�หนั
ที่มีข้อบกพร่องอยู่บ้าง เนื่องจากพยานเคยเป็นผู้ร่วมกระทำ�ความผิดมาก่อน และได้ประโยชน์จาก
การซัดทอดจึงมีน้ำ�หนักน้อย19 ลำ�พังพยานลักษณะนี้เพียงอย่างเดียวศาลจะไม่รับฟังลงโทษจำ�เลย ซึ่ง
ต้องมีพยานหลักฐานอื่นมาประกอบจึงจะรับฟังลงโทษจำ�เลยได้ การที่ศาลรับฟังพยานชนิดนี้ด้วย
ความระมัดระวังนัน้ ทัง้ นีจ้ ะเป็นการบ่งบอกถึงความผิดของจำ�เลยอย่างแน่ชดั และสามารถตัดสินคดีได้
โดยง่าย

18
คำ�พิพากษาฎีกาที่
19

810-813/2544
คำ�พิพากษาฎีกาที่ 1835/2532
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ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคล
หรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ดำ�เนินคดี พ.ศ.2554 บางข้อ หรือแม้กระทั่งชื่อประกาศเอง
ก็ตาม ที่ให้คำ�มั่นสัญญาว่าจะไม่ดำ�เนินคดีโดยในหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่บอกว่า และรับรองว่า
จะไปเบิกความเป็นพยานในชัน้ ศาลตามทีใ่ ห้การหรือให้ถอ้ ยคำ�ไว้20 อาจทำ�ให้ถอ้ ยคำ�ของผูท้ จ่ี ะกันไว้
เป็นพยาน ศาลไม่รับฟัง เพราะคู่กรณีอาจต่อสู้ว่า ถ้อยคำ�นั้นเกิดจากการจูงใจ หรือให้คำ�มั่นสัญญา
ว่าจะไม่ถูกดำ�เนินคดี ซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้ศาลรับฟังตาม ป.วิ.อ. มาตรา 226
ด้วยความเคารพผูเ้ ขียนเห็นว่า เมือ่ มีการกันผูร้ ว่ มกระทำ�ผิดด้วยกันเป็นพยานแล้ว เห็นควรทีจ่ ะ
ไม่ต้องเป็นการผูกมัดไปในทันทีว่าจะไม่ดำ�เนินคดีแก่เขา ซึ่งอาจจะพิจารณาได้ว่าเป็นการจูงใจ หรือให้
คำ�มั่นสัญญาแก่เขา แบบโจ่งแจ้งเกินไปหรือไม่ ซึ่งจะทำ�ให้พยานขาดความน่าเชื่อถือ รวมทั้งน้ำ�หนักใน
การรับฟังพยานหลักฐานนั้นด้วย ประการต่อมา การที่กล่าวหาว่าบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหานั้นจะต้อง
เบิกความตามทีใ่ ห้การไว้ หรือรับรองว่าจะไปเบิกความเป็นพยานในชัน้ ศาล ตามทีใ่ ห้การหรือให้ถอ้ ยคำ�ไว้
ซึง่ ก็จะเป็นการบังคับ ขูเ่ ข็ญ จูงใจ ผูใ้ ห้ถอ้ ยคำ�หรือเบิกความหรือไม่ ทัง้ นีโ้ ดยหลักการแล้วการให้ถอ้ ยคำ�
หรือเบิกความนัน้ จะต้องให้เขามีความเป็นอิสระ และมีความเต็มใจในการให้ถอ้ ยคำ�หรือเบิกความนัน้ ด้วย
พยานหลั ก ฐานที่ ไ ด้ ม า จึ ง จะเป็ น พยานหลั ก ฐานที่ ศ าลรั บ ฟั ง และมี น้ำ�หนั ก แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม
การที่ผู้ร่วมกระทำ�ผิดได้มาให้ถ้อยคำ�ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีของศาล แล้วเห็นควรให้
เป็นอำ�นาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทีจ่ ะมีมติให้ดำ�เนินคดีกบั ผูร้ ว่ มกระทำ�ความผิดนัน้ หรือไม่กไ็ ด้
หากผู้ร่วมกระทำ�ความผิดด้วยกัน ได้ให้ถ้อยคำ�ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีของศาล และ
การดำ�เนินคดีกบั ผูร้ ว่ มกระทำ�ความผิดจะไม่เกิดประโยชน์ตอ่ สาธารณะ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมี
มติหรือคำ�สั่งไม่ดำ�เนินคดีก็ได้ เพื่อขจัดข้อเคลือบแคลงซึ่งเป็นช่องว่างในการต่อสู้คดีของจำ�เลย
และต่อปัญหาในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลในภายหลังด้วย
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ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์ เพชรแก้ว*

บทคัดย่อ
บทความนีเ้ ป็นกรณีศกึ ษาเกีย่ วกับหลักการและสาระของพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับความรับผิดในทางอาญาของผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล พ.ศ. 2560 เพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์
ถึงหลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ไทยได้มีคำ�วินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่สันนิษฐานให้ผู้แทนนิติบุคคลต้องรับผิดทางอาญา
ร่วมกับการกระทำ�ความผิดของนิตบิ คุ คล โดยโจทก์ไม่จำ�ต้องพิสจู น์ถงึ การกระทำ�หรือเจตนาของจำ�เลยว่า
มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการกระทำ�ความผิดของนิติบุคคลนั้นอย่างไร ขัดต่อหลักนิติธรรมและขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ ส่งผลให้บทบัญญัติดังกล่าวเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญ โดยศาลรัฐธรรมนูญได้
นำ�หลักนิตธิ รรมและหลักการพืน้ ฐานด้านสิทธิมนุษยชนทีใ่ ห้สนั นิษฐานไว้กอ่ นว่า “ผูต้ อ้ งหาหรือจำ�เลย
ในคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์ (presumption of innocence)” มาใช้ในการวินิจฉัย อันเป็นที่มาของ
การแก้ไขบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้สอดคล้องกับแนวคำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในบทความนี้ นอกจากผูเ้ ขียนจะได้วเิ คราะห์เปรียบเทียบหลักกฎหมายเดิมและหลักกฎหมายที่
แก้ไขใหม่มาพิจารณาประกอบกับหลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว ผู้เขียนได้เสนอมุมมอง
เกีย่ วกับความเหมาะสมในการกำ�หนดความรับผิดในทางอาญาของผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล เพือ่ เสนอแนะให้มี
การศึกษา และพิจารณาทบทวนการกำ�หนดโทษทางอาญาแก่ผแู้ ทนนิตบิ คุ คล รวมถึงการจุดประเด็นว่า
รัฐควรหามาตรการการลงโทษในรูปแบบอื่นที่อาจจะเหมาะสมกว่าวิธีการลงโทษทางอาญาอีกด้วย

ค�ำส�ำคัญ:
*

ความรับผิดทางอาญา คำ�วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ผู้แทนนิติบุคคล
บทสันนิษฐานของกฎหมาย หลักนิติธรรม

ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์ เพชรแก้ว พนักงานคดีปฏิบัติการ สำ�นักกฎหมายและคดี สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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Case study and Comment on the Act on Amendment Legal Provisions in relation to Criminal Liability of Juristic Person Representatives B.E. 2560
Acting Sub Lt. Nopparat Phetkaew1
Abstract
This article is a case study on the principle and main content of the act on
amendment legal provisions in relation to criminal liability of juristic person
representatives B.E. 2560 aiming to study and analyze the legal provisions regarding
the criminal liability of juristic persons. Since the Constitutional Court of Thailand ruled
that legal presumption on criminal liability for directors, managers or persons
responsibility for the operation of a juristic person being committed with the offense
of breach of duty under the concerned laws and without being proved by the plaintiff
whether he/she involves in the offense or not, is contrary to the Constitution and rule
of law. Consequently, such provisions shall not be enforceable. Based on rule of law
and basic human rights principle which states that “a suspect or defendant in a
criminal case shall be presumed innocent”, such legal provisions should be amended
in line with the Court’s decision.
In this article, besides the comparison of the related laws’ previous principle
with that in the current act together with the basic human rights principles concerned,
the writer also aims to explain the principle of the appropriateness when determining
about the criminal liability against the juristic person representatives. This might be
benefit for further studying and reviewing the criminal penalties against corporate
representatives and developing other alternative and appropriate form of criminal
punishment.

Keywords:

Criminal liability, the Constitution court’s ruling, Juristic person
representative, Presumption of law, and Rule of law
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กรณีศึกษาและจัดท�ำความเห็นต่อพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 25602
1

วิเคราะห์หลักการของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ มีหลักการและเหตุผล คือ โดยทีศ่ าลรัฐธรรมนูญได้มคี ำ�วินจิ ฉัยที่ 12/2555
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2555 ว่า พระราชบัญญัตขิ ายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 54 เฉพาะ
ในส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำ�เนินงานของ
นิตบิ คุ คล ต้องรับผิดทางอาญาร่วมกับการกระทำ�ความผิดของนิตบิ คุ คล โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระทำ�
หรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทำ�ความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดต่อหลักนิติธรรมและขัดต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 39 วรรคสอง ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้วา่ ในคดีอาญา
ต้องสันนิษฐานไว้กอ่ นว่าผูต้ อ้ งหาหรือจำ�เลย ไม่มคี วามผิดจนกว่าจะมีคำ�พิพากษาถึงทีส่ ดุ ว่าเป็นผูก้ ระทำ�
ผิด มีผลให้บทบัญญัตดิ งั กล่าวเป็นอันใช้บงั คับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 6 และต่อมา ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำ�วินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวทำ�นองเดียวกัน คือ
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 743 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2544 มาตรา 784 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 28/45 และพระราชบัญญัติ
ปุ๋ย พ.ศ. 2518 มาตรา 72/56 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
2

บทความนีเ้ ป็นการศึกษาและจัดทำ�ความเห็นเบือ้ งต้นต่อพระราชบัญญัตพิ ระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560
3
คำ�วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 5/2556 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
4
คำ�วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 10/2556 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556
5
คำ�วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 11/2556 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
6
คำ�วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 19-20/2556 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2556

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)

มาตรา 39 วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 6 ดังนั้น เพื่อแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติ ในลักษณะ
เดียวกันมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฯ รัฐจึงจำ�เป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นเพื่อให้มีผลเป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระดับประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ และพระราชกำ�หนด
รวม 76 ฉบับ ในเรือ่ งความรับผิดในทางอาญาของผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล เฉพาะในส่วนทีส่ นั นิษฐานให้กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำ�เนินงานของนิติบุคคล ต้องรับผิดทางอาญาร่วม
กับการกระทำ�ความผิดของนิตบิ คุ คล ซึง่ ได้นำ�รายชือ่ กฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตใิ นลักษณะทีข่ ดั หรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญในทำ�นองดังกล่าวมาระบุไว้ในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัตินี้ โดยบัญญัติให้ยกเลิก
เนื้อความในมาตราเดิมของกฎหมาย ทั้ง 76 ฉบับ และให้ใช้เนื้อความใหม่ตามที่ปรากฏในบัญชีท้าย
พระราชบัญญัตินี้แทน7
พิจารณาหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วเห็นว่า เป็นการบัญญัติกฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัติขึ้นมาประกาศใช้ให้มีผลเป็นการแก้ไขกฎหมายอื่น ระดับประมวลกฎหมาย
พระราชบัญญัติ และพระราชกำ�หนด รวม 76 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทน
นิติบุคคล เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการดำ�เนินงานของนิติบุคคลต้องรับผิดทางอาญาร่วมกับการกระทำ�ความผิดของนิติบุคคล โดยนำ�
รายชื่อกฎหมายที่มีบทบัญญัติในลักษณะที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในทำ�นองดังกล่าวมาระบุไว้ใน
พระราชบัญญัตฉิ บับนีฉ้ บับเดียว ซึง่ มีเพียง 3 มาตรา โดยบัญญัตคิ วามในมาตรา 3 ให้มผี ลเป็นการแก้ไข
ข้อความในมาตราเดิมของกฎหมายทีม่ ปี ญ
ั หาทัง้ 76 ฉบับ โดยยกเลิกข้อความในมาตราเดิมของกฎหมาย
ดังกล่าวและให้ใช้ข้อความใหม่ตามที่ปรากฏในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ เพื่อมิให้ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญตามแนวคำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 12/2555 ที่ 5/2556 ที่ 10/2556 ที่ 11/2556
และที่ 19-20/2556 ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายในเชิงเทคนิคปกติตามอำ�นาจ
หน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยรวมการพิจารณาแก้ไขกฎหมายที่มีเนื้อความและหลักการที่ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไว้ในพระราชบัญญัตฉิ บับนีฉ้ บับเดียว โดยคณะรัฐมนตรีและสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่ง
ชาติไม่ต้องยุ่งยากและเสียเวลาในกระบวนการทางนิติบัญญัติในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายทีละฉบับ จำ�นวน 76 ฉบับ ซึ่งต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประมาณ 76 ครั้ง
7

ดูเพิม่ เติมที่ พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับความรับผิดในทางอาญาของผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล พ.ศ.
2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560)

99

100

วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติฉบับนี้มีเหตุผลในการประกาศใช้ เพื่อแก้ไขหลักความรับผิดในทาง
อาญาของผู้แทนนิติบุคคล เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่ง
รับผิดชอบในการดำ�เนินงานของนิตบิ คุ คล ต้องรับผิดทางอาญาร่วมกับการกระทำ�ความผิดของนิตบิ คุ คล
ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 39 วรรคสอง ปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 11 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ข้อ 14.2 อันถือเป็นหลักการพื้นฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาสากลที่ว่า บุคคลทุกคนมิใช่
ผูก้ ระทำ�ความผิดอาญาเพือ่ เป็นหลักประกันแห่งสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกีย่ วกับความรับผิดทางอาญา
ทีร่ ฐั ให้การรับรองแก่บคุ คลทุกคนทีจ่ ะไม่ถกู ลงโทษทางอาญา จนกว่าจะมีพยานหลักฐานมาพิสจู น์ได้วา่
เป็นผู้กระทำ�ความผิด และเป็นหลักการที่สำ�คัญประการหนึ่งของหลักนิติธรรม (The Rule of Law) ที่
ได้รับการยอมรับในนานาอารยประเทศ ซึ่งเป็นไปตามแนวคำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังที่ได้กล่าว
แล้วข้างต้น จึงเห็นว่า พระราชบัญญัติฉบับนี้มีหลักการและเหตุผลที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
หลักนิติธรรม และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลดังกล่าวแล้ว
2

วิเคราะห์บทบัญญัติในพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของ
ผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560 มีบทบัญญัติจำ�นวน 3 มาตรา โดยความในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ได้บัญญัติให้ยกเลิกความในมาตราแห่งประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ และพระราชกำ�หนด
จำ�นวน 76 ฉบับ และให้ใช้ความตามทีป่ รากฏในบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัตนิ แี้ ทนตามลำ�ดับ ซึง่ ได้เปลีย่ น
หลักการในเรือ่ งความรับผิดของผูแ้ ทนนิตบิ คุ คลตามบทสันนิษฐานของกฎหมายทัง้ 76 ฉบับ ทีม่ ปี ญ
ั หา
ว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
เดิมประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ และพระราชกำ�หนดที่บัญญัติถึงความรับผิดทางอาญา
ของผู้แทนนิติบุคคล จำ�นวนกว่า 76 ฉบับ ได้มีบทมาตราที่ระบุไว้ในทำ�นองเดียวกันว่า “ในกรณีที่
ผูก้ ระทำ�ความผิดทีต่ อ้ งรับโทษเป็นนิตบิ คุ คล ให้กรรมการผูจ้ ดั การ หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ หรือผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล
หรือผูซ้ ง่ึ มีสว่ นร่วมในการดำ�เนินงานของนิตบิ คุ คล ต้องรับโทษตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้สำ�หรับความผิดนัน้ ๆ ด้วย
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เว้ น แต่ จ ะพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า การกระทำ�นั้ น ได้ ก ระทำ�โดยตนมิ ไ ด้ รู้ เ ห็ น หรื อ ยิ น ยอมหรื อ ตนได้ จั ด การ
ตามสมควรเพือ่ ป้องกันมิให้เกิดความผิดนัน้ แล้ว” ซึง่ ข้อสันนิษฐานในกฎหมายจำ�นวน 76 ฉบับดังกล่าว
เป็นข้อสันนิษฐานตามกฎหมายทีม่ ผี ลเป็นการสันนิษฐานความผิดของจำ�เลย โดยโจทก์ไม่จำ�ต้องพิสจู น์
ให้เห็นถึงการกระทำ�หรือเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งของจำ�เลยก่อน เป็นการนำ�การกระทำ�ความผิดของ
บุคคลอื่นมาเป็นเงื่อนไขของการสันนิษฐานให้จำ�เลยมีความผิดและต้องรับโทษทางอาญา ซึ่งขัดกับ
หลัก due process of law (นิตกิ ระบวน)8 เนือ่ งจากการสันนิษฐานว่า ถ้าผูก้ ระทำ�ความผิดเป็นนิตบิ คุ คล
ก็ให้กรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบในการดำ�เนินงานของนิตบิ คุ คลนัน้ ต้องร่วม
รั บ ผิ ด กั บ นิ ติ บุ ค คลผู้ ก ระทำ�ความผิ ด ด้ ว ย เว้ น แต่ จ ะพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า ตนไม่ ไ ด้ มี ส่ ว นรู้ เ ห็ น เป็ น ใจใน
การกระทำ�ความผิดของนิติบุคคลดังกล่าว โดยโจทก์ไม่จำ�ต้องพิสูจน์ถึงการกระทำ�หรือเจตนาของ
กรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบในการดำ�เนินงานของนิตบิ คุ คลนัน้ ว่ามีสว่ นร่วม
เกี่ยวข้องกับการกระทำ�ความผิดของนิติบุคคลอย่างไร คงพิสูจน์แต่เพียงว่านิติบุคคลกระทำ�ความผิด
ตามกฎหมายดั ง กล่ า ว และจำ�เลยเป็ น กรรมการผู้ จั ด การ ผู้ จั ด การ หรื อ บุ ค คลซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบ
ในการดำ�เนินงานของนิติบุคคลนั้นทั้งหมดทุกคน อันเป็นการอาศัยสถานะของบุคคลมาเป็นเงื่อนไข
ความรั บ ผิ ด ทางอาญา โดยไม่ ต้ อ งมี ก ารพิ สู จ น์ เ จตนาหรื อ การมี ส่ ว นร่ ว มในการกระทำ�ผิ ด นั้ น
ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำ�วินิจฉัยที่ 12/2555 ที่ 5/2556 ที่ 10/2556 ที่ 11/2256 และที่ 19-20/2556
วินจิ ฉัยว่า บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีส่ นั นิษฐานความผิดของผูต้ อ้ งหาและจำ�เลยในคดีอาญาโดยอาศัย
สถานะของบุคคลเป็นเงือ่ นไขนัน้ มิใช่การสันนิษฐานข้อเท็จจริงทีเ่ ป็นองค์ประกอบความผิดเพียงบางข้อ
หลังจากทีโ่ จทก์ได้พสิ จู น์ให้เห็นถึงการกระทำ�อย่างใดอย่างหนึง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความผิดทีจ่ ำ�เลยถูกกล่าวหา
และยังขัดกับหลักนิตธิ รรม ข้อทีว่ า่ โจทก์ในคดีอาญาต้องมีภาระการพิสจู น์ถงึ การกระทำ�ความผิดของจำ�เลย
ให้ครบองค์ประกอบของความผิด นอกจากนี้ บทบัญญัตทิ มี่ ขี อ้ สันนิษฐานดังกล่าวยังเป็นการนำ�บุคคล
เข้าสู่กระบวนการดำ�เนินคดีอาญาให้ต้องตกเป็นผู้ต้องหาและจำ�เลย ซึ่งทำ�ให้บุคคลดังกล่าวอาจถูก
จำ�กัดสิทธิและเสรีภาพ เช่น การถูกจับกุม หรือคุมขัง โดยไม่มีพยานหลักฐานตามสมควรในเบื้องต้น
ว่าบุคคลนัน้ ได้กระทำ�การหรือมีเจตนาประการใดอันเกีย่ วกับความผิดตามทีถ่ กู กล่าวหา บทบัญญัตขิ อง
กฎหมายดังกล่าวในส่วนทีส่ นั นิษฐานความผิดอาญาของผูต้ อ้ งหา หรือจำ�เลยโดยไม่ปรากฏว่าผูต้ อ้ งหา
หรื อ จำ�เลยได้ ก ระทำ�การหรื อ มี เ จตนาประการใดเกี่ ย วกั บ ความผิ ด นั้ น จึ ง ขั ด ต่ อ หลั ก นิ ติ ธ รรม
และขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 39 วรรคสอง
(ปัจจุบัน บทบัญญัติมาตรา 29 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ยั ง คงสอดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ม าตรา 39 วรรคสอง ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550)
8

หลัก Due Process of Law หรือ นิติกระบวน หมายถึง การปกครองโดยกฎหมาย ทุกคนต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องกระทำ�การโดยชอบด้วยกฎหมาย ทุกคนมีความเสมอภาคกันในทางกฎหมาย
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พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญา
ของผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล พ.ศ. 2560 จึงได้บญ
ั ญัตขิ นึ้ มาแก้ไขหลักความรับผิดทางอาญาของผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล
เสียใหม่โดยยกเลิกบทสันนิษฐานความรับผิดของกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่รับผิดชอบ
ในการดำ�เนินงานของนิตบิ คุ คลในกฎหมายทัง้ 76 ฉบับ ให้มเี นือ้ ความใหม่ในบทมาตราเดิมของกฎหมาย
ดังกล่าว โดยมีสาระสำ�คัญที่สอดคล้องกันทั้ง 76 ฉบับ ในทำ�นองที่ว่า “ในกรณีที่ผู้กระทำ�ความผิด
เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำ�ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำ�ของ
กรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำ�เนินงานของนิติบุคคลนั้น
หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ หรือกระทำ�การและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำ�
การจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำ�ความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำ�หรับความผิด
นั้น ๆ ด้วย”
พิจารณาเนื้อหาของพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วเห็นว่า มีสาระสำ�คัญที่ระบุถึงการกระทำ�ที่เป็น
องค์ประกอบความผิดทางอาญาของผูท้ เี่ ป็นกรรมการผูจ้ ดั การ หรือผูจ้ ดั การ หรือบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบ
ในการดำ�เนินงานของนิติบุคคลนั้น ซึ่งเป็นผู้มีอำ�นาจกระทำ�การผูกพันนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่ง
จะต้องรับผิดทางอาญาต่อเมือ่ มีการกระทำ�การหรือมีการสัง่ การอย่างใดอย่างหนึง่ จนเป็นเหตุให้นติ บิ คุ คล
กระทำ�ความผิดอาญา หรือละเว้นไม่ส่งั การหรือไม่กระทำ�การอย่างใดอย่างหนึ่งในกรณีท่มี ีบทบัญญัติ
ของกฎหมายนั้นกำ�หนดให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ดำ�เนินงานของนิตบิ คุ คลนัน้ มีหน้าทีต่ อ้ งสัง่ การ หรือกระทำ�การอย่างใดเพือ่ มิให้นติ บิ คุ คลกระทำ�ความผิด
อาญา ซึง่ การบัญญัตถิ งึ สาระสำ�คัญเช่นนีเ้ ป็นการบัญญัตถิ งึ การกระทำ�ทีเ่ ป็นความผิดโดยชัดแจ้ง ทีม่ ใิ ช่
ข้อสันนิษฐานความรับผิดตามกฎหมายอย่างที่ได้บัญญัติไว้เดิมในกฎหมาย 76 ฉบับ มีผลทำ�ให้ภาระ
การพิสูจน์ความบริสุทธิ์หรือความผิดของผู้ต้องหาหรือจำ�เลยเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องนำ�พยาน
หลักฐานมานำ�สืบให้ศาลสิน้ สงสัยว่าจำ�เลยเป็นผูก้ ระทำ�การอย่างใด หรือละเว้นกระทำ�การอย่างใดตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้ชัดแจ้งว่าเป็นความผิด ซึ่งเป็นไปตามหลักการพื้นฐานของระบบงานยุติธรรมทาง
อาญาสากล และสอดคล้องตามหลักทั่วไปในประมวลวิธีพิจารณาความอาญาของไทย มาตรา 2279
กล่าวคือ นอกจากโจทก์จะต้องพิสจู น์วา่ นิตบิ คุ คลกระทำ�ความผิดตามทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ ว้ และจำ�เลย
เป็นกรรมการผูจ้ ดั การ หรือผูจ้ ดั การ หรือบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบในการดำ�เนินงานของนิตบิ คุ คลนัน้ แล้ว
โจทก์ยังต้องพิสูจน์ถึงการกระทำ�ของจำ�เลยซึ่งเป็นบุคคลดังกล่าว ทั้งต้องมีพยานหลักฐานตามสมควร
ในเบื้องต้นว่าบุคคลนั้นได้กระทำ�การหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิดตามที่ถูกกล่าวหา
อันเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานของบุคคลซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำ�เลยในคดีอาญามิให้
ต้องตกอยูใ่ นฐานะเป็นผูก้ ระทำ�ผิดก่อนทีจ่ ะได้รบั การพิสจู น์ความผิดจากโจทก์ โดยให้สนั นิษฐานไว้กอ่ นว่า
ผูต้ อ้ งหาหรือจำ�เลยไม่มคี วามผิดจนกว่าจะมีคำ�พิพากษาถึงทีส่ ดุ ว่าเป็นผูก้ ระทำ�ความผิด ตามทีบ่ ญ
ั ญัติ
9

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 บัญญัติไว้ว่า “ให้ศาลใช้ดุลพินิจวินิจฉัยชั่งน้ำ�หนักพยานหลักฐาน
ทั้งปวง อย่าพิพากษาลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระทำ�ผิดจริงและจำ�เลยเป็นผู้กระทำ�ความผิดนั้น

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)

ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 39 วรรคสอง ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน ข้อ 11 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 14.2
รวมถึงหลักนิตธิ รรม (The Rule of Law) ปัจจุบนั แม้ได้มกี ารประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 เป็นต้นมา แล้วก็ตาม บทบัญญัติมาตรา 29
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั ก็ยงั คงรับรองและคุม้ ครองสิทธิดงั กล่าวของปวงชนเช่นเดียวกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้
ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำ�เลยไม่มีความผิด และก่อนมีคำ�พิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำ�
ผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำ�ผิดมิได้”
3

วิเคราะห์ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับ
ผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560 มีเนื้อหาสาระที่บัญญัติถึงความรับผิดทางอาญาของ
ผูบ้ ริหารนิตบิ คุ คล ได้แก่ กรรมการผูจ้ ดั การ หรือผูจ้ ดั การ หรือบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบในการดำ�เนินงาน
ของนิติบุคคลให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น คือ ต้องปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนร่วมในการกระทำ�ความ
ผิดของนิติบุคคล โดยกระทำ�การหรือสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำ�การ
อย่างใดแล้วละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำ�การ จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลกระทำ�ความผิดอาญา จึงต้อง
รับผิดร่วมกับนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อสังคมพัฒนาและเศรษฐกิจเจริญก้าวหน้ามากขึ้น
การประกอบธุรกิจมักนิยมกระทำ�กัน ในรูปนิติบุคคล หากนิติบุคคลกระทำ�ความผิด ความเสียหาย
ทีจ่ ะเกิดแก่สงั คมย่อมจะมีมากกว่าความผิดทีเ่ กิดจากผูป้ ระกอบธุรกิจซึง่ ลงทุนโดยบุคคลเพียงคนเดียว
เนือ่ งจากนิตบิ คุ คลประกอบขึน้ ด้วยการร่วมทุนของบุคคลหลายคนและเป็นองค์กรใหญ่นน่ั เอง ซึง่ ปัจจุบนั
เป็นทีย่ อมรับว่า นิตบิ คุ คลสามารถรับผิดทางอาญาได้และกฎหมายไทยหลายฉบับได้บญ
ั ญัตคิ วามรับผิด
ทางอาญาของนิตบิ คุ คลไว้ แต่โทษทีจ่ ะลงแก่นติ บิ คุ คลนัน้ มีเพียงโทษปรับหรือริบทรัพย์เท่านัน้ ซึง่ บางครัง้
หากเปรียบเทียบกันระหว่างประโยชน์ทนี่ ติ บิ คุ คลจะได้รบั กับความเสีย่ งทีจ่ ะถูกดำ�เนินคดีแล้ว นิตบิ คุ คล
ก็อาจเลือกที่จะกระทำ�ความผิด หากเป็นเช่นนี้จะทำ�ให้การปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่
เกิดจากการกระทำ�ความผิดของนิติบุคคลไม่ได้ผล เนื่องจากนิติบุคคลเป็นบุคคลสมมติตามกฎหมาย
ผูท้ กี่ ระทำ�การแทนนิตบิ คุ คลคือบุคคลธรรมดา และเมือ่ นิตบิ คุ คลกระทำ�ความผิดทางอาญาโดยแท้จริง
แล้วบุคคลธรรมดาซึง่ เป็นผูก้ ระทำ�การแทนหรือเป็นผูบ้ ริหารนิตบิ คุ คลนัน้ ต้องมีสว่ นร่วมในการกระทำ�
นัน้ ด้วยทุกครัง้ เว้นแต่มไิ ด้สงั่ การหรือมิได้อยูร่ ว่ มในการประชุมเพือ่ พิจารณามีมติให้กระทำ�การนัน้ และ
เมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่าจำ�เลยได้กระทำ�ผิดหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำ�เลย”
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ไม่มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำ�การอย่างใดเพื่อป้องกันการกระทำ�ความผิดทางอาญา ฉะนั้น เพื่อให้
ได้ผลในการยับยั้งมิให้นิติบุคคลกระทำ�ผิดกฎหมายจึงบัญญัติความรับผิดของผู้บริหารนิติบุคคล
เหล่านั้นด้วย การบัญญัติกฎหมายในลักษณะนี้จะทำ�ให้เฉพาะผู้บริหารนิติบุคคลที่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจ
หรือเป็นผูล้ งมือกระทำ�ความผิดหรือมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการกระทำ�ความผิดเท่านัน้ ทีจ่ ะต้องรับผิดร่วมกับ
นิตบิ คุ คลเสมือนว่าผูบ้ ริหารนิตบิ คุ คลเป็นตัวการหรือผูใ้ ช้ให้นติ บิ คุ คลกระทำ�ความผิด และโจทก์มภี าระ
การพิสูจน์ความผิดของจำ�เลย ต่างจากหลักกฎหมายเดิมที่มีบทสันนิษฐานให้ผู้บริหารนิติบุคคล
ต้องร่วมรับผิดกับนิติบุคคลเสมอ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้รู้เห็นเป็นใจ โดยโจทก์ไม่ต้องพิสูจน์ถึง
การกระทำ�ของผูบ้ ริหารนิตบิ คุ คลทีต่ กเป็นจำ�เลย ซึง่ เป็นความรับผิดจากการกระทำ�ของบุคคลอืน่ และ
เป็นการนำ�สถานะของบุคคลมาเป็นเงื่อนไขของความรับผิด ทางอาญา ทั้งที่ควรต้องนำ�เอาข้อเท็จจริง
หรือการกระทำ�ของผู้บริหารนิติบุคคลมาประกอบการพิจารณาความรับผิดหลังจากที่โจทก์ได้มี
การพิ สูจ น์ พ ยานหลัก ฐานแล้ว หลัก ความรับผิ ดของผู้แ ทนนิ ติบุคคลหรื อ ผู้บริ ห ารนิ ติบุคคลตาม
พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ จึงสอดคล้องกับหลักสันนิษฐานทีว่ า่ “ผูต้ อ้ งหาหรือจำ�เลยในคดีอาญาเป็นผูบ้ ริสทุ ธิ์
(presumption of innocence)” ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 39 วรรคสอง และปั จ จุ บั น ก็ ยั ง คงได้ รั บ การรั บ รองและคุ้ ม ครองตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 29 วรรคสอง เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นข้อสันนิษฐาน
อันมีที่มาจากหลักสิทธิมนุษยชน ดังที่ปรากฏอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal
Declaration of Human Rights : UDHR) ข้อ 11 ที่ว่า “บุคคลซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีความผิดอาญา
มีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ จนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่ามีความผิดตามกฎหมายใน
การพิจารณาโดยเปิดเผย และผู้นั้นได้รับหลักประกันทั้งหลายที่จำ�เป็นในการต่อสู้คดี” ประกอบกับ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on
Civil and Political Rights : ICCPR) ข้อ 14.2 ที่ว่า “บุคคลทุกคนซึ่งต้องหาว่ากระทำ�ผิดอาญา ต้อง
มีสิทธิได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ตามกฎหมายได้ว่ามีความผิด” อันถือเป็น
หลักการพืน้ ฐานของระบบงานยุตธิ รรมทางอาญาสากลทีว่ า่ “บุคคลทุกคนมิใช่ผกู้ ระทำ�ความผิดอาญา
เพื่อเป็นหลักประกันแห่งสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาที่รัฐให้การรับรอง
แก่บคุ คลทุกคนทีจ่ ะไม่ถกู ลงโทษทางอาญา จนกว่าจะมีพยานหลักฐานมาพิสจู น์ได้วา่ เป็นผูก้ ระทำ�ความ
ผิด” ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่มาจากหลักการที่สำ�คัญประการหนึ่งของหลักนิติธรรม (The Rule of Law)
ทีไ่ ด้รบั การยอมรับในนานาอารยประเทศ และถือเป็นส่วนหนึง่ ของหลักการพืน้ ฐานด้านสิทธิมนุษยชน
นั่นเอง
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ข้อสังเกต
ก่อนที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญา
ของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560 จะประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น มีกฎหมายที่บัญญัติถึงความรับ
ผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล ได้รับการพิจารณาแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักสันนิษฐานที่ว่า
“ผู้ต้องหาหรือจำ�เลยในคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์ (presumption of innocence)” มาก่อนแล้วจำ�นวน
23 ฉบับ ต่อมา จึงมีการพิจารณาประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560 อันมีผลเป็นการแก้ไขบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลตามรายชื่อกฎหมายจำ�นวนมาก
ถึง 76 ฉบับในคราวเดียวกัน และหลังจากนัน้ ก็มกี ารแก้ไขกฎหมายอืน่ ทีม่ บี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับความรับผิด
ในทางอาญาของผูแ้ ทนนิตบิ คุ คลอีกจำ�นวน 9 ฉบับ ดังนัน้ นับตัง้ แต่ปี 2557 ถึงปัจจุบนั 10 จึงมีกฎหมาย
ทีไ่ ด้รบั การแก้ไขหลักความรับผิดในทางอาญาของผูแ้ ทนนิตบิ คุ คลตามหลักการใหม่ทผี่ า่ นการพิจารณา
จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วทั้งสิ้น จำ�นวน 108 ฉบับ นอกจากนี้ ยังมีร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับความ
รับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลที่รอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำ�นวน 2 ฉบับ และที่
อยู่ระหว่างการพิจารณาขอสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีกจำ�นวน 1 ฉบับ ล้วนแต่ได้รับการพิจารณาแก้ไข
ความรับผิดในทางอาญาของผูแ้ ทนนิตบิ คุ คลตามหลักการใหม่ให้สอดคล้องกับหลักนิตธิ รรม (The Rule
of Law) และหลักสิทธิมนุษยชนทีไ่ ด้รบั การรับรองและคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และกติการะหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวแล้วทั้งสิ้น
อนึ่ง ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ในส่วนของความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้
บริหารนิติบุคคล กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกามักจะบัญญัติในลักษณะที่ผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้
บริหารนิติบุคคลจะต้องรับผิด เพียงแค่มีส่วน “รู้เห็น” ในการกระทำ�ความผิดของนิติบุคคล โดยไม่ถึง
ขนาดต้อง “ลงมือ” กระทำ�ความผิด เช่นเดียวกับกฎหมายของประเทศอังกฤษ11

จาก พระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, โดย รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ สำ�นักวิชาการ สำ�นักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร, 2561, 5 กุมภาพันธ์, สืบค้นจาก http://library2. parliament.go.th/
giventake/nlalaw2557.html
11
จาก “ความรับผิดทางอาญาของผู้บริหารนิติบุคคล”, โดย วงศ์ศิริ ศรีรัตน์ เทียนฤทธิเดช, 2538, วารสารนิติศาสตร์, 23
(3), น. 552 – 562.
10

105

10 6

วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน

5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ความรับผิดของผูแ้ ทนนิตบิ คุ คลหรือผูบ้ ริหารนิตบิ คุ คล เกิดจากแนวความคิดทีถ่ อื ว่า แม้นติ บิ คุ คล
จะเป็นบุคคลสมมติตามกฎหมาย แต่โดยสภาพของนิติบุคคลแล้วไม่สามารถแสดงเจตนาและลงมือ
กระทำ�ความผิดทางอาญาได้โดยลำ�พังตนเอง จะต้องมีบคุ คลธรรมดาซึง่ เป็นผูม้ อี ำ�นาจกระทำ�การผูกพัน
นิติบุคคลเป็นผู้แสดงเจตนาและลงมือกระทำ�ความผิด จึงถือว่าผู้บริหารนิติบุคคลที่สั่งการหรือกระทำ�
การแทนนิตบิ คุ คล เป็นผูก้ ระทำ�ความผิดทีแ่ ท้จริง แต่อย่างไรก็ตาม การกระทำ�ความผิดทางอาญาของ
ผู้บริหารนิติบุคคล ซึ่งกระทำ�การแทนนิติบุคคลและต้องรับผิดทางอาญาร่วมกับนิติบุคคล อาจมีเหตุ
จูงใจทีแ่ ตกต่างกัน และมีความซับซ้อนด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ โครงสร้างการบริหารงานของนิตบิ คุ คล
และประเภทองค์กรทางธุรกิจ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมายเศรษฐกิจ เรือ่ งความรับผิดทางอาญา
ของผูแ้ ทนนิตบิ คุ คลจึงถือเป็นเรือ่ งใหม่ และเป็นพัฒนาการทางกฎหมายของไทย ซึง่ ยังมีความเห็นทาง
วิชาการที่แตกต่างกัน
ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสภาพบังคับทางอาญาที่จะบังคับกับนิติบุคคล แนวความคิด
ทีค่ ำ�นึงถึงนโยบายทางอาญา แนวความคิดเกีย่ วกับโทษทางอาญา วัตถุประสงค์ ในการลงโทษทางอาญา
และการใช้สภาพบังคับทางอาญาในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อศึกษาและนำ�มาพัฒนาหลักความรับผิดของ
ผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้บริหารนิติบุคคล เกิดจากแนวความคิดที่ถือว่า แม้นิติบุคคลจะเป็นบุคคลสมมติ
ตามกฎหมาย แต่โดยสภาพของนิติบุคคลแล้วไม่สามารถแสดงเจตนาและลงมือกระทำ�ความผิดทาง
อาญาได้โดยลำ�พังตนเอง จะต้องมีบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้มีอำ�นาจกระทำ�การผูกพันนิติบุคคลเป็น
ผู้แสดงเจตนาและลงมือกระทำ�ความผิด จึงถือว่าผู้บริหารนิติบุคคลที่ส่ังการหรือกระทำ�การแทน
นิติบุคคล เป็นผู้กระทำ�ความผิดที่แท้จริง
แต่อย่างไรก็ตาม การกระทำ�ความผิดทางอาญาของผู้บริหารนิติบุคคล ซึ่งกระทำ�การแทน
นิติบุคคลและต้องรับผิดทางอาญาร่วมกับนิติบุคคล อาจมีเหตุจูงใจที่แตกต่างกัน และมีความซับซ้อน
ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ โครงสร้างการบริหารงานของนิติบุคคล และประเภทองค์กรทางธุรกิจ
ซึง่ เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมายเศรษฐกิจ เรือ่ งความรับผิดทางอาญาของผูแ้ ทนนิตบิ คุ คลจึงถือเป็น
เรื่องใหม่ และเป็นพัฒนาการทางกฎหมายของไทย ซึ่งยังมีความเห็นทางวิชาการที่แตกต่างกัน ดังนั้น
จึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสภาพบังคับทางอาญาที่จะบังคับกับนิติบุคคล
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แนวความคิดทีค่ ำ�นึงถึงนโยบายทางอาญา แนวความคิดเกีย่ วกับโทษทางอาญา วัตถุประสงค์ ใน
การลงโทษทางอาญา และการใช้สภาพบังคับทางอาญาในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อศึกษาและนำ�มาพัฒนา
หลักความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลให้มีความชัดเจนและเป็นธรรม มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การพิจารณาบทลงโทษและอัตราโทษที่เหมาะสมกับความหนักเบาของการกระทำ�ผิด และผลกระทบ
ต่อสังคม จะช่วยให้เกิดความสมดุลระหว่างการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนที่ถูกดำ�เนินคดีอันเนื่องจากการกระทำ�ผิดของนิติบุคคล กับการป้องกันอาชญากรรมที่
เกิดโดยนิตบิ คุ คลภาคธุรกิจและผูบ้ ริหารนิตบิ คุ คล รวมทัง้ จะส่งผลดีตอ่ ระบบเศรษฐกิจและความมัน่ คง
ของประเทศได้อกี ทางหนึง่ เช่น ศึกษาเรือ่ งความเป็นไปได้ทศี่ าลอาจใช้วธิ กี ารอืน่ ร่วมด้วยในการลงโทษ
แก่นิติบุคคล โดยอาจพิจารณาใช้มาตรการเพื่อความปลอดภัยที่สามารถใช้ได้กับนิติบุคคล กล่าวคือ
การเรียกประกันทัณฑ์บน และการห้ามนิติบุคคลประกอบธุรกิจบางอย่างในช่วงเวลาหนึ่ง เป็นต้น
เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ นิ ติ บุ ค คลกระทำ�ความผิ ด หรื อ มี ส่ ว นร่ ว มในการกระทำ�ความผิ ด หรื อ กลั บ มา
กระทำ�ความผิดซ้ำ�อีก แทนที่จะมุ่งไปเพิ่มโทษหรือกำ�หนดบทลงโทษทางอาญาแก่ผู้แทนนิติบุคคล
หรือผูบ้ ริหารนิตบิ คุ คลทีบ่ างครัง้ อาจมิได้มสี ว่ นรูเ้ ห็นกับการกระทำ�ผิด แต่อาจหละหลวมในเชิงป้องกัน
การกระทำ�ความผิดที่ไม่อาจทราบได้ก็เป็นได้
สุดท้ายนี้ ผู้เขียนเห็นว่า กรณีศึกษาเรื่องนี้ถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการที่จะเสนอให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ องค์กรภาควิชาการ หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการยุตธิ รรม พิจารณาศึกษาและจัดทำ�ความเห็นต่างหากจากบทความนี้ ในหัวข้อว่า การกำ�หนด
โทษทางอาญาแก่ผู้บริหารนิติบุคคลหรือผู้แทนนิติบุคคลยังคงมีความจำ�เป็นหรือไม่ อย่างไร หรือควร
จะหาวิธีการลงโทษในรูปแบบอื่นที่อาจจะเหมาะสมมากกว่าหรือไม่ต่อไป
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บทคัดย่อ
ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนมิได้เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คนทุกคนซึ่งมีที่มาจากปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคลซึ่งสมาชิกของ
ประชาคมระหว่างประเทศต้องดำ�เนินการโดยร่วมกันหรือแยกกันในการปฏิบตั ติ ามพันธกรณีอย่างจริงจัง
รัฐมีหน้าทีใ่ นการปกป้องคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ปกป้องประชาชนจากความอยุตธิ รรม ความไม่เท่าเทียม
ความอดอยาก โดยมีหลักประกันทางกฎหมายซึ่งเป็นกลไกลหลักและมีกลไกเสริมคือ คณะกรรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อทำ�หน้าที่เสริมการทำ�งานของเจ้าหน้าที่รัฐ ช่วยตรวจสอบการทำ�งานของ
รัฐบาล ในส่วนของประชาชนเองก็ตอ้ งทำ�หน้าทีข่ องผูพ้ ทิ กั ษ์สทิ ธิมนุษยชน นอกจากนี้ รัฐยังต้องส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการเสนอแนะ แสดงความเห็นในการปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในบางเรื่อง โดยรัฐต้องสนับสนุนความเข้มแข็งในการทำ�งานขององค์กร
ภาคประชาสังคมในฐานะองค์กรพิทกั ษ์สทิ ธิมนุษยชนเพือ่ ปกป้องประชาธิปไตย ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน ตลอดจนสร้างความตระหนักรูใ้ นเรือ่ งสิทธิมนุษยชน ในการส่งเสริมและอำ�นวย
ความสะดวกในการสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนในการศึกษาทุกระดับ
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Human Rights Defender
Somchai Homlaor*

Abstract
Human rights defender is not only duty and responsibility of individual, but also
for all, which derives from the UN declaration on human rights defenders. Its members
must strictly conform the missions by cooperating or separating. The State has duty
to protect human rights from injustice, inequality, famine which assuring by Law as a
key mechanism whereas the National Human Rights Commission as a monitoring subordinate mechanism.
People’s role is to be a human defenders, whereas the State should promote
people participation in terms of making recommendation, expressing opinions on
protection and promotion human rights including making a decision in some issues
concerning to human rights. The State should reinforce social sectors as the human
rights defenders, providing human rights support and basic freedom as well as acknowledgement of human rights by facilitating on human rights education in all level.

Keywords:
*

human rights defender, declaration on human rights defenders,
human rights

Somchai Homlaor is a key figure in the defense of human rights in Thailand

111

วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน

112

ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน1
กฎหมายหรื อ หลั ก การทางด้ า นกฎหมายมี อ ยู่ 2 หลั ก คื อ หลั ก การตามธรรมชาติ แ ละ
หลักกฎหมายบ้านเมือง สิทธิมนุษยชนเป็นหลักสากลที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ จะบอกว่าให้ท้องอิ่มก่อน
ตามสิทธิทางเศรษฐกิจ จึงค่อยพูดถึงเสรีภาพ ในการให้ความคิดเห็นตามสิทธิทางการเมือง ซึง่ ทัง้ สองส่วน
นีม้ คี วามสำ�คัญทีส่ มั พันธ์กนั แต่สำ�หรับประเทศไทยนัน้ สิทธิทางการเมืองมีอยูอ่ ย่างจำ�กัดหรือมีอยูไ่ ม่จำ�กัด
แต่คนใช้ไม่เป็น และการทีป่ ระเทศยากจนทำ�ให้ประชาชนเห็นเรือ่ งเงินสำ�คัญกว่า จึงมีการขายเสียงกัน
มาก ในแง่ของความมั่นคงของมนุษย์ การมองในลักษณะนี้เป็นการมองสิทธิมนุษยชนเพียงมุมหนึ่ง
เท่านั้น โดยความมั่นคงของมนุษย์มีสองมุมใหญ่ ๆ คือ
1. เสรีภาพในความหวาดกลัว (freedom from fear) รัฐมีหน้าที่ปกป้องประชาชนจาก
ความขัดแย้งทีร่ นุ แรง ทีม่ าจากทัง้ ในประเทศและนอกประเทศ อันเป็นผลมาจากความยากจน การแย่งชิง
ทรัพยากรธรรมชาติ ความอยุติธรรมและความเหลื่อมล้ำ�ในสังคม ความไม่เท่าเทียมกัน ทำ�ให้คน
บางกลุม่ ต้องจีช้ งิ วิง่ ราว ปล้นฆ่า ต่อสูก้ บั ความอยุตธิ รรมทีไ่ ด้รบั เราไม่ตอ้ งกลัวโจรมาปล้น ฆ่า กระทบต่อ
สิทธิในชีวิตและร่างกายของเรา เหล่านี้เกี่ยวข้องกับสิทธิในทางพลเมืองและการเมือง
2. เสรีภาพในความขาดแคลน (freedom from want) มีความหมายครอบคลุมถึงปัจจัย 4
นั่นคือ อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค และที่พักอาศัย ดังนั้น ชีวิตคน ๆ หนึ่งต้องได้รับการดูแล ปกป้อง
จากรั ฐ ให้ ป ลอดจากความหิ ว โหยและโรคภั ย ไข้ เ จ็ บ มี เ สื้ อ ผ้ า ห่ อ หุ้ ม ร่ า งกายปกป้ อ งจากความ
ร้อนหนาว มีบ้านคุ้มหัวจากแดดฝน ความร้อนและหนาว ไม่ต้องกังวลว่าพรุ่งนี้จะไม่มีอะไรกิน
ไม่มีเสื้อผ้าใส่ เหล่านี้เกี่ยวข้องกับสิทธิในทางเศรษฐกิจ
บุคคลสามารถมีชีวิตในฐานะที่เป็นมนุษย์อย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งสิทธิมนุษยชนสามารถจำ�กัดได้โดย
ใช้กฎหมายในสองสถานการณ์ สถานการณ์แรก คือ กฎหมายที่ตั้งขึ้นในสถานการณ์ปกติ เพราะถ้าให้
ใช้สิทธิโดยไม่มีขอบเขตจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่น เช่น กฎหมายจราจร สถานการณ์ที่สอง คือ กฎหมาย
ที่ตั้งขึ้นในสถานการณ์พิเศษ ในกรณีที่มีความจำ�เป็นอย่างยิ่งยวด มีลักษณะชั่วคราว และมีกฎหมาย
พิเศษ เช่น กฎอัยการศึก พระราชกำ�หนดฉุกเฉิน พระราชบัญญัติความมั่นคง มาตรา 44 ตามกฎหมาย
ที่ตั้งขึ้นในสถานการณ์พิเศษเหล่านี้สามารถจำ�กัดสิทธิเสรีภาพได้มากกว่าสถานการณ์ปกติ เช่น
การห้ามชุมนุม การตรวจสอบเสรีภาพในการสือ่ สาร เป็นต้น ข้อสังเกต การทีร่ ฐั ใช้มาตรา 44 อยูใ่ นขณะ
นี้ โดยไม่มีใครคัดค้าน ก่อให้เกิดคำ�ถามว่า ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์พิเศษหรือไม่
สิทธิมนุษยชนนั้นมีลักษณะเป็นพลวัต พัฒนาไปเรื่อย ๆ และสิทธิมนุษยชนบางประการยังมี
ข้อถกเถียงกันอยู่ว่าเป็นเรื่องที่จำ�กัดได้หรือไม่ กรณีการกำ�หนดโทษประหารชีวิต สิทธิในการมีชีวิตที่
สามารถจำ�กัดได้โดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศไทย แต่บางประเทศถือว่า สิทธิในชีวิตเป็นสิทธิอัน
สัมบูรณ์ ไม่สามารถจำ�กัดได้ โดยเฉพาะประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (European Union : EU) ที่จะ
1

ปรับปรุงเนื้อหาจากการบรรยายในการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน โดย นายสมชาย หอมลออเมื่อวันที่
27 มีนาคม 2560 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ต้องไม่มกี ารลงโทษด้วยการประหารชีวติ ซึง่ เกีย่ วข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน จาก
การทีป่ ระเทศไทยมีโทษประหารชีวติ เพือ่ จะแก้ปญ
ั หาการทุจริตคอรัปชัน่ นัน้ ในกรณีทขี่ า้ ราชการระดับ
สูงกระทำ�การทุจริตแล้วหนีไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ประเทศไทยจะขอให้ส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดน
แต่ประเทศอังกฤษจะส่งตัวกลับมาไม่ได้ เพราะบุคคลนัน้ จะต้องโทษประหาร หรือเพียงแค่ขอข้อมูลของ
บุคคลนั้น ก็ไม่สามารถให้ได้เช่นกันเพราะเป็นการละเมิดสิทธิในการมีชีวิตอยู่ด้วยสิทธิในชีวิตนั้น
เป็นสิทธิอันสัมบูรณ์
สังคมจำ�เป็นจะต้องมีรฐั เพือ่ ให้สทิ ธิตามธรรมชาติถกู ปฏิบัตติ ามความเป็นจริง ยัง่ ยืน รัฐแต่ละรัฐ
ประกอบด้วย 3 สาขาคือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ล้วนเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมือง นิติบัญญัติ
คือ การออกกฎหมาย บริหารคือการบังคับใช้กฎหมาย ตุลาการคือการตีความกฎหมายต่อคดีและ
อื่น ๆ ที่จำ�เป็น เพื่อให้มั่นใจว่า สิทธิและเสรีภาพทั้งหลายแห่งปฏิญญานี้ได้รับการประกันอย่างเป็นผล
สมาชิกของประชาคมระหว่างประเทศทัง้ ปวงต้องดำ�เนินการ โดยร่วมกันและแยกกัน ในการปฏิบตั ติ าม
พันธกรณีอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
สำ�หรับทุกคนโดยปราศจากการแบ่งแยกทั้งมวล โดยเฉพาะการใช้กฎหมายทั้งภายในประเทศ และ
กฎหมายระหว่างประเทศ ซึง่ มีหลายครัง้ ทีใ่ ช้คำ�และตีความหมายไม่ถกู ต้อง ระหว่างกฎหมายต่างประเทศ
กับกฎหมายระหว่างประเทศ โดยกฎหมายต่างประเทศหมายถึงกฎหมายของต่างประเทศ และกฎหมาย
ระหว่างประเทศคือกฎหมาย ที่จัดทำ�ขึ้นเป็นพันธะสัญญาต่อกัน
สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับรัฐ ตามหลักการที่ว่ามนุษยชนเกิดมามี
อิสระ และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็นำ�ไปสู่การมีกฎหมายเพื่อปกครอง ซึ่งประเทศไทยมีศาล
ปกครอง มีรัฐธรรมนูญมากว่า 20 ปี แต่สังคมไทย แม้กระทั่งนักกฎหมายเองยังไม่มีความเข้าใจ
หลักการของกฎหมายปกครองทีเ่ ชือ่ มโยงกับหลักการสิทธิมนุษยชน โดยหลักการกฎหมายปกครองนัน้
คือ บุคคลจะทำ�อะไรก็ได้ เว้นแต่ที่กฎหมายห้าม เพราะบุคคลเกิดมาเสรี รัฐจะจำ�กัดสิทธิไม่ได้ แต่
เจ้าหน้าที่รัฐ จะทำ�การใด ๆ ไม่ได้เลย เว้นแต่ที่กฎหมายให้อำ�นาจไว้ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ยกตัวอย่างข้าราชการทีม่ สี ถานะหนึง่ เป็นประชาชน อีกสถานะหนึง่ เป็นกลไกรัฐ ในฐานะทีเ่ ป็นกลไก
ของรัฐนัน้ จะต้องพิจารณาให้ดวี า่ การใช้อำ�นาจนัน้ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ กฎหมายได้ให้อำ�นาจ
ไว้หรือไม่ ถ้าไม่มีกฎหมายรองรับก็ทำ�ไม่ได้ เพราะไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เรื่องสิทธิมนุษยชนนั้น เมื่อมองในบริบทของกฎหมาย รัฐมีหน้าที่ต้องตระหนักและเคารพ ต้อง
ปกป้องสิทธิมนุษยชน เพราะบุคคลมีสิทธิโดยลำ�พังหรือร่วมกับผู้อื่นที่จะส่งเสริมและต่อสู้เพื่อให้เกิด
การคุม้ ครองและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
อาทิ เสรีภาพในการชุมนุมของสีทั้งสองสี รัฐจะต้องอำ�นวยการและปกป้องให้มีการชุมนุมได้อย่างเสรี
รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมเติมเต็ม อาทิ กรณีค่าแรงขั้นต่ำ� 300 บาท ปรากฏว่า ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น รัฐจะต้อง
เติมเต็มเป็น 310 บาท เป็นต้น
รัฐแต่ละรัฐมีความรับผิดชอบและหน้าที่ในเบื้องต้นที่จะคุ้มครอง ส่งเสริม และนำ�สิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพ ขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติ การดำ�เนินขั้นตอนต่าง ๆ ที่อาจจะจำ�เป็นต่อการสร้างสภาพที่
เหมาะสมในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และอื่น ๆ รวมถึงการประกันทางกฎหมายที่จำ�เป็นเพื่อให้
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มั่นใจว่า ทุกคนที่อยู่ภายใต้อำ�นาจรัฐโดยลำ�พัง และโดยร่วมกับผู้อื่น ได้รับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ในทางปฏิบัติจริง เป็นกลไกหลักที่ยังมีข้อที่ต้องแก้ไข สนับสนุน จึงได้จัดทำ�กลไกเสริม เช่น การจัดตั้ง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เพือ่ ทำ�หน้าทีเ่ สริมการทำ�งานของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ช่วยในการ
ตรวจสอบการทำ�งาน ชี้แนะส่วนที่ขาด ตัวอย่างกรณีสิทธิเด็ก เมื่อมีการละเมิดสิทธิเด็ก มีการขึ้นศาล
ก็ต้องช่วยดูว่าศาลได้ตัดสินในทางที่ละเมิดสิทธิเด็กหรือไม่ ซึ่งประชาชนทุกคนมีบทบาทที่ช่วยเสริม
แต่ไม่มีอำ�นาจทำ�เอง ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตลอดเวลา เสนอและแสดงความเห็น
กระทัง่ ในกระบวนการตัดสินใจในบางเรือ่ ง โดยเฉพาะในกระบวนการประชาพิจารณ์ ตรวจสอบ วิพากษ์
วิจารณ์ เป็นต้น
แม้ว่ารัฐจะมีหน้าที่ปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน แต่รัฐต้องเปิดโอกาสและพื้นที่ให้
ประชาชนตลอดจนกลุม่ องค์กรให้เข้ามามีบทบาทในการปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนด้วย ต้อง
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำ�คัญ รัฐมีหน้าที่ในการตระหนัก เคารพ ปกป้อง ส่ง
เสริมในเรือ่ งสิทธิมนุษยชน จะปล่อยให้นติ บิ ญ
ั ญัติ ตุลาการ ศาล หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนทำ�
่ อง
เองอย่างเดียวไม่ได้ เป็นเรือ่ งปกติทรี่ ฐั และกลไกของรัฐจะต้องถูกเรียกร้อง กดดัน ให้ทำ�หน้าทีปกป้
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งรัฐจะไม่ปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนด้วยเหตุผลเพียงสองประการ
คือ
1. รัฐไม่เต็มใจ (unwilling) ทีจ่ ะส่งเสริมหรือปกป้องสิทธิมนุษยชน เช่น ปล่อยให้มกี ารทุจริต
คอรัปชั่น ทั้ง ๆ ที่สามารถป้องกันได้
2. รัฐไม่สามารถ (unable) ทีจ่ ะส่งเสริมหรือปกป้องสิทธิมนุษยชน คือรัฐล้มเหลว ไม่มคี วาม
สามารถทีจ่ ะดูแลจัดการ เพือ่ ปกป้องคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนได้ เช่น กรณีเขมรแดงในประเทศกัมพูชา
ที่เห็นได้ชัดว่ารัฐล้มเหลว สหประชาชาติจึงส่งกองกำ�ลังเข้ามาแก้ไขเพื่อรักษาไว้ซึ่งรัฐที่จะต้อง
ทำ�หน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จึงต้องสร้างรัฐใหม่ขึ้นมา เพราะรัฐเดิมนั้นล้มเหลว
จากเหตุ ผ ลทั้ ง หมดนี้ สมั ช ชาใหญ่ ส หประชาชาติ จึ ง ได้ จั ด ทำ�ปฏิ ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ แ ละ
ความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคม ในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากล เป็นคำ�ประกาศที่เกิดจากความเห็น
พ้องต้องกันของประเทศต่าง ๆ เพือ่ แสดงเจตจำ�นงทีจ่ ะส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของคนทุกคน
ทั่วโลก ซึ่งไม่มีฐานะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ จะไม่มีพันธกรณีด้านกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม
ไม่มกี ารบังคับแต่มีความผูกพันทางด้านศีลธรรม อาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ มีการทักท้วง ท้วงติงได้
ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคม
ในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานซึง่ เป็นทีย่ อมรับอย่างสากล จะถูกเรียก
ปฏิญญาฉบับนีว้ า่ ปฏิญญานักสิทธิมนุษยชนหรือปฏิญญาผูพ้ ทิ กั ษ์สทิ ธิมนุษยชน กล่าวถึงสิทธิของบุคคล
กลุ่มบุคคล และองค์กรที่จะคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เป็นหน้าที่ของคนทุกคนในสังคมที่จะ
ต้องมีสว่ นร่วมในการต่อสูเ้ พือ่ ให้เกิดการคุม้ ครอง และตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขึน้ พืน้ ฐาน
ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
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การที่จะเรียกว่า เป็นผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนหรือเป็นองค์กรพิทักษ์สิทธิมนุษยชนได้นั้น
จะต้องทำ�หน้าที่ส่งเสริม ต่อสู้เพื่อให้เกิดความคุ้มครองและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานโดยทั่วไปของตนเองหรือบุคคลอื่นเป็นสำ�คัญ และทำ�อยู่เป็นอาจิณ จนพิสูจน์ได้ว่า
เป็นนักพิทักษ์สิทธิมนุษยชนหรือเป็นองค์กรพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ข้อสังเกตประการหนึ่งว่า ถ้าเป็น
องค์กรรัฐอย่างสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ที่ทำ�หน้าที่ปกป้องสิทธิ เสรีภาพในชีวิต ร่างกายและ
ทรัพย์สินเป็นสำ�คัญ ก็ถือได้ว่าเป็นองค์กรพิทักษ์สิทธิมนุษยชนเช่นกัน แต่ไม่ใช่ในความหมายของ
ปฏิญญาสากลนี้ ที่มุ่งไปที่บุคคลหรือองค์กรภาคประชาสังคม ไม่หมายรวมถึงองค์กรรัฐ เพราะรัฐ
แต่ละรัฐมีความรับผิดชอบและหน้าทีใ่ นเบือ้ งต้นทีจ่ ะต้องคุม้ ครอง ส่งเสริมและนำ�สิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติ อาทิ โดยการดำ�เนินขั้นตอนต่าง ๆ ที่อาจจำ�เป็นต่อการสร้างสภาพ
ที่เหมาะสมในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และอื่น ๆ รวมถึงการประกันทางกฎหมายที่จำ�เป็น
เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกคนที่อยู่ภายใต้อำ�นาจรัฐโดยลำ�พังและโดยร่วมกับผู้อื่น ได้รับสิทธิและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานในทางปฏิบัติจริง
ประเทศไทยเมือ่ เข้าร่วมในปฏิญญาใด ๆ แล้ว ก็จะตราพระราชบัญญัตขิ นึ้ มาใหม่ให้สอดคล้องกัน
เพื่อเป็นกรอบกระบวนการยุติธรรมที่จะให้มีการปฏิบัติในการใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
รวมทั้งเป็นกรอบสำ�หรับการดำ�เนินกิจกรรมทั้งปวงที่ควรปฏิบัติตามปฏิญญาฉบับนี้ เพื่อการส่งเสริม
คุ้มครอง และได้รับสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้ ตัวอย่างกรณีการเป็นสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยการ
ต่อต้านการทรมานในกระบวนการยุติธรรมก็ต้องไม่มีการทรมานเกิดขึ้น
สิทธิของผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาฉบับนี้ คือ สิทธิในการพบหรือชุมนุมกันอย่าง
สันติ การก่อตั้ง ร่วมหรือมีส่วนร่วมในองค์การเอกชน สมาคมหรือกลุ่มทั้งหลาย การติดต่อสื่อสาร
กับองค์การเอกชนหรือองค์การระหว่างประเทศ เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรือ่ งของสังคมโลก จะปล่อย
ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศอื่น ๆ เกิดขึ้นไม่ได้ รวมถึงการตรวจสอบและการเข้าถึงข้อมูล
สิทธิในการรับรู้ เสาะหา ได้มา ได้รบั และครอบครองข้อมูลเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานทั้งปวง รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลว่า สิทธิและเสรีภาพเหล่านั้นจะทำ�ให้มีผลในทางกฎหมาย
การศาล และการบริหารภายในประเทศได้อย่างไร
สิทธิในการจัดพิมพ์ แจ้ง หรือ เผยแพร่ความคิดเห็น ข้อมูล หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพทั้งปวงได้อย่างเสรี ทั้งนี้ ตามที่กำ�หนดไว้ในตราสารด้านสิทธิมนุษยชนหรือ
ตราสารระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง
สิทธิในการเรียนรู้ อภิปราย ก่อตั้ง หรือมีความคิดเห็นในการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานทั้งปวงในด้านกฎหมายและปฏิบัติจริงด้วยวิธีการดังกล่าวหรือวิธีอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้
สาธารณชนมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้
สิทธิที่จะพัฒนาและอภิปรายแนวคิดใหม่ด้านสิทธิมนุษยชน หลักการ และการรณรงค์ให้เกิด
การยอมรับ เป็นสิทธิทสี่ ามารถทำ�ได้โดยเสรี แต่มขี อ้ ยกเว้นบางประการ อาทิ การยุยงให้เกิดการเกลียด
ชังทางเชื้อชาติและศาสนา การยุยงให้เกิดความรุนแรง การเหยียบย่ำ� ดูหมิ่น ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
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ของผูอ้ นื่ ตัวอย่างกรณี กลุม่ โรฮินจา ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต มีนติ ยสารเผยแพร่ขอ้ มูลว่า ในการกระทำ�ลักษณะ
ค้ามนุษย์กับกลุ่มโรฮินจานั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับราชนาวีไทย จนมีการแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทต่อ
นิตยสารทีเ่ ผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าว แต่มกี ารยกฟ้องด้วยคำ�แก้ตา่ งว่า กฎหมายหมิน่ ประมาทมีเพือ่ ปกป้อง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แต่ราชนาวีไม่ใช่มนุษย์ การวิพากษ์วิจารณ์ราชนาวี จึงไม่น่าจะเป็นการละเมิด
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แต่อย่างใด
สิทธิในการเข้าถึงอย่างมีประสิทธิผลโดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ ในการมีสว่ นร่วมกับรัฐบาล
ของตนและการดำ�เนินงานสาธารณะ ตัวอย่างของประเทศไทยซึ่งได้เปิดกว้างมาก โดยเฉพาะใน
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็น เพียงว่าบางจุดอาจ
จะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์จริง ๆ เท่านั้น
สิทธิในการเข้าถึงความคุม้ ครองโดยกระบวนการยุตธิ รรม การร้องเรียน การฟ้องร้องดำ�เนินคดี
โดยรัฐมีหน้าทีเ่ ยียวยา คุม้ ครองการละเมิดสิทธิของนักสิทธิมนุษยชน ประเทศไทยมีกฎหมายทีเ่ ปิดกว้าง
พอสมควร มีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าชดเชยจำ�เลยและพยาน กรณีตัวอย่าง
การใช้กองทุนยุติธรรมในการประกันตัวให้การช่วยเหลือทางกฎหมาย รัฐจะมีมาตรการเสริมเป็นพิเศษ
สำ�หรับผู้ที่ทำ�งานด้านสิทธิมนุษยชนอยู่พอสมควร
สิทธิของบุคคลที่จะต้องไม่ถูกลงโทษจากการไม่เข้าร่วมหรือเพิกเฉยไม่ทำ�การละเมิดสิทธิ
มนุษยชน บุคคลจะต้องไม่เข้าร่วมโดยการกระทำ�หรือเพิกเฉยไม่กระทำ�เมื่อจำ�เป็น ที่เป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
สิทธิในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างเช่นอาชีพหมอ พยาบาล
วิศวกร ทนายความ สามารถทำ�งานวิชาชีพได้อย่างตรงไปตรงมา เป็นไปตามหลักปฏิบัติหรือจริยธรรม
ของอาชีพและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพราะอาชีพเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ
มนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลอื่น
สิทธิในการต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานโดยสันติวธิ ี จะต้องไม่ยยุ ง
ส่งเสริมให้เกิดความรุนแรง ถึงแม้จะถูกกดขี่หรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกด้าน จะตอบโต้ด้วยความ
รุนแรงไม่ได้ ซึ่งถ้ามีการตอบโต้ด้วยความรุนแรงจะพ้นจากการคุ้มครองของสิทธิมนุษยชนทันที กรณี
ตัวอย่างของประเทศไทย จากกรณีทมี่ ี ผูว้ พิ ากษ์วจิ ารณ์รฐั บาลถึงขัน้ ละเมิดมาตรา 112 คือละเมิดศักดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์ของกษัตริย์ ราชินี รัชทายาท และผู้สำ�เร็จราชการ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง แต่ถ้า
วิพากษ์วิจารณ์ถึงขั้นละเมิดมาตรา 112 แต่ไม่ได้ใช้ความรุนแรง ไม่ได้ใช้คำ�พูดที่ก่อให้เกิดการเกลียดชัง
ตามหลักของสิทธิมนุษยชนสามารถทำ�ได้เพียงการเรียกร้องให้ปล่อยหรือยกเลิก ข้อกล่าวหา แต่ถา้ บุคคล
นั้น มีการเรียกร้องที่ก่อให้เกิดความไม่สงบ มีการใช้อาวุธในการชุมนุม หรือเข้าร่วมกระบวนการต่อสู้
ด้วยการใช้อาวุธ ถึงแม้บคุ คลเหล่านีจ้ ะถูกกดขีอ่ ย่างรุนแรง ถูกเหยียดผิว ถูกปราบปรามจากรัฐ แต่มกี าร
ตอบโต้ดว้ ยความรุนแรง การทีจ่ ะเรียกร้องให้ชว่ ยเหลือบุคคลกลุม่ นีน้ นั้ ก็ทำ�ได้เพียงเรียกร้องให้พจิ ารณา
คดีหรือดำ�เนินคดีด้วยความเป็นธรรม ตามหลักว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไม่สามารถ
เรียกร้องให้ปล่อยตัว
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สิทธิในการรับปัจจัยและทรัพยากรทัง้ หลายเพือ่ จุดประสงค์ในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษย
ชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยสันติวิธี ทั้งจากรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรระหว่างประเทศสิทธิใน
การส่งเสริมความเข้าใจของทุกคนภายใต้อำ�นาจเขตรัฐ ถึงสิทธิด้านพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม เป็นเสมือนหน้าที่ของผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนที่จะต้องทำ�ให้ข้อมูลนั้นทั่วถึงและเพียงพอ
รวมถึงการจัดพิมพ์ และจัดให้มีกฎหมายและระเบียบภายในและที่เกี่ยวข้องกับตราสารสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ ขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง รวมทั้งรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ตามช่วงเวลาต่อคณะกรรมการประจำ�สิทธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่รัฐเป็นภาคี
เช่นเดียวกับบันทึกสรุปหารือ และรายงานอย่างเป็นทางการขององค์กรนั้น ๆ
รัฐมีความรับผิดชอบในการส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกในการสอนสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐาน ในการศึกษาทุกระดับชั้น และประกันว่าผู้รับผิดชอบทั้งปวงในการฝึกอบรมทนายความ
เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี ำ�นาจ ในการบังคับใช้กฎหมาย บุคลากรในกองทัพ และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ได้รวมเรือ่ งการ
สอนสิทธิมนุษยชนไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม
ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน องค์กรพิทักษ์สิทธิมนุษยชน และสถาบันที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทที่สำ�คัญ
ในการช่วยให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
การใช้สิทธิและเสรีภาพต้องอยู่ภายใต้ข้อจำ�กัดที่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องและกำ�หนดไว้ในกฎหมายเท่านั้น
ผู้ พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนมี บ ทบาทสำ�คั ญ และความรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะปกป้ อ งประชาธิ ป ไตย
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานและช่วยให้เกิดการส่งเสริมและความก้าวหน้าของสังคม
สถาบันและกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตย ตัวอย่างที่นักกิจกรรมหรือนักศึกษาออกมาคัดค้าน
ประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คัดค้านประกาศ ตามมาตรา 44 คำ�เรียกร้องจาก
นานาชาติต่อรัฐบาลในกรณีเหล่านี้คือ ให้ปล่อยตัว เพราะเขาไม่ได้เรียกร้องด้วยการใช้ความรุนแรงหรือ
ใช้คำ�พูดที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง ซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องตอบคำ�ถามต่อนานาชาติ อย่างไรก็ตาม
การจำ�กัดสิทธิเสรีภาพของรัฐบาลไทยยังไม่ถึงขั้นที่นานาชาติจะให้มาตรการแทรกแซงอื่น ๆ เช่น งด
การค้าอาวุธ เป็นต้น แต่ยงั มีกรณีอน่ื ๆ อย่างกรณีการค้ามนุษย์ทร่ี ฐั บาลไทยต้องระวังเป็นอย่างมาก ทัง้ ตาม
รายงาน Trafficking in Persons Report (TIP) ของสหรัฐฯ ซึ่งประเทศไทยได้ถูกจัดอันดับในระดับ
TIER 3 คือ ประเทศทีร่ ฐั บาลไม่ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานขัน้ ต่ำ�โดยสมบูรณ์และไม่ได้ใช้ความพยายามอย่าง
มีนัยสำ�คัญ ที่จะดำ�เนินการดังกล่าว และตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป (Illegal, Unreported, and
Unregulated-IUU Fishing) ที่ว่าด้วยการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะในกิจการประมง ที่เห็นว่า การประมง
ของประเทศไทยเกีย่ วข้องกับกรณีการทำ�ลายสิง่ แวดล้อมและเอือ้ ต่อการค้ามนุษย์ ไม่จริงจังต่อการแก้ไข
ปัญหา ซึง่ การค้ามนุษย์นนั้ ถือเป็นอาชญากรรมอย่างร้ายแรง เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง
เป็นการนำ�คนมาเป็นทาส ถึงแม้ว่ารัฐจะไม่ได้เป็นคนค้า แต่รัฐต้องทำ�หน้าที่ป้องกันและปราบปรามการ
ค้ามนุษย์ ความผิดฐานค้ามนุษย์นนั้ เป็นความผิดระหว่างประเทศ ในขัน้ กระทำ�การอันเป็นโจรสลัด ตำ�รวจ
ของประเทศไหนก็สามารถจับได้ ศาลประเทศไหนก็สามารถพิจารณาได้ เป็นเขตอำ�นาจสากลของศาล
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ในการทำ�งานด้านสิทธิมนุษยชนนั้น รัฐบาลต้องเป็นหลัก และองค์กรอื่น ๆ ต้องหนุนเสริม
แต่ถงึ อย่างไรก็ตาม ยังมีชอ่ งว่างทีอ่ งค์กรภาคประชาสังคมต้องเข้ามาช่วยหนุนเสริมอีกทางหนึง่ ด้วย
รัฐต้องสนับสนุนความเข้มแข็งในการทำ�งานขององค์กรภาคประสังคมเหล่านี้ เพือ่ ให้ทำ�งานในฐานะ
องค์กรพิทกั ษ์สทิ ธิมนุษยชน อาทิ การจัดตัง้ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ที่ทำ�หน้าที่บริหารจัดการทุนสนับสนุน การทำ�งานขององค์กร
พัฒนาเอกชน และจัดตั้งกองทุนต่าง ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนอย่างมีเหตุผลและวิจารณญาณ
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บทคัดย่อ
สิทธิและสิทธิมนุษยชนมีความแตกต่างกัน สิทธิเป็นเรือ่ งของปัจเจกบุคคล ในขณะทีส่ ทิ ธิมนุษยชน
เป็นเรือ่ งของรัฐทีม่ ตี อ่ ประชาชนในการให้หลักประกันในเรือ่ งสิทธิจากรัฐ การสร้างสังคมไทยให้เคารพ
สิทธิมนุษยชน มีหลักคิด 5 ประการ คือเริม่ ปลูกฝังตัง้ แต่วยั เด็กผ่านกิจกรรมอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม
เพือ่ ปลูกฝังแนวคิดสิทธิมนุษยชน มีการเชือ่ มโยงข้ามวัฒนธรรม เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมซึง่ กันและกัน ใช้สนั ติ
วิธใี นการแก้ไขปัญหาตัง้ แต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับประเทศ เคารพหลักสิทธิมนุษยชน คำ�นึงถึง
มาตรฐานสากลโดยไม่ลมื ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และเชือ่ มโยงระหว่าสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย สันติภาพ
และการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นเป้าหมายของสหประชาชาติ
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Creating Thai Society to Respect Human Rights
Professor Vitit Muntarbhorn*

Abstract
Right is different from human rights. The first is an individual issues whereas the
latter is the responsibility of the state towards all the people to ensure their rights.
There are five key principles building Thai society respecting human rights as follows:
starting at young through voluntary activities to assist the society aiming at cultivating
human rights; linking cross culture by learning each other; using peace approach to
resolve the problems ranging from the family level to the country level; respecting
the human rights principles with acknowledgement of the universal standard, not
neglecting the local wisdom and linking among human rights, democracy, peace and
Sustainable Development Goals, the target of the United Nations.
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ร่วมสร้างสังคมไทยให้เคารพสิทธิมนุษยชน1
ในวันที่ระลึกถึงสิทธิมนุษยชนอันสำ�คัญยิ่งของประเทศไทยและสังคมโลก เรื่องสิทธิมนุษยชน
เป็นทั้งเรื่องส่วนตัว ส่วนรัฐ และพร้อมกับส่วนโลกรวมเข้าด้วยกัน ทุกท่านล้วนมีประสบการณ์ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ มนุ ษ ยชนด้ ว ยกั น ทั้ ง นั้ น การที่ ไ ด้ ม ายื น ตรงจุ ด นี้ ไ ด้ เ พราะว่ า สมั ย เมื่ อ เริ่ ม เป็ น ครู
ในประเทศไทยมานานประมาณ 40 ปี ได้ทำ�กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาชนบทที่ภาคอีสาน ไปช่วยสร้าง
ห้องสมุดโรงเรียน และใช้ชวี ติ อยูร่ ว่ มกับชาวบ้าน โดยใช้หลักเมตตาธรรมกับชาวบ้าน ซึง่ เป็นพลังในการ
พัฒนาร่วมกันกับชาวบ้าน ถือว่าเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดอีกหนึ่งบทเรียนสำ�หรับการสร้างจิตเพื่อสิทธิ
มนุษยชนเข้าด้วยกัน จิตที่กระทบกับการกระทำ�ของเราโดยจะทำ�ให้เป็นฐานความรู้ที่สำ�คัญ นี่คือ
จุดเริม่ ต้นซึง่ สามารถเพิม่ พลังจากการเป็นอาสาสมัครเล็ก ๆ น้อย ๆ จนไปถึงในเรือ่ งของสิทธิมนุษยชน
ทุกท่านมีมลู ค่าเพิม่ ในสิทธิมนุษยชน เราทุกคนต่างมีประสบการณ์เรือ่ งนีซ้ งึ่ ขึน้ อยูก่ บั ฐานความรู้ จิตใจ
และการกระทำ�ของตัวเราเอง นี่คือจุดเริ่มต้นของการเสริมสร้างสังคมระหว่างตัวเรา ครอบครัวเรา
สู่สังคมชาติและสังคมโลก ล้วนมีความหมายด้วยกันทั้งหมด แบ่งออกเป็น 5 มิติ
ความแตกต่างระหว่างสิทธิกับสิทธิมนุษยชน
สิทธิกับสิทธิมนุษยชนแตกต่างกันอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น เกิดอุบัติเหตุรถชนกัน ต้องมาเจรจา
กันว่าเราถูกชนหรือว่าไปชนเขา ในสถานการณ์นนั้ มีเรือ่ งสิทธิและหน้าทีต่ อ่ กันและกันเข้ามาเกีย่ วข้อง
แล้ว แต่เมื่อไรสถานการณ์นั้นจึงจะกลายเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชน นั่นคือคำ�ถาม และคำ�ตอบคือ
เมื่อเจ้าหน้าที่แห่งรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องและมีพันธะ โดยต้องมีหลักประกันให้แก่ประชาชน นี่คือจุด
เริม่ ต้นของสิทธิมนุษยชน กล่าวคือเป็นข้ออ้างสิทธิทเ่ี ราจะอ้างได้ตอ่ รัฐ ซึง่ ไม่เหมือนเรือ่ งสิทธิมนุษยชน
ทั่วไป แต่เป็นเรื่องของปัจเจกของคู่กรณีสองคน นี่คือต้นตอของความเข้าใจเรื่องของความสำ�คัญ
ระหว่างเราและข้ออ้างที่เราอยากจะมีต่อรัฐ ให้รัฐเป็นผู้ประกันสิทธิให้แก่เราไม่ใช่ให้สิทธิ การประกัน
สิทธิให้แก่เราคือสิทธิมนุษยชนที่เราน่าจะอ้างได้ว่าเราได้รับการประกันสิทธิจากรัฐ โดยมีฐานสากล
เป็นตัววัดและเป็นตัวเสริม
ขอยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่ง ในประเทศไทยเคยมีกฎหมายภายในที่สามารถลงโทษประหารชีวิต
ผู้ที่มีอายุต่ำ�กว่า 18 ปี ซึ่งคือสิทธิตามกฎหมายไทย กระแสของสิทธิมนุษยชนในเรื่องสิทธิเด็ก มีส่วน
ในการเพิ่มพลังให้เราแก้ไขกฎหมาย เนื่องจากหลักสากลในเรื่องสิทธิมนุษยชนระบุไว้ว่า ภายใต้กฎ
เกณฑ์ของสหประชาชาติ อนุสัญญาเรื่องสิทธิเด็กในบทลงโทษ ห้ามลงโทษเด็กที่มีอายุต่ำ�กว่า 18 ปี
1

บทความปาฐกถาพิเศษวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำ�ปี 2560 “ร่วมสร้างสังคมไทยให้เคารพ
สิทธิมนุษยชน” วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ AB ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น
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จึงเป็นพลังช่วยให้เราเปลี่ยนกฎหมายภายใน ซึ่งการลงโทษประหารชีวิตผู้ที่มีอายุต่ำ�กว่า 18 ปีนั้น ไม่
สามารถทำ�ได้และได้มีการแก้ไขกฎหมายแล้ว นี่คือจุดเริ่มของความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างเราในฐานะปัจเจกที่มีต่อชุมชนและระหว่างรัฐ โดยมีมาตรฐานสากลมาช่วย
สนับสนุน ให้ยกมาตรฐานพื้นที่ที่ยังทำ�ไม่พอ ทั้งนี้ ต้องไม่ลืมปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น เมตตา
ธรรม อหิงสา ความเอื้อเฟื้อ การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เหมือนกับที่ตนได้ผ่านประสบการณ์ที่อีสานที่
บ้านบ่อน้ำ�เพลินมากกว่า 40 ปี
ขอฝากข้อคิดข้อแรกไว้กบั ท่านทีเ่ คารพ ซึง่ หลายส่วนก็สอดแทรกในรัฐธรรมนูญ ในกฎหมายไทย
ในแผนพรรคการเมือง ตลอดจนสอดแทรกไปในแผนสิทธิมนุษยชนของไทย และในกิจกรรมของท่าน
ทัง้ หลาย รวมทัง้ ของสำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการกระทำ�ทีเ่ กิดขึน้ จึงเป็นพลัง
ทีส่ ามารถช่วยกันสานต่อระหว่างภายในและภายนอกด้วยกัน นีค่ อื พืน้ ฐานทีข่ อฝากไว้ขา้ งต้นให้แก่ทา่ น
โดยอยากจะฝากให้มีข้อคิดที่ร่วมเป็นพลังเข้าด้วยกัน 5 ข้อคิดดังต่อไปนี้
๑. เริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็ก
๒. เชื่อมโยงข้ามวัฒนธรรม
๓. ใช้สันติวิธี อหิงสา
๔. คำ�นึงถึงมาตรฐานสากลโดยไม่ลืมภูมิปัญญาของท้องถิ่นในเรื่องสิทธิมนุษยชน
๕. เพิ่มการเชื่อมโยงระหว่างสิทธิมนุษยชนกับประชาธิปไตย สันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน
สรุปโดยรวม คือ 5 หัวข้อนี้ โดยมีฐานรากฝากคิดไว้ข้างต้นก็คือ จิตใจ การเอื้อเฟื้อ ตลอดจน
การกระทำ� ซึ่งเป็นสิ่งที่สำ�คัญมากที่แทรกอยู่ใน 5 หัวข้อและแทรกแต่ละประเด็นเข้าด้วยกัน ดังนี้
ประเด็นที่ 1 เริ่มตั้งแต่วัยเด็ก
มีอะไรบ้างที่ท้าทายในเรื่องสิทธิมนุษยชน อาทิ เช่น กิจกรรมการต่อต้านการรังแกกันตั้งแต่เด็ก
สมัยเมื่อยังเป็นเด็ก ตนเองเป็นเด็กที่อ่อนแอมาก ถูกเพื่อนรังแกตั้งแต่เด็ก จำ�ได้ว่าเป็นแผลที่ยังติดค้าง
อยู่ในใจ ถึงแม้ว่าตนจะอ่อนแอแต่ก็ยังอยากจะทำ�อะไรได้บ้างที่เป็นคุณประโยชน์ ในขณะที่อายุได้ 10
ขวบ โรงเรียนมีกิจกรรมให้เด็กเลือกทำ�อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยให้เลือกทำ�ในวันอังคาร หรือวันพุธ ตนได้
เลือกทำ�กิจกรรมช่วยเหลือผูส้ งู อายุ โดยขีจ่ กั รยานไปล้างหน้าต่างและช่วยทำ�สวนให้ผสู้ งู อายุตงั้ แต่อายุ
10 ขวบ ซึ่งเป็นการสร้างพลังอีกอย่างหนึ่งที่สร้างจิตสำ�นึกให้กับตนจวบจนถึงปัจจุบัน และกิจกรรมที่
ตนได้ทำ�ให้แก่ NGOs ก็ทำ�ให้ฟรี หนังสือทีเ่ ขียนเกือบจะทุกเล่มยกลิขสิทธิใ์ ห้เป็นการกุศล โดยเล่มล่าสุด
ขายให้ยุโรปและอเมริกาในราคา 150 ยูโร โดยมอบรายได้ให้คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทัง้ หมด เพือ่ เป็นการพัฒนาสิทธิทางการศึกษา กล่าวได้วา่ เป็นการทำ�จากเรือ่ งเล็ก ๆ จากฐานของความ
ไม่รู้ แต่อยากจะรู้และอยากทำ� ซึ่งฐานไม่ค่อยดีนักแต่อยากจะทำ�ดีบ้าง ในปัจจุบันในฐานะที่เป็นอาสา
สมัครมาตัง้ แต่เด็กจนถึงปัจจุบนั ซึง่ สร้างฐานนีเ้ พือ่ ให้เป็นพลัง แม้วา่ จะไม่ดเี ท่าใดนักซึง่ เป็นเรือ่ งทีอ่ ยาก
จะสื่อความหมาย
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ประเด็นที่ 2 เชื่อมข้ามวัฒนธรรม
เรียนรู้ต่อกันและกันระหว่างวัฒนธรรมที่หลากหลาย ผู้พูดพบน้องคนหนึ่งที่เดินทางมาจาก
ภาคใต้ เขาขึน้ แท็กซีจ่ ากทีไ่ หนก็ไม่ทราบในกรุงเทพมหานคร เขาถูกเหยียดหยามว่า เขาเป็นคนใต้ทม่ี าจาก
กลุม่ ศาสนากลุม่ หนึง่ ทำ�ให้เด็กคนนัน้ มีบาดแผลทีก่ ลับไปสูเ่ ด็กทางใต้นบั ตัง้ แต่วนั นัน้ สาเหตุนไี้ ม่ใช่เป็น
สาเหตุแรก แต่มีอีกหลายสาเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น เราควรช่วยกันสร้างฐานความรู้และช่วยกันข้าม
วัฒนธรรมที่หลากหลาย เรียนรู้ระหว่างศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ หรือผู้ที่ไม่มีศาสนา
ให้มากยิ่งขึ้น คุณความดี จิตที่เมตตา ตนสอนเรื่องสิทธิมนุษยชน วันแรกที่คุยกับนักศึกษาก็ตั้งคำ�ถาม
ว่า ฐานของความคิดในเรือ่ งของสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยมีอะไรบ้างทีไ่ ม่ใช่ของรัฐอย่างเดียว ส่วนมาก
ก็จะพูดเรื่องของศาสนาพุทธ และถามต่อไปอีกว่า แล้วกลุ่มอื่น ๆ มีอีกหรือไม่? เช่น ชาวเขา คนพื้น
เมือง คนทางใต้ จะได้ถามความคิดและเมตตาธรรม หลักการข้อหนึง่ ของเมตตาธรรมของชาวมุสลิมคือ
ซากัส ซึ่งต้องแบ่งทรัพย์ส่วนหนึ่งให้แก่คนจนโดยอัตโนมัติ นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทย แต่ไม่มี
การสอนในเรือ่ งนีเ้ ลยในเรือ่ งสิทธิมนุษยชน ซึง่ มองข้ามในเรือ่ งของวัฒนธรรม และก็มองข้ามถึงเด็กคน
นั้ น ที่ ถู ก ละเมิ ด ในกรุ ง เทพมหานคร ที่ ยั ง ต้ อ งบำ�บั ด แผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการขาดความเข้ า ใจการ
ข้ามวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายให้มากขึ้น
ในเรื่องนี้ อยากจะฝากไว้ในเรื่องของการข้ามเพศด้วย สตรีก็ถูกละเมิดมากขึ้น บุคคลที่ข้ามเพศ
ก็อาจจะถูกละเมิดมากขึ้นในสังคมของเรา ซึ่งก็ต้องสร้างจิต โดยมีกิจกรรมตั้งแต่เด็กให้เข้าใจกัน โดย
ให้เลือกปฏิบัติ ไม่เหยียดหยาม ไม่ดูถูกกัน เข้าใจกัน จากการเอื้อเฟื้อจากการกระทำ�ด้วยการ
ข้ามวัฒนธรรม ข้ามเพศ ข้ามความหลากหลายที่น่าจะเป็นไปได้ในกรอบของความเอื้อเฟื้อ
ประเด็นที่ 3 ใช้สันติวิธี
ใช้วิธีโดยสันติตั้งแต่เด็ก ครอบครัวจนถึงสังคม การเฆี่ยนตีเด็ก สหประชาชาติกล่าวว่า ตีเด็กไม่
ได้ พูดง่ายแต่ทำ�ยาก แต่เราทำ�ได้แล้วตามลำ�ดับ โรงเรียนมีกฎระเบียบมาหลายปีแล้วที่ห้ามครูตี
เด็ก แต่ครูพูดว่าพวกคุณนะพูดถึงสิทธิเด็กอย่างเดียวนะ คัน ๆ มือนะ ต้องควบคุมให้ได้ในชั้นเรียนว่า
อยากตีนะ อย่าลืมต้องถามกลับไปว่า คุณครูมีวิธีไหนที่ไม่ต้องตีเด็ก ยังมีวิธีอื่นมากมาย ระเบียบวินัยใน
ชั้นสร้างกันได้ โดยต้องให้เด็กมีส่วนร่วมกับคุณพ่อคุณแม่โดยไม่ต้องใช้กำ�ลัง ใช้ให้เด็กปลูกหญ้า เยี่ยม
คนชรา เยีย่ มคนทีเ่ ป็น HIV สร้างจิตบำ�บัดทีด่ โี ดยทีไ่ ม่ตอ้ งใช้กำ�ลัง ขอเชิญชวนให้ใช้วธิ ที ไี่ ม่ใช้กำ�ลังเป็น
หลักจนถึงต่อรัฐด้วย เปลีย่ นแปลงโดยใช้สนั ติวธิ ี โดยพลเรือนนำ�เป็นตัวอย่าง เคารพเจ้าหน้าทีใ่ นบริบท
ของแต่ละฝ่าย ข้อคิดที่ฝากไว้คือการใช้สันติวิธี ตั้งแต่เด็กจนถึงชาติจนถึงระหว่างประเทศ
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ประเด็นที่ 4 เคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล
เคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล ที่ต้องเรียกร้องต่อรัฐและกลุ่มพลังอื่น ๆ อย่างน้อยต่อรัฐ สิทธิ
มนุษยชนที่ต้องการหลักประกันจากรัฐ โดยไม่ลืมปัญญาหรือปัญญาท้องถิ่น เช่น เมตตาธรรมที่บ่อน้ำ�
เพลิน เป็นต้น “บายสี ยังอยู่ในกระปุกอยู่เลยเป็นสิบ ๆ เส้น ผมยังจำ�ได้บายสีที่ยังเก็บอยู่ในกระปุกอยู่
ที่บ้าน” หลักสากลที่ให้ช่วยได้บ้างนั้นก็คือหลักกฎหมายสากล ยกตัวอย่างเช่น การลงโทษประหารชีวิต
ผู้ที่มีอายุต่ำ�กว่า 18 ปี ให้เปลี่ยนเป็นลงโทษไม่ได้เพราะว่าเขายังเป็นเด็ก ต้องให้โอกาสเด็ก โดยใช้วิธี
อืน่ ในการเปลีย่ นแปลงเด็ก ปัจจุบนั พูดอย่างเป็นทางการ ประเทศไทยนอกจากเคารพโดยวาจา ปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ท่านได้ฟังมาจากท่านประธานแล้ว ซึ่งเกิดขึ้นในปี 1948 และกระทบสิทธิ
มนุษยชนในรัฐธรรมนูญ สิทธิมนุษยชนในยุคนั้นจนถึงปัจจุบัน รัฐธรรมนูญมี 20 ฉบับ สำ�คัญมากที่ต้อง
ทราบเพราะว่า ประเทศไทยเกือบจะมีรัฐธรรมนูญมากกว่าประเทศอื่นใดในโลก นี่คือสัจจะ แต่จริง ๆ
แล้วนี่ไม่ใช่รูปแบบในรัฐธรรมนูญ แต่คือจิตใจมากกว่า ที่ต้องเอื้อต่อกันภายใต้รัฐธรรมนูญที่จะเคารพ
สิทธิมนุษยชนหรือว่าจะเคารพประชาธิปไตยหรือไม่โดยใช้วิธีโดยสันติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน
ปัจจุบันประเทศไทยเป็นภาคีกติกาและอนุสัญญา 7 ฉบับ จาก 9 ฉบับใหญ่ของสหประชาชาติ
ซึ่งเป็นหลักประกันให้เรา เป็นการทดลองว่า ประเทศไทยจะทำ�ให้ดีขึ้นได้อย่างไร เช่น เปลี่ยนกฎหมาย
ของการลงโทษเด็กอายุต่ำ�กว่า 18 ปี ของเด็กเป็นต้น กติกาและอนุสัญญาทั้ง 7 ฉบับ เป็นทางการมาก
จะได้เป็นตัววัดสักเล็กน้อย ยกตัวอย่าง 2 ตัวอย่างของปีนี้ เพื่อชี้ให้เห็นในเรื่องของสิทธิสตรีและสิทธิ
ทางการเมืองตัวอย่างทางการเมือง 7 ฉบับ จาก 9 ฉบับ ที่เป็นภาคีเป็นมาตรฐาน หรือเป็นตัวอย่างว่า
จะดีหรืออย่างไรบ้าง
1. ข้อตกลง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและ จะ
ต้องทำ�อะไรบ้าง เช่นการแสดงออก การรวมกลุ่ม เป็นต้น เรามีภาคีเป็นมาตรฐานสากลมาวัดว่า
ประเทศไทยน่าจะทำ�ให้ดีขึ้นได้อย่างใด โดยน่าจะไม่ลืมปัญญาท้องถิ่น
2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เช่น 30 บาท เข้า
โรงพยาบาลรักษาทุกโรค การเข้าศึกษาฟรี สิทธิเสรี สังคมและวัฒนธรรม ศาสนา เคารพความ
หลากหลาย
3. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิสตรี ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี เราเลือกปฏิบัติมานานหลายสิบปี
ประเทศไทยได้ไปหารือกับคณะกรรมการสิทธิสตรีของสหประชาชาติในปีนี้ ซึ่งมีข้อคิดหลายข้อ จะยก
มาเป็นตัวอย่าง
4. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งได้ยกตัวอย่างไปแล้วว่า ห้ามลงโทษประหารชีวิต เด็กที่อายุต่ำ�
กว่า 18 ปี
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5. อนุสัญญาเพื่อยกเลิกและขจัดการทรมานและการปฏิบัติที่ถูกเหยียดหยาม
6. อนุสญ
ั ญาเพือ่ ขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติ การเลือกปฏิบตั กิ จ็ ะกระทบเผ่าพันธุท์ งั้ หลาย
หรือชาวต่างชาติในประเทศไทย เป็นต้น
7. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ สิ่งนี้กระทบต่อประเทศไทยแน่ เพราะว่าเรามีพระราช
บัญญัติที่เอื้อเฟื้อต่อคนพิการ เป็นต้น
ที่รอเป็นภาคีอยู่อีก 2 ฉบับ คือ
8. อนุสัญญาคือห้ามอุ้ม ห้ามบังคับให้สูญหาย ซึ่งเราได้ลงนามแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นภาคีโดยตรง
9. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของแรงงานต่างด้าว ครอบครัวของแรงงานต่างด้าว ซึ่งประเทศไทย
ยังไม่ได้เป็นภาคีสมาชิก เพราะฉะนั้นขณะนี้เรามีอนุสัญญาภาคีที่เป็นตัววัดอยู่ 7 ฉบับสนธิสัญญา
นอกจากกลไกของสหประชาชาติในการตรวจสอบทัว่ ไป ทัว่ ทุกประเทศจะมีการประเมิน ทุก 3-4
ปี แต่อยากจะยกตัวอย่าง 2 ฉบับ จากสนธิสัญญา 7 ฉบับ มาเป็นตัวอย่างและเป็นการบ้านร่วมกันว่า
มีอะไรบ้าง ในปีนี้ประเทศไทยพึ่งไปปรากฏตนต่อกรรมการสิทธิมนุษยชน สหประชาชาติภายใต้กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และไปปรากฏตนต่อกรรมการสิทธิสตรีของ
สหประชาชาติ ภายใต้ อ นุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ท างด้ า นสิ ท ธิ ส ตรี กรรมการ
สหประชาชาติได้ฝากข้อคิดไว้ ซึ่งท้าทายแก่พลังของเราอย่างยิ่ง ตั้งแต่ตัวเราจนถึงรัฐและถึงสากล ขอ
ยกตัวอย่างมา 3 -4 ข้อ ทีส่ หประชาชาติชนื่ ชมประเทศไทยมาก่อนมีอะไรบ้าง สหประชาชาติชนื่ ชมแผน
สิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมี เป็นต้น และประวัติของเรา เรื่องสิทธิเสรีทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ประเทศไทยได้รับการชื่นชมมากในเรื่องการเข้าถึงกระบวนการสาธารณสุข การเอื้อเฟื้อต่อ
กลุม่ HIV โรคเอดส์ การไม่เลือกปฏิบตั ิ การเข้าถึงโรงพยาบาลได้อยูใ่ นกลุม่ ทีห่ ลากหลายและทัว่ ไป หรือ
30 บาทรักษาทุกโรค ที่ท่านรู้จัก การขจัดความยากจนทำ�ได้ดีพอสมควร ที่เขาตั้งเกณฑ์ไว้ ขจัดความ
ยากจนให้ได้ครึง่ หนึง่ ใน 15 ปี ประเทศไทยทำ�ได้ดี เป็นต้น ล่าสุดทีไ่ ด้รบั การชืน่ ชมทีด่ ที สี่ ดุ คือการบังคับ
ใช้กฎหมายบางฉบับ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งขณะนี้เริ่มมีคดีแล้ว เป็นต้น
ในอดีตเราไม่เคยมีคดีมากนักและนี่คือตัวแปรที่เราได้รับการชื่นชมมากทั่วโลก แต่ข้อท้าทายก็มีอยู่
มากมาย ยกตัวอย่าง 2 ตัวอย่าง ซึ่งถูกตรวจสอบในปีนี้
1. สิทธิสตรี
2. สิทธิทางการเมือง
สหประชาชาติฝากไว้สำ�หรับประเทศไทย สิทธิสตรีที่สหประชาชาติฝากไว้มีหลายข้อมาก แต่ที่
สหประชาชาติเป็นห่วงมากที่สุดก็คือความรุนแรงต่อสตรี เชื่อหรือไม่ว่า คณะกรรมการสหประชาชาติ
ยกมาบางประเด็นที่ผู้พูดก็ไม่ได้พูดมากเท่าใดนักในประเทศไทย กรรมการสหประชาชาติยกประเด็น
อะไรบ้างทีแ่ ปลกพิสดาร แปลกทีผ่ มเองก็ไม่คอ่ ยได้ยกเรือ่ งนีม้ าคุยนัก ถึงแม้ตนเองเป็นคนเขียนรายงาน
ของประเทศไทยเป็นคนแรกภายใต้สนธิสญ
ั ญา ไปนำ�เสนอรายงานต่อคุณหญิงสุพตั รา มาศดิตถ์ มากว่า
30 ปีแล้ว ครัง้ นีส้ หประชาชาติ กรรมการสหประชาชาติ ยกประเด็นความรุนแรง ตัวอย่างเช่น การขลิบ
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อวัยวะเพศสตรี ซึ่งจากนี้ไปต้องเก็บข้อมูลในประเทศไทยว่า มีประเด็นนี้เกิดขึ้นหรือไม่ อยู่ในแผน
พัฒนาของประเทศไทย แล้วต้องเก็บข้อมูลในเรือ่ งของการขลิบอวัยวะของสตรี ถ้ามีในดินแดนใดก็ตาม
ข้อสองต้องเก็บข้อมูลความรุนแรงในสตรีเรือ่ งการบังคับให้แต่งงาน และการมีสามีหลายคนหรือว่าภรรยา
หลายคน ก็เป็นสิ่งที่ต้องห้ามมากขึ้นในกฎหมายของประเทศ เป็นต้น นี้คือหลักของสากล โดยอายุขั้น
ต่ำ�ในเรื่องของการแต่งงานน่าจะต้องไม่ต่ำ�กว่าอายุ 18 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์สากลที่สหประชาชาติกำ�หนดไว้
กำ�ลังจะเปลีย่ นแปลง แต่พสิ ดารมา ข้อมูลทีต่ อ้ งการคือต้องเก็บมากขึน้ นอกจากนัน้ ฝากไว้วา่ เป็นห่วง
ผู้หญิงใน 4 จังหวัดภาคใต้ รวมถึงสตรีที่เป็นหม้ายเพราะสามีหายไปหรือว่าถูกกระทำ�อะไรก็แล้วแต่
การช่วยเหลือ ไม่เห็นด้วยกับการถูกบังคับให้เก็บ ดี เอ็น เอ ฝากข้อคิดบางข้อของสหประชาชาติในเรือ่ ง
สิทธิสตรีในประเทศไทยและในปัจจุบนั ถึงแม้วา่ จะเห็นด้วยในข้อเสนอทัง้ หลาย แต่ลา่ สุดกรรมการสิทธิ
สตรีแห่งสหประชาชาติ กล่าวไว้ว่า ในปัจจุบันบางอย่างและบางเรื่องก็ทำ�ได้ไม่ยาก บางอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป แต่ก็ช่วยกันเปลี่ยนแปลงกฎหมายและการปฏิบัติในสังคม วัฒนธรรมบ้าง อีกส่วนหนึ่งคือภาคี
ภายใต้อนุสัญญาข้อตกลงที่เรียกว่า กติกาของประเทศว่าด้วยสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง ซึ่ง
เรื่องนี้ก็ละเอียดอ่อนมาก เพราะเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย เรื่องการรวมกลุ่ม การใช้กฎหมายเฉพาะ
กฎหมายฉุกเฉิน เกีย่ วกับการแสดงออกหรือไม่คอ่ ยให้แสดงออกนัก สหประชาชาติฝากข้อคิดไว้ในเรือ่ ง
นี้
ข้อ 1 ฝากข้อคิดว่า ขอให้ประเทศประเมินผลใหม่ในการใช้กฎหมายความมั่นคงบางฉบับ โดย
เฉพาะกฎหมายความมั่นคงที่สามารถกักตัวคนได้โดยไม่ได้ขึ้นศาล มีอะไรบ้างที่ใกล้ตัว คือ พระราช
บัญญัติฉุกเฉินในการกักตัวได้ถึง 30 วัน เป็นต้น กฎอัยการศึกที่ยอมให้กักตัวต่อได้อีก 7 วัน โดยไม่ขึ้น
ศาล เพราะธรรมดาแม้แต่ในกฎหมายไทย การขึ้นศาลจริง ๆ ต้องทำ�ให้ได้ไม่มากกว่า 48 ชั่วโมง ซึ่งเป็น
หลักสากล ไม่ใช่รอกันเป็นเวลา 10 วัน มาตรฐานของประเทศไทยยังไม่สมดุลในเรื่องนี้ ถึงแม้ว่าต้อง
เคารพในเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่ต้องเชื่อมและมีดุลกับความมั่นคงของรัฐเหมือนกัน แต่มีตัววัดที่เป็น
ปรนัยมากขึ้น ที่ฝากคิดจากสากลไม่ใช่มองจากอัตนัย ภายในของข้ออ้างบางฝ่ายเท่านั้น
ข้อ 2 ยินดีที่ประเทศไทยในขณะนี้มีการโอนคดีพลเรือนจากศาลทหารไปสู่ศาลพลเรือน ตั้งแต่
เดือนกันยายนของปีทผี่ า่ นมา สหประชาชาติตอ้ งการให้คดีของพลเรือนขึน้ ศาลพลเรือน โดยประเทศไทย
เคารพศาลทหาร แต่ปรัชญาของสหประชาชาติกค็ อื ถ้าพลเรือนกระทำ�ผิดต้องให้ขนึ้ ศาลพลเรือน และ
ถ้าขึ้นศาลอื่นแล้วก็ต้องให้อุทธรณ์อย่างน้อยต่อศาลพลเรือน ไปอ่านข้อเสนอของสหประชาชาติ ซึ่งก็
เป็นปรัชญาฝากข้อคิดจากสากลสู่ประเทศไทย โดยไม่ลืมภูมิปัญญาที่ดีของประเทศไทย
สุดท้ายที่เป็นตัวอย่างที่ฝากไว้ในเรื่องของสิทธิทางการเมืองก็คือ ความละเอียดอ่อนในเรื่องของ
การแสดงออกและการรวมกลุ่ม หลักสากลได้ระบุไว้ว่า สิทธิในการแสดงออกและการรวมกลุ่ม ไม่ใช่
สิทธิเด็ดขาด พูดอะไรอย่างเดียวไม่ได้ มีข้อจำ�กัดได้บางส่วน การรวมกลุ่มก็มีข้อจำ�กัดได้ แต่ต้องเป็น
ข้อจำ�กัดที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ไม่ใช่ตามอำ�เภอใจ มาตรฐานสากลวางอะไรไว้บ้าง ถ้าจะจำ�กัด
สิทธิตามที่กล่าวมา ต้องพิสูจน์ให้ได้ เช่น
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1) จำ�เป็นจริง ๆ ที่จะถูกจำ�กัด พิสูจน์ให้โลกเขาเห็นจริง
2) ต้องเป็นสัดเป็นส่วน ไม่ใช่คนจะมาประท้วงนิดหน่อยก็ส่งกองทัพมาจับกันมากมาย
3) พิสูจน์ให้เห็นว่ามีฐานของกฎหมายที่เป็นไปตามหลักสากล
4) คำ�นึงถึงว่าเป็นไปตามหลักสังคมประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใด โดยดูจากประสบการณ์ของ
โลก ประเทศไทยทำ�ได้ดีขึ้นบางส่วน แต่บางส่วนก็ยังต้องปรับปรุง เช่น สหประชาชาติขอฝากไว้ว่าให้
ประเมิน แต่ใช้มาตรา 112 – 116 ให้เป็นคุณและมีดุลมากยิ่งขึ้น กรองมากยิ่งขึ้น ซึ่งจริง ๆ เจ้าหน้าที่
ของรัฐคำ�นึงถึงเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น โดยไม่ลืม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ด้วย และขอให้เปิดพื้นที่มากยิ่งขึ้นใน
เรื่องความหลากหลายทางความคิดและการแสดงออก นี่คือข้อคิดของสหประชาชาติ ที่ประชาชนต้อง
เป็นภาระด้วยกันเพราะต้องช่วยกัน มีลู่ทางที่ละนิดไปสู่มาตรฐานแบบปรนัยไม่ใช่อัตนัย เป็นไปตาม
หลักสากลโดยไม่ลืมคุณความดี คนไทย สังคมไทยที่เอื้อต่อกัน
ประเด็นที่ 5 เพิม่ ความเชือ่ มโยงระหว่างสิทธิมนุษยชน สันติภาพ ประชาธิปไตยและการพัฒนา
ที่ยั่งยืนให้มากยิ่งขึ้น
ทางภาคใต้ยังคงเป็นเขตพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงในเรื่องของสันติภาพ สันติภาพร่วมกันในประเทศ
ทัง้ ปวงก็ยงั อยูใ่ นความเป็นห่วงสำ�หรับอนาคตช่วยกันสร้าง โดยเชือ่ มกับประชาธิปไตยก็คอื ขอสนับสนุน
ให้กลับไปสู่การนำ�ของประเทศโดยพลเรือนและการเลือกตั้ง ขณะนี้นานาประเทศก็ยืดหยุ่นมากขึ้น
สหประชาชาติ ยุโรป ก็ยืดหยุ่นมากขึ้นเพราะเชื่อว่า ประเทศไทยจะกลับไปสู่ประชาธิปไตยที่เต็มที่มาก
ขึน้ โดยมีความหลากหลายของพรรคการเมืองมากยิง่ ขึน้ และก็เคารพในบริบทของเจ้าหน้าทีใ่ นการรักษา
ความมั่นคงตามหลักสากลด้วย
ส่วนในเรือ่ งของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ในปัจจุบนั ก็เป็นตัวแปรในการชีแ้ นะทีใ่ หม่และเข้ามาเกีย่ วข้อง
กับนโยบายของประเทศไทยด้วย ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ 20 ปี ที่มีอยู่ในวิสัยอยู่แล้วในไทยแลนด์ 4.0
โดยขอฝากคิดว่าเป็นตัวแปรที่วัดมาตั้งแต่ 15 ปี ที่แล้ว ระหว่างปี 2515-2530 ของสหประชาชาติ สิ่ง
ที่ประเทศไทยเห็นด้วยก็คือเกณฑ์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีตัวแปรอยู่ 17 ตัว กระทบทั้งการพัฒนา
และสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและเครือข่ายก็
พยายามสร้างเกณฑ์ในการชี้วัด รวมถึงการชี้วัดในเรื่องของความรุนแรงของสตรีด้วย เช่น จะต้องเก็บ
ข้อมูลในเรื่องการขลิบอวัยวะของสตรีอยู่ในแผนของไทยแล้วในปัจจุบันเป็นต้น ตัวชี้วัด 17 ตัวที่
สหประชาชาติกำ�หนดไว้ ขอฝากข้อคิดไว้ให้ประเทศไทยที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนด้วย ในเกณฑ์ของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ขอยกตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
1. ใน 15 ปีต่อไปในปี ค.ศ. 2020 ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า ไม่มีคนจนในสถิติหรือในประเทศไทยแล้ว
ซึ่งความยากจนนี้ วัดโดยหลักสากล ประมาณ จะต้องพิสูจน์ให้ได้ภายใน 15 ปี ว่าจะไม่มีคนใน
ประเทศไทยหรือประเทศอื่นที่มีรายได้น้อยกว่า 40 บาทต่อวัน (1 ดอลล่าร์ เท่ากับ 40 บาท) ซึ่ง
ประเทศไทยน่าจะทำ�ได้เพราะว่าตัง้ ใจร่วมมือกัน เกณฑ์กอ่ นหน้านีท้ ลี่ ดไปครึง่ หนึง่ ของประชาชนในช่วง
15 ปีก่อนนั้นทำ�ได้แล้ว แต่ขณะนี้ลดให้หมดไม่ใช่แค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้น

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)

2. เรื่องการขจัดความหิวโหย ซึ่งเรื่องนี้พอที่จะทำ�ได้ โดยคำ�นึงถึงประเด็นเรื่องน้ำ�ด้วยซึ่งเป็น
เรื่องสำ�คัญ
3. เรื่องพัฒนาการศึกษา ที่ไม่ใช่เฉพาะเน้นระดับปฐมศึกษาและมัธยมศึกษาเท่านั้น แต่ต้องเน้น
เด็กก่อนวัยเรียนด้วย ในช่วงอายุ 0-6 ปี ซึง่ เป็นแนวใหม่ในเรือ่ งการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน การขจัดความยากจน
ไม่ได้ขนึ้ กับประถมศึกษาเท่านัน้ แต่ขนึ้ อยูก่ บั การพัฒนาก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาและวีถที างอืน่ ๆ
ที่เข้าสู่กระบวนการทำ�งานด้วย พิสูจน์ให้ได้ภายใน 15 ปี โดยไม่ลืมประเด็นว่าต้องช่วยเหลือนักเรียน
ครอบครัวและคุณครูทมี่ ภี าระมากมายด้วย ช่วยเหลือครูดว้ ย รวมถึงการใช้วถี ที างโดยสันติในการลงโทษ
เด็กที่ไม่ใช่การเฆี่ยนตี
4. ตอบสนองความเท่าเทียมกันทัง้ บุรษุ และสตรี โดยขจัดการเลือกปฏิบตั แิ ละการใช้ความรุนแรง
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบและ
พิธีสารเลือกรับ
5. ขจัดการใช้แรงงานเด็ก แรงงานทาสให้ได้ แรงงานเด็กที่แย่ที่สุดต้องขจัดให้ได้ภายในปี 2035
แรงงานทาสต้องขจัดให้ได้ภายในปี 2030
6. ตอบสนองการหลั่งไหลของมนุษย์ให้เป็นคุณเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยหรือเอื้อต่อแรงงาน
ต่างด้าว
7. ร่วมกันทะนุถนอมสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ดินจนถึงทะเลและท้องฟ้า
8.ขจัดความรุนแรงในสังคมและให้สงั คมมีสว่ นร่วมมากยิง่ ขึน้ ซึง่ เป็นตัวแปรของเกณฑ์ การพัฒนา
ที่ยั่งยืน ขจัดความรุนแรงต่อเด็กให้ได้ภายในปี 2030 และพัฒนาการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยให้สังคม
มีส่วนร่วมและมีความโปร่งใสในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เป็นต้น โดยมีกลไกที่มีความรับผิดชอบโดย
สังคมมีส่วนร่วม
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ตัวแปรสุดท้าย ตัวแปรที่ 17 เปิดช่องเรือ่ งการมีสว่ นร่วม โดยมีหนุ้ ส่วนทัง้ จากภายในและภายนอก
ประเทศ หุ้นส่วนไตรภาคี ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจ กลุ่มประชาชนทั่วไปและรัฐ ในอนาคต ข้ามเขต
ด้วย เอื้อต่ออาเซียน เอื้อต่อเพื่อนมิตร คนไทยไปทำ�งานที่แอฟริกามากขึ้น อาสาสมัครไทยควรจะลง
ภาคสนามมากยิ่งขึ้น เหมือนกับทหารสันติภาพที่ไทยมีส่วนร่วมซึ่งทำ�งานได้ดีในแอฟริกาและติมอร์
ตนเคยทำ�งานที่แอฟริกา หลายประเทศเขาชอบหลายสิ่งที่เกี่ยวกับประเทศไทย เขาชอบอาหาร
ไทย ชอบการนวดแผนไทย การรักษาพยาบาลของไทย และชื่นชมทหารไทยที่ดีที่ไปอยู่ที่นั่น เป็นต้น
เครือข่ายเพื่อนมิตรจากจิตใจของเราต้องกว้าง ข้ามวัฒนธรรม ข้ามเขตในแนวเอื้อด้วย ที่ยกให้เป็น
ตัวอย่างเล็กน้อย ขอฝากเป็นการบ้านด้วย
ในฐานความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่ต้องไปไกล ควรเริ่มจากตรงนี้ ตรงที่จิตใจ การอาสา
เอื้อเฟื้อ เรียกร้องต่อภาครัฐ ภาครัฐมีหน้าที่ในเรื่องสิทธิมนุษยชน แต่เราก็มีพันธะเหมือนกัน ส่วนภาค
รัฐต้องมีหลักประกันเหมือนกันในหลักสากล โดยมีกิจกรรมที่ไม่ยากอะไรนัก เริ่มตั้งแต่เด็ก ข้าม
วัฒนธรรม วิธโี ดยวิถสี นั ติ พลเรือนนำ�แต่กเ็ อือ้ ต่อความเป็นคุณต่อเจ้าหน้าทีด่ ว้ ยในบริบททีน่ า่ จะเป็นไป
การรักษาช่วยเหลือความมั่นคงของประเทศตามหลักสากล เคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล
เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นตามหลักกฎหมายและนโยบาย หลักการปฏิบัติของค่านิยม โดยไม่ลืมภูมิปัญญา
ท้อ งถิ่ น เมตตาธรรม อหิงสาและสุดท้ายก็คือ การเชื่ อ มต่ อ ที่ ดี ร ะหว่ า งพื้ นที่ ข องสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ประชาธิปไตย สันติภาพ และเกณฑ์การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน พลังในเรือ่ งของการปฏิบตั เิ ป็นเรือ่ งของในจิตใจ
ของเราด้วยกันทั้งนั้น
ทุกท่านเป็นตัวแปรทีส่ ำ�คัญในเรือ่ งของการสร้างสังคมทีเ่ อือ้ ในด้านสิทธิมนุษยชน เริม่ จากทีบ่ า้ น
ไปสู่ชุมชน สู่สังคม สู่ภาครัฐ และข้ามประเทศสู่นานาประเทศ ทุกท่านร่วมกันในการเป็นหุ้นส่วน ย่อม
เป็นพลังร่วมกัน เราภูมใิ จว่าเราช่วยสร้างแสงของแรงบันดาลใจ เป็นพลังเพือ่ เพือ่ นมนุษย์ เพือ่ ลูกหลาน
เราร่วมกันในคติอันหนึ่งที่ขอฝากไว้
สุดท้าย ตนได้อ่านหนังสือจบเล่มหนึ่งในเรื่องของการเดิน เพราะว่าตนเองก็เป็นนักเดิน ไม่มี
รถมาสิบปีแล้ว กระเป๋าอยู่ตรงนั้น สิบดอลล่าร์อยู่ในกระเป๋าใบนั้น มีร่ม ในช่วงวัยเด็กได้เป็นอาสา
สมัครที่ยุโรป โบกรถ อันที่จริงแล้ว ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นครูที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บังเอิญคุณยายถึงแก่กรรมจึงต้องกลับมาประเทศไทย นับเป็นบุญของตนที่ได้มาเป็นครู และใช้การ
โบกรถเพือ่ ขอโดยสารไปด้วย ปัจจุบนั ก็ยงั ใช้วธิ นี อี้ ยู่ ตนเพิง่ อ่านหนังสือจบไปหนึง่ เล่มมีคติสอนใจว่า ถ้า
เราจะเดินจากปัจจุบัน จากอดีตสู่อนาคตโปรดมองไกล ๆ North, south, east and west. เหนือ
ใต้ ตะวันออก ตะวันตก และเขาก็เพิ่มเติมว่า ต่อไปนี้ “Up, down and here.” มองขึ้นด้วย มองลง
ด้วย มองที่นี่ด้วย เราร่วมกันกับชาวชโลกี้ จะขอเพิ่มเติมอีกหนึ่งถึงสองคำ�ว่า “Here, there, and anywhere.” ที่นี่ ที่นั้น และทุกแห่ง
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การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน
เกศริน เตียวสกุล*

บทคัดย่อ
การสัมมนาวิชาการการลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชนเป็นการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ระหว่างนักวิชาการ จากหลายสาขาวิชาชีพ ผูท้ รงคุณวุฒทิ ง้ั ไทยและต่างประเทศเกีย่ วกับการลงโทษอาญา
ที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และมาตรการทางเลือก การกำ�หนดโทษให้เหมาะสมกับสัดส่วน
ความผิดในแต่ละฐาน ทัศนะเกีย่ วกับการลงโทษประหารชีวติ และการยกเลิกโทษประหารชีวติ การสัมมนา
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิ
มนุษยชน

ค�ำส�ำคัญ:
*

โทษอาญา หลักสิทธิมนุษยชน มาตรการทางเลือก ประหารชีวิต
การลงโทษทางอาญา

เกศริน เตียวสกุล พนักงานคดีเชี่ยวชาญ สำ�นักกฎหมายและคดี สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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Criminal Punishment in accordance with Human Rights Principles
Kessarin Tiawsakul*

Abstract
The seminar discusses on penalty with human rights principles. There is an
exchanging views among Thai and foreign academics from many professional fields
regarding to the criminal punishment in accordance with human rights principles,
alternative measures, the proportionality and appropriate penalties which deserve to
the different kind of offences, a lot of comment on the death penalty as well as its
abolition. The objectives of this seminar are to stir up recommendations, measures
and promotion and protection guidelines towards the parliament, the government and
the relevant agencies by taking into account including amendment the law in
compliance with the human rights principles.

Keywords:

criminal punishment, human rights principles, alternative measure

Kessarin Tiawsakul, Legal Expertise, Legal Affairs and Litigation Bureau, Office of the Human Rights Commission of Thailand
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1

ที่มาของเรื่อง
การลงโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 มีผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพของ
บุคคลและผู้เกี่ยวข้อง โดยกำ�หนดโทษแก่ผู้กระทำ�ความผิด 5 สถาน ได้แก่ ประหารชีวิต จำ�คุก กักขัง
ปรับ และริบทรัพย์สิน จึงมีข้อถกเถียงที่ยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบันว่า วัตถุประสงค์ของการลงโทษทาง
อาญาเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ความผิดให้เป็นคนดีคืนสู่สังคม มิใช่เพื่อการมุ่งเน้นการนำ�ตัวผู้กระทำ�
ความผิดมาลงโทษ เพื่อยับยั้งผู้กระทำ�ความผิดและป้องกันสังคมให้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน แต่มุ่งเน้นการชดใช้เยียวยาเหยื่ออาชญากรรม เพื่อสร้างความสมานฉันท์และปรองดองให้
เกิดขึ้นในสังคม อันเป็นวิธีการที่ใช้ทฤษฎีอาชญาวิทยาแนวสันติวิธี และการไม่ใช้ความรุนแรง ถือ
เป็นการนำ�กระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในคดีอาญาให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน
วิธีปฏิบัติต่อผู้กระทำ�ความผิดโดยไม่ใช้เรือนจำ� เป็นแนวทางที่องค์การสหประชาชาติส่งเสริม
และแนะนำ�ให้ประเทศสมาชิกด้วยการกำ�หนดมาตรการรองรับที่เรียกว่า “ทางเลือกแทนการควบคุม
กักขัง” (alternatives to incarceration)
การอำ�นวยความยุติธรรมในการลงโทษทางอาญาของประเทศไทยมีพัฒนาการที่ควรแก่
การสำ�รวจความเคลือ่ นไหวว่า การลงโทษทางอาญาในปัจจุบนั มีความสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
มากน้อยประการใด อาทิ จำ�นวนผูต้ อ้ งขังทีอ่ ยูใ่ นระหว่างการพิจารณาคดี และไทยยังคงติดกลุม่ ประเทศ
1 ใน 4 ของโลกทีย่ งั ไม่ยกเลิกโทษประหารชีวติ แม้วา่ ศาลไทยจะยังมีคำ�พิพากษาให้ประหารชีวติ ในคดี
ยาเสพติด แต่ก็เว้นว่างจากการประหารชีวิตมาแล้ว 8 ปี และตามมาตรฐานของสหประชาชาติถือว่า
ในประเทศที่มีโทษประหารชีวิตแต่ไม่มีการบังคับประหารจริงในระยะ 10 ปี ให้ถือว่าไม่มีโทษประหาร
ชีวิตแล้ว
ประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมและรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
(UPR) ต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวัน
ที่ 11 พฤษภาคม 2559 นั้น ประเทศไทยได้รับข้อเสนอแนะจากประเทศสมาชิกเกี่ยวกับการยกเลิก
โทษประหารชีวิตกลับมาพิจารณาตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 – 2561)
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดที่ 2 ได้ออกรายงานผลการพิจารณาที่ 129/2558 เมื่อวันที่
24 มีนาคม 2558 เรือ่ ง ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเกีย่ วกับโทษประหาร
ชีวิต และหลักสิทธิมนุษยชน โดยให้ความเห็นว่าควรมีการยกเลิกโทษประหารชีวิตอย่างเป็นขั้นตอน
1

หมายเหตุชื่อเรื่อง
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และค่อยเป็นค่อยไป โดยเสนอให้มีการรณรงค์ทางสังคมและปรับแก้กฎหมายที่นำ�ไปสู่การยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตในที่สุด
อย่างไรก็ตาม ขณะที่ประเด็นการลงโทษทางอาญานี้ ยังมีข้อถกเถียงแตกเป็นสองฝ่าย กลับมี
กรณี การเพิ่มบทลงโทษทางอาญาในคดีอื่น ๆ มากขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญด้วย สำ�นักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สถานเอกอัครราชทูตฝรัง่ เศสประจำ�ประเทศไทย กระทรวงยุตธิ รรม และสถาบัน
เพือ่ การยุตธิ รรม แห่งประเทศไทย จึงได้จดั สัมมนาทางวิชาการครัง้ นี้ โดยถือเป็นอีกโอกาสหนึง่ ทีจ่ ะได้
แสดงเหตุผล สร้างความเข้าใจเพื่อเปลี่ยนแปลงโทษทางอาญาให้สอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชน
โครงการนี้สอดรับกับ ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการดำ�เนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้างของภาครัฐและ ภาคเอกชนโดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ์ที่ 2.1 เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมายที่สำ�คัญต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
วัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมตลอดทัง้ การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
กฎ ระเบียบ หรือคำ�สั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการลงโทษ
อาญากับหลักสิทธิมนุษยชน เพือ่ ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้หน่วยงานทีบ่ งั คับใช้
กฎหมาย ตระหนักถึงความสำ�คัญของหลักสิทธิมนุษยชน
กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 210 คน มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา 249 คน ณ โรงแรมรามาการ์เดน เมื่อ
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560
องค์กรร่วมจัด ประกอบด้วยสำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สถานเอกอัครราชทูต
ฝรัง่ เศสประจำ�ประเทศไทย กระทรวงยุตธิ รรม สถาบันเพือ่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย และมูลนิธเิ พือ่
สิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
ผลที่ได้รับ คือ ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการพัฒนากระบวนการทำ�งานเพื่อสร้าง
ความร่วมมือกับองค์การตุลาการในการคุ้มครองและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับ
การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน และความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในการผลักดันเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่ได้เกี่ยวกับการ
ลงโทษทางอาญาที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนนำ�ไปปรับใช้
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2

สาระจากการสัมมนา
ในวโรกาสนี้ ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมาเป็น
ประธานเปิดงานสัมมนาและทอดพระเนตรนิทรรศการข้อเสนอของ กสม. ต่อการยกเลิกโทษประหาร
ชีวิต และ ข้อมูลลำ�ดับเวลาที่ผ่านมา 217 ปี ในการเคลื่อนไหวจนมีการยกเลิกโทษประหารชีวิตของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กราบทูลถึงการจัดสัมมนาในครั้งนี้
ว่า นับแต่ปี 2545 เป็นต้นมา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบ
การกระทำ�หรือละเลยการกระทำ�อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนควบคู่กับการส่งเสริม สร้างความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการจับกุมคุมขังบุคคล ซึ่งในระหว่างการคุมขัง บุคคล
ย่อมสูญเสียสิทธิในการเดินทางอย่างมีอิสระ เสรี อันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่ง แม้ว่ารัฐ
จะมีเหตุผลในการทำ�ให้บุคคลเสื่อมเสียอิสรภาพในรูปของโทษจำ�คุก ทั้งนี้เหตุผลและกระบวนการของ
การทำ�ให้เสื่อมเสียอิสรภาพต้องมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน การจับกุมหรือคุมขังโดยพลการ เป็นสิ่ง
ทีไ่ ม่สามารถกระทำ�ได้ตามกฎบัตรสากล มิพกั ต้องกล่าวถึง “โทษประหารชีวติ ” ซึง่ สิทธิในชีวติ เป็น “สิทธิ
ที่ไม่อาจลดทอน” หรือเป็น”สิทธิที่ไม่อาจระงับชั่วคราวได้” (non-derogable rights) ด้วย
ปัจจุบนั การอำ�นวยความยุตธิ รรมในการลงโทษทางอาญาของประเทศไทยมีพฒ
ั นาการทีค่ วรแก่
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การสำ�รวจความเคลือ่ นไหวว่า การลงโทษทางอาญาในปัจจุบนั มีความสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
มากน้อยประการใด อาทิ จำ�นวนผูต้ อ้ งขังทีอ่ ยูใ่ นระหว่างการพิจารณาคดี ทัง้ ไทยยังคงติดกลุม่ ประเทศ
1 ใน 4 ของโลกที่กฎหมายยังไม่ยกเลิกโทษประหารชีวิต แม้ว่าศาลไทยจะยังมีคำ�พิพากษาให้ประหาร
ชีวติ จำ�เลย แต่กเ็ ว้นว่างจากการประหารชีวติ จริงมาแล้ว 8 ปี และตามมาตรฐานสากลถือว่าในประเทศ
ที่กฎหมายยังมีโทษประหารชีวิต แต่ไม่มีการบังคับโทษประหารจริงในระยะ 10 ปี ให้ถือว่าไม่มีโทษ
ประหารชีวิตแล้ว
อย่างไรก็ตามขณะทีป่ ระเด็นการลงโทษทางอาญานีย้ งั มีขอ้ ถกเถียงกันอยูก่ ลับมีกรณีการเพิม่ บท
ลงโทษทางอาญาในคดีอนื่ ๆ นอกเหนือจากคดียาเสพติดให้โทษมากขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญด้วย สำ�นักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำ�ประเทศไทย
กระทรวงยุตธิ รรม สถาบันเพือ่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย และมูลนิธเิ พือ่ สิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
จึงเห็นควรจัดสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นและประสบการณ์กับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและฝรั่งเศส เพื่อผลักดันข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมตลอดทัง้ การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำ�สัง่ ใด ๆ เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับการลงโทษอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน และเพื่อส่ง
เสริมความรูค้ วามเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้หน่วยงานทีบ่ งั คับใช้กฎหมายตระหนักถึงความสำ�คัญของ
หลักสิทธิมนุษยชน
นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรัง่ เศสประจำ�ประเทศไทยได้แสดงปาฐกถา ลำ�ดับ
ความการเริม่ ต้นรณรงค์ให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิต
ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ผ่านการต่อสู้ของผู้คนในยุคต่าง ๆ
ยาวนานถึง 217 ปี จนกระทั่ง ฟร็องซัว มิตแตร์ร๊องต์
(Francois Mitterrand) ได้รบั เลือกตัง้ เป็นประธานาธิบดี
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 1981 จึงผลักดันให้มีการ
ปรับแก้มาตรา 12 ของประมวลกฎหมายอาญา ทีบ่ ญ
ั ญัติ
ให้มีการลงโทษประหารชีวิต และฉายภาพการสนทนา
ผ่านวิดีทัศน์เป็นเวลา 7 นาที กับ โรแบรต์ บาแด็งแตร์
(Robert Badinter) อดี ต รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
ยุ ติ ธ รรม ผู้ เ รี ย กร้ อ งให้ ส ภาผู้ แ ทนลงมติ ย กเลิ ก โทษ
ประหารชีวิตในสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำ�มั่นสัญญาใน
การหาเสียงของประธานาธิบดี ในช่วงเช้า มีนักวิชาการ
สาขาวิชานิตศิ าสตร์มาให้ความรูแ้ ก่ผสู้ มั มนา โดยเสนอให้
กำ�หนดโทษอาญาให้เหมาะกับฐานความผิด แก้ปัญหา
คุกล้น – คืนคนดีสู่สังคม ดังนี้
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2.1 ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน”
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม ปัจจุบัน
ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
สรุปว่า กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่มีไว้เพื่อดำ�เนินการกับพฤติกรรมที่กระทบต่อ
ความสงบเรียบร้อยของสังคม ซึง่ โยงไปถึงการลงโทษทางอาญาอันเป็นการให้อำ�นาจเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในการ
จำ�กัดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล การใช้โทษทางอาญามีข้อสังเกตและข้อควรระวังสำ�คัญ เช่น กฎหมาย
อาญามิใช่ทางเลือกเดียวในการใช้บังคับกำ�กับพฤติกรรมของคนในสังคม แต่เมื่อเลือกนำ�มาใช้แล้ว
รัฐธรรมนูญได้ระบุไว้ชัดเจนว่า จะต้องใช้กับความผิดร้ายแรงเท่านั้น เนื่องจากเป็นกฎหมายที่กระทบ
สิทธิในชีวิตของบุคคล อย่างไรก็ดี นอกจากประเทศไทยจะใช้มาตรการทางอาญามากแล้ว ยังนิยม
การลงโทษทางอาญาที่รุนแรงเกินสมควรเพื่อสังคมสร้างความอบอุ่นใจให้กับประชาชน สวนทางกับ
ข้อมูลทางวิชาการที่ระบุว่า ความรุนแรงของการลงโทษไม่ได้มีผลต่อพฤติกรรมเท่ากับความแน่นอน
ของการลงโทษแต่อย่างใด ทัง้ นีต้ นเห็นว่าทางเลือกในการกำ�กับพฤติกรรมคนยังมีอกี หลากหลายรูปแบบ
เช่น การใช้มาตรการทางปกครอง การใช้มาตรการคุมประพฤติ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่ทำ�ให้
ผู้กระทำ�ผิดได้สำ�นึก มีโอกาสในการดำ�เนินชีวิตและพัฒนาตัวเอง โดยที่ไม่หวนมากระทำ�ผิดซ้ำ�เพราะ
ไร้หนทางอีก
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2.2 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน”
โดย รองศาสตราจารย์ปกป้อง ดร.ศรีสนิท อาจารย์ประจำ�คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
สรุปว่า โทษทางอาญาของไทยควรพัฒนาไปสู่แนวคิดการกำ�หนดโทษให้เหมาะสม
กับสัดส่วนความผิดในแต่ละฐาน โดยใช้เกณฑ์การแบ่งอาชญากรออกเป็น อาชญากรใหญ่ หรือตัวการ
ที่สร้างผลกระทบต่อรัฐ และอาชญากรเล็กที่สร้างผลกระทบต่อผู้เสียหายมากกว่ารัฐ โดยคำ�นึงถึงเหตุ
ภววิสยั (พฤติการณ์ของความผิด) และเหตุอตั วิสยั (ลักษณะส่วนตัวของผูก้ ระทำ�ความผิด) ในการลงโทษ
ควบคูก่ นั เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมาศาลไทยมีแนวทางการพิจารณาโทษโดยคำ�นึงถึงเหตุภววิสยั เท่านัน้ เช่น ใน
คดียาเสพติดซึ่งผู้กระทำ�ผิดประกอบด้วยผู้มีบทบาทหลายส่วน ทั้งผู้ผลิต ผู้ขนส่ง ผู้ขายรายใหญ่ ผู้ขาย
รายย่อย หรือ ผู้เสพ ซึ่งนอกจากจะมีบทบาทต่างกันแล้ว ยังมีความต่างกันด้านสถานะทางสังคมด้วย
แต่การลงโทษผู้กระทำ�ผิดทุกคนเท่ากันจากพฤติการณ์ของความผิดเช่นเดียวกัน เช่น ดูจากจำ�นวนยา
เสพติดทีค่ รอบครอง ย่อมทำ�ให้ผกู้ ระทำ�ผิดทุกราย ไม่วา่ รายเล็กหรือรายใหญ่ ไม่มโี อกาสได้รบั การฟืน้ ฟู
แก้ไข นำ�ไปสู่ปัญหาปริมาณนักโทษล้นเรือนจำ� ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีจำ�นวนผู้ต้องขังมากที่สุดเป็น
อันดับที่ 6 ของโลก คิดเป็นจำ�นวนผู้ต้องขัง 445 คน ต่อ ประชากร 100,000 คน และส่วนใหญ่เป็นผู้
ต้องขังในคดียาเสพติด ทั้งนี้ ตนเสนอให้ในการทำ�สำ�นวนสอบสวนมีการสืบเหตุอัตวิสัย เช่น ประวัติ
สถานะเศรษฐกิจ และทีม่ าแห่งการกระทำ�ผิดเพือ่ ให้ทราบว่าบุคคลนัน้ เป็นตัวการสำ�คัญหรือตัวประกอบ
แห่งความผิด เพื่อสร้างการลงโทษที่เป็นธรรม และสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลที่เน้นให้ผู้
กระทำ�ผิดได้รับโอกาสฟื้นฟูแก้ไขตนและกลับเป็นคนดีของสังคมต่อไป
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2.3 การอภิปรายในช่วงบ่าย ในหัวข้อเรื่อง “มุมมองจากศาสนิกต่อโทษประหารชีวิต”
ผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย รศ.ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มงซินญอร์ ดร. วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภา
พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และท่านอาจารย์สนั ติ เสือสมิง ผูแ้ ทนสำ�นักจุฬาราชมนตรี โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพศ ทวีศักดิ์ เป็นผู้ดำ�เนินการอภิปราย
ผศ.สุรพศ ทวีศกั ดิ์ ในฐานะผูด้ ำ�เนินรายการ เริม่ ต้นด้วยการตัง้ ข้อสังเกตเอาไว้นา่ สนใจว่า
แม้ศาสนาทั้งหลายจะมีมุมมองต่อการประหารชีวิตในเชิงลบ แต่ศาสนาทั้งหลายกลับมีท่าทีที่เมินเฉย
ต่อการที่รัฐได้ออกมาตรการลงโทษประการชีวิตผู้กระทำ�ผิดกฎหมาย แท้จริงแล้ว ศาสนาเมินเฉยดังที่
ได้ข้อสังเกตหรือไม่ การนำ�หลักการของศาสนาต่าง ๆ มาอธิบายและขยายความ น่าจะเป็นช่องทางใน
การสนองตอบต่อข้อสังเกตของผู้ดำ�เนินรายการได้ แม้สุดท้ายแล้ว ผู้นำ�รัฐอาจจะเมินเฉยต่อหลักการ
ของศาสนา แต่ศาสนาก็ได้แสดงจุดยืนของตัวเองเอาไว้เป็นหลักให้สงั คมได้รว่ มเลือกหนทางทีเ่ หมาะกับ
ตัวเอง การเลือกหรือไม่เลือก จึงขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะของสังคมนั้น ๆ เอง

หากจะกล่าวถึงเนื้อแท้หรือแก่นแกนของหลักคำ�สอนของแต่ละศาสนานั้น จะพบว่า
ศาสดาของแต่ละศาสนาได้ออกแบบคำ�สอนที่สะท้อนตัวตนของตัวเองอย่างชัดแจ้ง ในฐานะที่ศาสนา
คริสต์และอิสลามนั้น เป็นศาสนาแบบเทวนิยม ที่มองว่า พระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างโลกและสรรพสิ่ง
ในจักรวาล หนึ่งในสิ่งที่ถูกสร้าง คือ “มนุษย์” พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ มนุษย์จึงมิใช่อะไรอื่น หากแต่
เป็นฉายาของพระผู้สร้าง ฉะนั้น การทำ�ลายชีวิตมนุษย์ จึงเป็นการทำ�ลายสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างสรรค์
ปั้นแต่งมาจากลมหายใจของพระองค์
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อย่างไรก็ตาม ศาสนาคริสต์ยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ไม่เห็นด้วยกับบทลงโทษประหาร
ชีวิต และถือเป็นแนวทางที่ศาสนาคริสต์ยืนยันมาตลอด และสนับสนุนให้ยกเลิกโทษการประหารชีวิต
ในขณะที่ศาสนาอิสลามแม้จะเห็นด้วยว่า ชีวิตมนุษย์มาจากพระเจ้า การทำ�ลายชีวิตจึงเป็นการผิดต่อ
สิ่งที่พระเจ้าสร้างมา แต่สิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือ อาจารย์สันติยืนยันอย่างหนักแน่นอนว่า ในคัมภีร์ของ
ศาสนาอิสลามนัน้ มีขอ้ ยกเว้นให้มนุษย์สามารถฆ่าผูท้ ำ�ผิดได้ เพือ่ หยุดยัง้ มิให้เกิดการฆ่าในโอกาสต่อไป
อีก การฆ่าจึงเป็นการหยุดการทำ�ชั่วของใครบางคนที่มิอาจจะเยียวยาได้ ฉะนั้น ในขั้นสุดท้ายแล้ว โทษ
ประหารจำ�เป็นต้องมีเพื่อมนุษย์ย่ำ�เกรง และป้องกันมิให้มนุษย์ทำ�ลายกันและกัน
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาแบบ “อเทวนิยม” ทีม่ จี ดุ ยืนว่า สรรพสิง่ มิได้เกิดจาก
ผูส้ ร้าง หากแต่สรรพสิง่ พึง่ พิงอิงอาศัยอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยตามกฎธรรมชาติ มนุษย์จงึ เป็นสมบัตขิ อง
ธรรมชาติที่ถูกหล่อหลอมมาจากกรรม ทั้งฝ่ายกุศลและอกุศล ถึงกระนั้น การเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ได้
มาอย่างยากลำ�บาก จึงทำ�ให้ชีวิตของมนุษย์มีคุณค่า ในฐานะเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการพัฒนาชีวิตจน
เข้าถึงความจริงสูงสุดคือ “นิพพาน” ชีวิตที่ประกอบด้วยรูปกับนาม จึงเป็นเครื่องมือที่จะนำ�พามนุษย์
เข้าถึงความจริงดังกล่าวได้
ด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสย้ำ�ถึงจุดยืนที่สะท้อนถึงตัวตนของพระพุทธศาสนาในวัน
การประกาศโอวาทปาติโมกข์ ที่สัมพันธ์กับหลักการ 3 อุดมการณ์ 4 และวิธีการ 6 กล่าวคือ (1) หลัก
การ เตือนมิให้ทำ�บาปทั้งปวง อันมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตามศีลข้อที่ 1 (2) อุดมการณ์ ตรัสเตือนว่า ผู้ที่
จะได้ชื่อว่าเป็นบรรพชิต หรือผู้งดเว้นจากบาปได้ ต้องไม่ฆ่าผู้อื่น (3) วิธีการ ตรัสเตือนมิให้ฆ่าหรือนิยม
ชมชื่นกับการฆ่า
การฆ่า หรือประหารชีวติ เพือ่ ให้ตายตกไปตามกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนัน้ อาจจะทำ�ให้
มองว่า เกิดความยุติธรรม และสาสมต่อการทำ�ผิดแล้ว อีกทั้งสามารถเยียวยาจิตใจของผู้ที่ถูกกระทำ�ได้
อย่างลงตัวแล้ว แต่ถงึ กระนัน้ วิธกี ารเหล่านีท้ ำ�ให้เกิดคำ�ถามตามมาว่า คนทีใ่ ช้ความรุนแรงเพือ่ ดับความ
รุนแรง หรือคนที่เอาการฆ่ามาจัดการคนที่ฆ่าคนอื่น จะมีภูมิธรรมที่ต่างกันตรงไหน สุดท้ายใครมี
มโนธรรมสูงกว่ากัน
การฆ่ากิเลสจึงเป็นวิถที ท่ี า้ ทายต่อจิตวิญญาณของมนุษยชาติ โดยร่วมกันออกแบบเครือ่ งมือ
หรือสร้างกระบวนการในการกล่อมเกลา เพือ่ คืนคนทีเ่ คยทำ�ผิดพลาดบกพร่องกลับไปสูส่ งั คม พร้อมทัง้
ให้โอกาสในฝึกฝนพัฒนาตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกับกลุ่มคนอื่น ๆ ในสังคมได้อย่างมีความสุข และ
สังคมก็ควรต้องดีใจเพราะสามารถพัฒนาคนไม่ดี คนมีภูมิคุ้มกันกิเลสบกพร่องให้กลับมาเป็นคนดี และ
สร้างสรรค์สิ่งดีงามแก่สังคมต่อไป
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2.4 การบรรยาย เรื่อง “มุมมองจากองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคมต่อโทษ
ประหาร” โดย ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมไทยและต่างประเทศ
สรุปว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศแถบอาเซียน ที่ยังคงโทษประหารชีวิต แต่
ไม่มีการบังคับใช้โทษประหารแล้วมาเป็นเวลา 8 ปี หากครบ 10 ปี ก็จะถือว่าเป็นประเทศที่ไม่มีโทษ
ประหารชีวติ ในทางปฏิบตั ิ อย่างไรก็ดี แม้วา่ คนไทยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 ยังคงเห็นด้วยกับโทษประหาร
ชีวิต แต่มีแนวโน้มที่จะไม่เห็นด้วยกับโทษประหารมากขึ้น เมื่อได้รับทราบข้อมูลเรื่องสิทธิในชีวิตอันเป็น
สิทธิขั้นพื้นฐาน และข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่า การประหารชีวิตนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์ต่อการลดจำ�นวน
อาชญากรรม แต่การคงโทษประหารชีวติ กลับเป็นสิง่ เร้าไปสูค่ วามรุนแรงในการก่ออาชญากรรม เช่น การ
ที่อาชญากรตัดสินใจฆ่าเหยื่อทิ้งเพื่อป้องกันการถูกซักทอดความผิดอันนำ�ไปสู่การรับโทษประหาร
นอกจากนี้ยังพบว่า อาชญากรมักมีพื้นฐานมาจากความยากจน ซึ่งความเหลื่อมล้ำ�และขาดโอกาสทาง
สังคมนี้ เป็นสาเหตุหลักของการก่ออาชญากรรมที่สังคมควรร่วมกันแก้ไขมากกว่าการแก้ปัญหาที่ปลาย
เหตุด้วยการประหารชีวิต
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การประชุมระดับภูมิภาคของ AICHR เกี่ยวกับสิทธิ
ของผู้พิการในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3
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การประชุมระดับภูมิภาคของ AICHR
เกี่ยวกับสิทธิของผู้พิการในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3
ภาณุพันธ์ สมสกุล และ พรชัย น้อยบ้านโง้ง*

บทคัดย่อ
บทความนีเ้ ป็นรายงานสรุปผลการประชุมระดับภูมภิ าคของ AICHR เกีย่ วกับสิทธิของผูพ้ กิ ารใน
ประชาคมอาเซียน ครัง้ ที่ ๓ นำ�เสนอความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการประชุม ตลอดจนสาระสำ�คัญ
ของการประชุม ประกอบด้วย ๓ ประเด็น ได้แก่ การเข้าถึงความยุตธิ รรม (access to justice) การเป็น
ผูป้ ระกอบการของคนพิการ (persons with disabilities as entrepreneurs) การจัดการความเสีย่ งจาก
ภัยพิบตั ิ (disaster risk management)

ค�ำส�ำคัญ:
สิทธิของคนพิการ ประชาคมอาเซียน การเข้าถึงความยุตธิ รรม การเป็นผูป้ ระกอบการของคนพิการ
การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ภาณุพนั ธ์ สมสกุล นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำ�นาญการพิเศษ สำ�นักคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน และพรชัย น้อยบ้านโง้ง นักวิชาการ
สิทธิมนุษยชนชำ�นาญการ สำ�นักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
*
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3rd AICHR Regional Dialogue on the Mainstreaming of
the Rights of People with Disabilities in the ASEAN Community
Panupun Som-skul*
Pornchai Noibanngong

Abstract
This article is a report of the 3rd AICHR Regional Dialogue on the Mainstreaming
of the Rights of People with Disabilities in the ASEAN Community arranged in Phuket,
Thailand. It mainly presents the background and objectives of the regional dialogue
as well as the discussions on the issues of the accessibility to justice, the persons with
disabilities as the entrepreneurs and disaster risk management concerned to persons
with disabilities.
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การประชุมระดับภูมิภาคของ AICHR
เกี่ยวกับสิทธิของผู้พิการในประชาคมอาเซียน
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2560
ณ โรมแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลินบีช จังหวัดภูเก็ต1
1

ความเป็นมา
ประเด็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการเป็นประเด็นที่ได้รับการให้ความสำ�คัญโดย
AICHR ในฐานะองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนทีไ่ ด้รบั การจัดตัง้ ตามกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) นับ
ตั้งแต่ที่ AICHR ได้มีการจัดการประชุมระดับภูมิภาคของ AICHR ที่เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการใน
ประชาคมอาเซียนขึน้ เป็นครัง้ แรกในเดือนตุลาคม 2558 ทัง้ นี้ ในระยะเวลาทีไ่ ล่เลีย่ กับการประชุมระดับ
ภูมิภาคของ AICHR ในครั้งแรกนั้น ประชาคมอาเซียนได้มีการประกาศวิสัยทัศน์อาเซียน 2568 (ASEAN Vision 2025) ขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2558 ที่มีวาระที่เกี่ยวกับคนพิการด้วย
การรับรองการเข้าถึงและการลดอุปสรรคสำ�หรับคนพิการในการมีสว่ นร่วมในประชาคมอาเซียน
อย่างมีประสิทธิภาพได้รับการกำ�หนดให้เป็นหนึ่งในประเด็นสำ�คัญและความท้าทายของอาเซียนใน
วาระการประชุมเพื่อบูรณาการตามวิสัยทัศน์อาเซียน 2568 และแผนแม่บทเพื่อการดำ�เนินการตาม
วิสยั ทัศน์ ทัง้ นี้ ตามแผนแม่บทว่าด้วยการเป็นประชาคมทางการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน อาเซียน
มุ่งมั่นที่จะเป็น “ประชาคมที่มีความครอบคลุมและความรับผิดชอบ เพื่อรับรองให้ประชาชนอาเซียน
ได้รับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ที่ตั้งอยู่บนหลักความยุติธรรม ประชาธิปไตย สมานฉันท์
และสภาพแวดล้อมที่ตระหนักถึงความแตกต่างทางเพศ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย หลัก
ธรรมาภิบาล และหลักนิตธิ รรม” อย่างไรก็ตาม สำ�หรับ AICHR นัน้ แผนแม่บทว่าด้วยการเป็นประชาคม
ทางการเมืองและความมั่นคงอาเซียนได้ผลักดันให้มีองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ทำ�หน้าที่ในการ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในอาเซียน โดยให้มีความร่วมมือกับองค์กรทั้ง 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน
1

จัดทำ�และสรุปผลการสัมมนา โดย นายภาณุพันธ์ สมสกุล นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำ�นาญการพิเศษ
สำ�นักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และนายพรชัย น้อยบ้านโง้ง นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำ�นาญการ สำ�นักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ผ่านการปรึกษาหารือกับองค์กรของอาเซียนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ตามบันทึกข้อตกลง (TOR) ในการ
จัดตัง้ AICHR ยังได้กำ�หนดให้ AICHR มีหน้าทีใ่ นการ “พัฒนายุทธศาสตร์การส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการสร้างประชาคมอาเซียน”
ในการประชุมระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ภายหลังจากที่ได้มีการประกาศวิสัย
ทัศน์อาเซียน 2568 นั้น ผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวได้มีข้อสังเกตว่า วิสัยทัศน์อาเซียน 2568 ยังไม่
ได้รบั รองสิทธิของประชาชนกลุม่ เปราะบางหรือกลุม่ ชายขอบอย่างทัว่ ถึง รวมทัง้ ยังไม่ได้กำ�หนดแนวทาง
การตอบสนองต่อความจำ�เป็นและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อกลุ่มบุคคลเหล่านี้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ที่
ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา คนพิการเป็นกลุ่มเปราะบางที่สุดกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระ
ทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความยากจน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความชราภาพ และโรค
ภัยไข้เจ็บ
ตามกรอบยุทธศาสตร์ 10 ปี ของอาเซียนว่าด้วยคนพิการ พ.ศ. 2554 - 2563 (The Strategic
Framework of the ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011 - 2020) ได้ระบุความ
สำ�คัญของการบูรณาการประเด็นปัญหาของคนพิการเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
(SDGs) นอกจากนี้ ปฏิญญาบาหลีว่าด้วยการเสริมสร้างบทบาทและการมีส่วนร่วมของคนพิการใน
ประชาคมอาเซียน (Bali Declaration on the Enhancement of the Role and Participation of
the Person with Disabilities in ASAEAN Community) ยังได้กำ�หนดว่า “การส่งเสริมและคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคนพิการ จะช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่ดีในการเป็นเจ้าของประชาคมและความก้าวหน้าที่สำ�คัญในการพัฒนามนุษย์
สังคม และเศรษฐกิจ รวมทั้งการขจัดความยากจน”
เมือ่ ได้มกี ารริเริม่ วางแผนโครงการทีเ่ กีย่ วกับสิทธิของคนพิการในปี พ.ศ. 2558 AICHR คาดหวัง
ว่าจะมีการให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (CRPD) โดยสมบูรณ์โดยประเทศสมาชิก
อาเซียนทุกประเทศ ซึ่งต่อมาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 บรูไนดารุสซาลามได้เป็นประเทศสุดท้าย
ของอาเซียนที่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา CRPD มีผลทำ�ให้อนุสัญญา CRPD กลายเป็นอนุสัญญาฉบับที่
สามที่ประเทศสมาชิกอาเซียนต่างเข้าเป็นรัฐภาคีครบทุกประเทศ ถัดจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
(CRC) และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ (CEDAW)
อย่างไรก็ตาม แม้ CRPD จะเป็นอนุสัญญาใหม่ที่มีผลใช้บังคับได้ไม่นาน แต่อนุสัญญา CRPD ก็
เป็นอนุสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนที่ทั่วโลกให้การยอมรับอย่างกว้างขวางและอย่างรวดเร็ว โดยใน
วาระครบรอบ 10 ปี ของการมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2559 อนุสัญญา CRPD มีรัฐภาคีแล้วรวมทั้งสิ้น
166 ประเทศ ในส่วนของสารัตถะของอนุสัญญา ฯ นั้น นอกจากอนุสัญญา CRPD จะได้ย้ำ�ถึงความ
สำ�คัญของหลักความเป็นสากล ความไม่สามารถแบ่งแยกได้ และความสัมพันธ์กันระหว่างสิทธิมนุษย
ชนและการไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ อนุสัญญา CRPD ยังได้กำ�หนดมาตรการเฉพาะขึ้นมา เช่น การ
เข้าถึง ความครอบคลุม และความสมเหตุสมผลในการมีที่พักอาศัย การมีชีวิตที่เป็นอิสระ ฯลฯ การ
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วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน

ดำ�เนินการตามมาตรการและหลักการเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ในระดับชาติก็จำ�เป็นควรต้อง
มีความพยายามร่วมมือกันในระดับอาเซียนด้วย ทัง้ นี้ เนือ่ งจากมีหลายประเด็นทีป่ ระเทศสมาชิกอาเซียน
จะได้ประโยชน์และมีผลกระทบร่วมกันจากความร่วมมือและการบูรณาการในระดับภูมิภาคอาเซียน
พัฒนาการที่สำ�คัญอีกประการหนึ่งที่สอดคล้องกับความพยายามของ AICHR ในด้านสิทธิของ
คนพิการ คือ การประกาศเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน 2573 (SDGs 2030) เพือ่ นำ�มาใช้แทนเป้าหมาย
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) ที่หมดอายุลงเมื่อปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ แม้ว่าเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17
ข้อ จะไม่มีข้อใดที่เกี่ยวข้องกับคนพิการโดยตรง แต่ก็เห็นได้ชัดเจนว่าเป้าหมาย SDGs ส่งเสริมการ
เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งให้ความสำ�คัญกับคนพิการอย่างชัดเจน การ
บรรลุเป้าหมายและตัวชีว้ ดั ทีก่ ำ�หนดไว้ตามเป้าหมาย SDGs จะช่วยให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืนทัง้
ในด้านวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตของคนพิการ ดังนั้น AICHR ซึ่งพิจารณาตามแนวทางของวิสัยทัศน์
อาเซียน 2568 (2025) อนุสัญญา CRPD และเป้าหมาย SDGs จึงได้ดำ�เนินการโครงการเพื่อบูรณาการ
สิทธิของคนพิการในประชาคมอาเซียนขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
2

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนพิการอย่างเป็นระบบ AICHR ได้มีการ
จัดทำ�แผนงานและโครงการ 3 เรือ่ ง ประกอบด้วย (1) การให้มเี วทีสำ�หรับการหารือและการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างคนพิการและภาคส่วนอื่น (2) กิจกรรมการสร้างความตระหนักรู้ และ (3) การจัดตั้งกรอบการ
ทำ�งานที่สามารถวัดผลได้ที่มีกระบวนการที่ยั่งยืนในการเสริมสร้างสิทธิของคนพิการ ทั้งนี้ ในประการ
แรก AICHR ได้ดำ�เนินการโดยการจัดให้มีการประชุมหารือระดับภูมิภาคที่มีผู้มีส่วนได้เสียจากระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติ รวมทั้ง ผู้แทนขององค์กรภาคประชาสังคมของคนพิการ (DPOs) เข้าร่วมด้วย
โดยคาดหวังให้ผเู้ ข้าร่วมการประชุมหารือได้มสี ว่ นในการร่วมให้ขอ้ มูล ข้อคิดเห็น และคำ�แนะนำ�สำ�หรับ
การดำ�เนินการต่อไปในประเด็นสำ�คัญ ๆ ที่เกี่ยวกับคนพิการ ประการที่สอง AICHR ได้เพิ่มการสร้าง
ความตระหนักรู้ โดยการจัดโครงการฝึกอบรมทีม่ งุ่ เน้นประเด็นทีห่ ลากหลายเกีย่ วกับสิทธิของคนพิการ
และประการทีส่ าม AICHR จัดตัง้ กรอบการทำ�งานทีค่ วรสามารถวัดผลการดำ�เนินการได้ โดยการจัดตัง้
คณะทำ�งานเพื่อสิทธิของคนพิการในประชาคมอาเซียน (Task Force for the Mainstreaming of
the Rights of Persons with Disabilities) ขึ้นมา
สำ�หรับในการประชุมระดับภูมิภาคของ AICHR เกี่ยวกับสิทธิของผู้พิการในประชาคมอาเซียน
ครั้งที่ 3 ครั้งนี้ AICHR เน้นให้ความสำ�คัญกับประเด็นที่ยังไม่ได้มีการหารืออย่างชัดเจนและเพียงพอใน
การประชุม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม จำ�นวน 3 ข้อ ดังนี้
(1) เพือ่ จัดให้มเี วทีในการรวบรวมข้อมูลจากผูม้ สี ว่ นได้เสีย ทัง้ นี้ เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารจัดทำ�แผนปฏิบตั ิ
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การระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิของคนพิการในประชาคมอาเซียน (Regional Action Plan on the
Mainstreaming of the Rights of People with Disabilities in the ASEAN Community)
(2) เพือ่ เสริมสร้างบทบาทความสำ�คัญของ AICHR ในการนำ�องค์กรของอาเซียนและองค์กรภาคี
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิคนพิการมาร่วมกันจัดทำ�ยุทธศาสตร์ดา้ นสิทธิมนุษยชนทีม่ ที ศิ ทางและตรงประเด็น
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นความพยายามร่วมกันของอาเซียนในการลดอุปสรรคของคนพิการที่จะเข้าเป็นส่วนที่
สำ�คัญส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน
(3) เพือ่ พัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรของอาเซียนทีเ่ กีย่ วข้องในประเด็นของคนพิการ โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่มีการประชุมหารือในครั้งนี้
การประชุมสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ประมาณ 120 คน ประกอบด้วย ผู้แทนประเทศสมาชิก
ของอาเซียนใน AICHR สมาชิกคณะทำ�งานเพื่อสิทธิของคนพิการในประชาคมอาเซียน ผู้แทนคณะ
กรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) ผู้แทนที่ประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียนด้านกฎหมาย (ASLOM) ผู้แทนที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจ
อาเซียน (SEOM) ผู้แทนองค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน (ASEAN NTOs) ผู้แทนสภาที่ปรึกษา
ธุรกิจอาเซียน (ABAC) ผู้แทนคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ (ACDM) ผู้แทนศูนย์
ประสานงานการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของอาเซียน (AHA Centre) ผู้แทนที่ประชุมเจ้า
หน้าทีอ่ าวุโสอาเซียนด้านสิง่ แวดล้อม (ASOEN) ผูแ้ ทนทีป่ ระชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการ
สังคมและการพัฒนา (SOMSWD) ผู้แทนสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (NHRIs) ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมของคนพิการ (DPOs) และผู้แทนขององค์กรสังกัด
สหประชาชาติ เช่น UNESCAP UN Woman UNICEF UNDP OHCHR UNFPA ฯลฯ
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คณะผู้แทนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เข้าร่วมการประชุม
ในการประชุมครั้งนี้ คณะผู้แทนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสำ�นักงานคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย
(1) นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(2) นายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(3) นายภาณุพันธ์ สมสกุล นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำ�นาญการพิเศษ
			สำ�นักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(4) นายพรชัย น้อยบ้านโง้ง นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำ�นาญการ
			สำ�นักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
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สาระส�ำคัญของการประชุม
ในการประชุมครั้งนี้มีสาระสำ�คัญ 3 หัวข้อ ประกอบด้วย
4.1 การเข้าถึงความยุติธรรม (access to justice)
ประเด็นนี้ถือเป็นหน้าที่ตามภารกิจของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียน
ด้านกฎหมาย (ASLOM) ภายใต้ประชาคมอาเซียนและความมั่นคง (APSC) พร้อมทั้ง เป็นเป้าหมายที่
16 ของเป้าหมายการพัฒนา SDGs การเข้าถึงความยุตธิ รรมไม่เพียงแต่เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับเจ้าหน้าที่
ผู้บังคับใช้กฎหมายเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับผู้จัดทำ�นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับด้านสังคมและ
เศรษฐกิจด้วย ทั้งนี้ การอภิปรายในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 9 ประเด็น ดังนี้
อินโดนีเซีย
4.1.1 คนพิการในอินโดนีเซียนั้นเริ่มถูกตีตราตั้งแต่ในครอบครัว ถือว่าเป็นคนบาปและเป็น
กรรมจากพระเจ้า คนพิการในอินโดนีเซียยังมีข้อจำ�กัดทางกฎหมายจำ�นวนมากที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
โดยคนพิการทีถ่ กู ละเมิดสิทธิและไม่สามารถเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมได้มจี ำ�นวนเพิม่ มากขึน้ ทุกปี โดย
กรณีทพี่ บส่วนใหญ่ เช่น การล่วงละเมิดทางเพศต่อหญิงพิการ ฯลฯ ในกรณีของอินโดนีเซียนัน้ มีองค์กร
ภาคประชาสังคมทีท่ ำ�หน้าทีใ่ ห้ความช่วยเหลือ เช่น การรับเรือ่ งร้องเรียน การร่วมสืบสวนสอบสวนกับ
เจ้าหน้าทีต่ ำ�รวจ การให้ความช่วยเหลือในกระบวนการดำ�เนินคดีของศาล ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีปญ
ั หา
ของผู้พิการหลาย ๆ เรื่อง เช่น คนตาบอดมักจะไม่ได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมเนื่องจากมอง
ไม่เห็นเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ คนเป็นใบ้หรือคนหูหนวกทีม่ องเห็นเหตุการณ์แต่ไม่ได้ยนิ เสียงจะไม่สามารถ
เป็นพยานในศาลอินโดนีเซียได้ ฯลฯ เนื่องจากกฎหมายอินโดนีเซียกำ�หนดว่าพยานในศาลต้องเป็นผู้ที่
รู้เห็นและได้ยิน ตลอดจน อุปสรรคอื่นทางกายภาพ เช่น การไม่สามารถใช้บริการสาธารณะในการเดิน
ทางไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งปัญหาอื่น เช่น คนพิการยังไม่เข้าใจสิทธิของตนเอง หรือเจ้า
หน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม เช่น ตำ�รวจ ยังไม่เข้าใจสิทธิของคนพิการ ตัวอย่างเช่น ครูในโรงเรียน
ก็ยังไม่เข้าใจคนพิการทางการพูดและการสื่อสารที่เป็นไปด้วยความยากลำ�บาก
ทั้งนี้ มีข้อเสนอเพื่อส่งเสริมสิทธิของคนพิการ ดังนี้
(1) การฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่เจ้าหน้าที่ศาลจนถึง
ผู้พิพากษา
(2) การสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือให้กับผู้พิการในกระบวนการยุติธรรม
(3) การให้ความรู้แก่ครูผู้สอนในโรงเรียนให้เข้าใจสิทธิของคนพิการ
(4) การสร้างกลไกที่สามารถทำ�ให้คนพิการสามารถเป็นพยานในศาลได้
(5) การสร้างความเข้าใจร่วมกับตำ�รวจ
(6) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมในการฝึกอบรมและ
ให้ความรู้ต่อชุมชนในประเด็นที่เกี่ยวกับคนพิการ และ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)

(7) การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนทางกฎหมายเพื่อให้มีการสอน
วิชาที่เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการ
ประเทศไทย
4.1.2 กระทรวงยุติธรรมของไทยมีการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายใน 6 ด้าน ดังนี้
(1) การจัดกิจกรรมการอบรมและให้ความรู้ทางกฎหมายให้กับประชาชน
การจัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์ และการจัดทำ�สื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์
(2) การรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหา
ข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งโดยผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยภายนอกศาล (conflict management)
(3) การจัดให้มีการให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมายให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ซึ่งมีทั้งการให้บริการในที่ตั้งของหน่วยงาน การจัดคลินิกหรือหน่วยเคลื่อนที่ในระดับจังหวัดทั่วทั้ง
ประเทศ การจัดให้มีรถออกให้บริการในพื้นที่ชนบท (mobile clinic) ตลอดจนการจัดให้มีสายด่วน
(hotline) เพื่อการให้บริการทางโทรศัพท์
(4) การจัดให้มีทนายความอาสาในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยไม่คิดค่า
ใช้จ่ายให้กับประชาชน
(5) การจัดให้มีกองทุนยุติธรรมเพื่อการชดเชยเยียวยาผู้บริสุทธิ์ในกระบวนการ
ยุติธรรม รวมทั้งการขอใช้สิทธิใช้เงินประกันตัว (compensation service)
(6) กลไกการให้การคุ้มครองพยานในคดีอาญา
ทีผ่ า่ นมา คนพิการจัดเป็นกลุม่ บุคคลทีม่ คี วามยากลำ�บากในการเข้าถึงความยุตธิ รรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จึงได้มีการจัดทำ�โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมให้คน
พิการสามารถเข้าถึงสิทธิและความยุติธรรมได้ เช่น โครงการจัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พิการ
ทางการได้ยินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ ยัง
ได้มีการจัดทำ�โครงการพจนานุกรมภาษากฎหมายและคำ�ศัพท์ในกระบวนการยุติธรรมสำ�หรับภาษา
มือ ซึ่งจะต้องมีการบัญญัติคำ�ศัพท์ใหม่ ๆ ทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสำ�หรับล่ามหรือ
ผู้แปลภาษามือ เพื่อลดอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิความยุติธรรมสำ�หรับผู้พิการ
ในระดับนโยบาย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพยังได้มีการจัดทำ�แผนปฏิบัติการ
แห่งชาติเพื่อสิทธิของผู้พิการ (National Action Plan for People with Disabilities) ซึ่งปัจจุบันอยู่
ในแผนฉบับที่ 3 มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของคนพิการเพื่อให้
หน่วยงานรัฐได้ใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินการ รวมทั้งจะได้มีการจัดตั้งกลไกในการติดตามความ
ก้าวหน้าของสิทธิของคนพิการในปลายปีนี้อีกด้วย
สำ�หรับปัญหาหรือข้อท้าทายของคนพิการในประเทศไทยในปัจจุบันต่อประเด็น
ปัญหาการเข้าถึงสิทธิความยุตธิ รรม คือ คนพิการในประเทศไทยส่วนใหญ่ยงั ขาดความรูค้ วามเข้าใจทัง้
ความรูใ้ นเชิงกฎหมายและความรูท้ เี่ กีย่ วกับสิทธิของตนเอง ซึง่ กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพก็แก้ปญ
ั หา
โดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปพบ เพื่อดำ�เนินการให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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สำ�หรับคนพิการทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีช่ นบท รวมทัง้ ยังได้มขี ยายบทบาทของประเทศไทยให้มากขึน้ ในเวที ASLOM
เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิความยุติธรรมให้มากยิ่งขึ้นสำ�หรับคนพิการในบริบทของอาเซียน
4.1.3 เจ้าหน้าที่ตำ�รวจของไทยตระหนักและให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งกับสิทธิของคนพิการใน
กระบวนการทางกฎหมายและความยุติธรรม ทั้งนี้ ตามหลักการ เจ้าหน้าที่ตำ�รวจมีหน้าที่ในการจัดทำ�
รายงานการสอบสวนที่แสดงพยานหลักฐานที่ได้มาจากกระบวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ในส่วนของคนพิการนั้น เจ้าหน้าที่ตำ�รวจจะต้องมีการให้ความช่วยเหลือตามที่มี
ความต้องการ เช่น คนที่มีปัญหาในการสื่อสาร ตำ�รวจจะต้องจัดให้มีล่ามในการสื่อสาร และเมื่อสรุป
สำ�นวนคดีเพื่อเสนอต่อพนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่ตำ�รวจก็จะต้องมีการสรุปเพื่อให้คนพิการที่เกี่ยวข้อง
กับคดีได้เข้าใจสำ�นวนคดีอย่างชัดเจนด้วย
โดยปกติเมื่อต้องการให้มีความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษที่เกี่ยวกับคนพิการ ตำ�รวจจะ
มีการประสานงานขอความช่วยเหลือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
หรือองค์กรเอกชนที่มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้เฉพาะด้าน นอกจากนี้ หากเป็นกรณีที่มี
ความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษที่เกี่ยวกับเด็กและผู้หญิง ก็จะมีการให้เจ้าหน้าที่ตำ�รวจผู้หญิงเป็นผู้ดำ�เนิน
การในส่วนที่ต้องมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำ�รวจมีทิศทางที่จะต้องพัฒนาต่อไป ดังต่อไปนี้
(1) การจัดให้มกี ารให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในกระบวนการยุตธิ รรมต่อคนพิการ
(2) การส่งเสริมให้มีอาสาสมัครที่ทำ�หน้าที่ในการเป็นล่ามในการแปลภาษา เช่น
ภาษามือ หรือความต้องการเฉพาะในด้านอื่น ๆ ให้มากยิ่งขึ้น
(3) การให้ความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิของคนพิการและอนุสญ
ั ญา CRPD ต่อเจ้าหน้าทีต่ ำ�รวจ
ฟิลิปปินส์
4.1.4 จากประชากรทั้งหมดของฟิลิปปินส์ ประมาณ 100 ล้านคน มีประชากรคนพิการ
ประมาณร้อยละ 1.57 หรือประมาณ 1.57 ล้านคน โดยมีสัดส่วนหญิงและชายเท่า ๆ กัน ประมาณร้อย
ละ 50 โดยพบว่า ประชากรคนพิการส่วนใหญ่ในฟิลิปปินส์เป็นสมาชิกในครอบครัวที่ยากจน ทั้งนี้ โดย
มีกลุม่ อาการความพิการสูงสุด คือ หูหนวก ตาบอด และความพิการประเภทอืน่ ตามลำ�ดับ อย่างไรก็ตาม
ฟิลิปปินส์ได้เข้าเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของพิการ (CRPD) ด้วย ซึ่งตามอนุสัญญา ข้อ 12
และ 13 ได้กำ�หนดให้รฐั มีหน้าทีใ่ นการฝึกอบรมให้กบั เจ้าหน้าทีใ่ นกระบวนการยุตธิ รรมเกีย่ วกับสิทธิของ
คนพิการ นอกจากนี้ ในส่วนของกฎหมายภายในของฟิลิปปินส์เอง ฟิลิปปินส์มีกฎหมายจำ�นวนหนึ่งที่
เกีย่ วกับสิทธิของคนพิการ เช่น ความสามารถในการเข้าถึงสถานทีส่ าธารณะทีส่ อดคล้องกับแนวคิดอารยะ
สถาปัตยกรรม (Friendly Design/Universal Design) การรับรองการได้รับสิทธิทางการศึกษาและ
สาธารณสุข เป็นต้น รวมทัง้ ยังมีคำ�สัง่ ของฝ่ายบริหาร (executive order) เพือ่ รับรองการเข้าถึงสิทธิของ
คนพิการด้วย
ฟิลิปปินส์ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยกิจการของคนพิการ (Nation-
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al Council on Disability Affairs) เพื่อให้เป็นหน่วยงานระดับชาติที่ทำ�หน้าที่ในการกำ�หนดนโยบาย
และแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อรับรองการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
สิทธิในการเข้าถึงความยุตธิ รรมนัน้ คณะกรรมการแห่งชาติวา่ ด้วยกิจการของคนพิการ ได้กำ�หนดภารกิจ
ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
(1) การเป็นองค์กรกลางระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อต่อต้านการเลือกปฏิบัติต่อคน
พิการและการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
(2) การจัดให้มีบริการความช่วยเหลือทางกฎหมาย เช่น การจัดให้มีผู้ช่วยเหลือทาง
กฎหมายในการเข้าใช้บริการหน่วยงานทางด้านความยุติธรรม ฯลฯ
(3) การฝึกอบรมและการพัฒนา เช่น การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับองค์กรของ
คนพิการเกีย่ วกับการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม การจัดการฝึกอบรมให้กบั อาสาสมัคร ผูก้ ำ�หนดนโยบาย
และผู้จัดการโครงการหรือผู้บริหารโครงการของรัฐที่เกี่ยวกับเด็กและสตรี เจ้าหน้าที่ทั้งของภาครัฐและ
ภาคเอกชน การรวบรวมข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้พิการในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม และกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและพฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่อคนพิการ
มาเลเซีย
4.1.5 ในส่วนของประสบการณ์จากมาเลเซียนั้น ศาลมาเลเซียจะส่งเสริมให้คนพิการสามารถ
เข้ามีส่วนร่วมกับระบบการพิจารณาของศาลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยศาลจะแยกย่อย
ความต้องการของคนพิการแต่ละประเภททีม่ คี วามแตกต่างกันอย่างชัดเจน รวมทัง้ แยกกลุม่ ทีเ่ ปราะบาง
เป็นพิเศษออกมาต่างหากอีกด้วย เช่น กลุ่มผู้หญิงและเด็กพิการที่ถูกใช้ความรุนแรงหรือถูกทำ�ร้าย ฯลฯ
ปัญหาที่คนพิการกลัวที่จะนำ�เรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม คือ การกลัวถูกกลับมาแก้แค้นหรือทำ�ร้าย
ซ้ำ�อีกครั้งภายหลังจากกระบวนการยุติธรรมยุติแล้ว (retaliation) การไม่มีข้อมูลและความรู้ที่จะเข้าสู่
ความยุติธรรม และการไม่สามารถสื่อสารได้ด้วยตนเอง ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม แม้สิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรมของคนพิการจะได้รับการรับรองตาม
ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน (ASEAN Human Rights Declaration – AHRD) ข้อ 2 และข้อ 5
แต่ในทางปฏิบัติแล้วยังพบว่า รัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนยังทำ�ให้เกิดความก้าวหน้าที่เกี่ยวกับ
สิทธิของคนพิการในกระบวนการยุติธรรมน้อยมาก
4.1.6 แม้สิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรมของคนพิการจะปรากฏชัดเจนตามอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิคนพิการ (CRPD) ข้อ 13 ซึ่งกำ�หนดให้รัฐมีหน้าที่ในการจัดการฝึกอบรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรม เช่น ตำ�รวจ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ฯลฯ เพื่อให้เข้าใจสิทธิของคนพิการ รวมทั้งการ
จัดการฝึกอบรมให้กับผู้กำ�หนดนโยบายและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยว
กับการจัดทำ�นโยบาย เพื่อให้มีการจัดทำ�กฎหมายและนโยบายที่สอดคล้องกับกฎหมายและพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของคนพิการ
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วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน

ในส่วนของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้น สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมาเลเซีย
(SUHAKAM) ได้ทำ�หน้าทีใ่ นด้านการติดตามการดำ�เนินการของรัฐ (monitoring) รวมทัง้ การร่วมกับภาค
ประชาสังคมในการจัดโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ให้กับทั้งคนพิการและภาคส่วนต่าง ๆ ของรัฐ
อย่างไรก็ตาม SUHAKAM ยังคงมีข้อจำ�กัดทางกฎหมายในการทำ�งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SUHAKAM
ต้องทำ�งานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเฉพาะจากเรื่องที่มีการร้องเรียนเข้ามาเท่านั้น โดยไม่มีอำ�นาจใน
การยกเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นพิจารณาเองได้
กัมพูชา
4.1.7 ปัญหาการเข้าถึงความยุตธิ รรมของคนพิการในกัมพูชาส่วนใหญ่เกิดขึน้ ในเขตพืน้ ทีช่ นบท
ที่ยังมีปัญหามาตรฐานในการดำ�รงชีวิตที่ค่อนข้างต่ำ�และยังมีปัญหาความยากจนอยู่มาก จากการศึกษา
พบว่า คนพิการในพื้นที่ชนบทยังขาดการเข้าถึงสิทธิในด้านต่าง ๆ และยังถูกเลือกปฏิบัติ รวมทั้งยังพบมี
การใช้ความรุนแรงต่อคนพิการ เช่น กรณีเด็กพิการทางสมองถูกล่ามโซ่เอาไว้ที่บ้าน ฯลฯ การเข้าถึงสิทธิ
ของคนพิการยังไม่ได้รบั การเติมเต็มในทุกด้าน โดยเฉพาะการเข้าถึงความยุตธิ รรม นอกจากนี้ ยังมีปญ
ั หา
อื่น เช่น การขาดการมีส่วนร่วม การถูกสังคมตีตราบาป การมีสถานะทางเศรษฐกิจและการศึกษาที่ค่อน
ข้างต่ำ� และการขาดการสนับสนุนจากครอบครัว ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเข้าเป็นรัฐภาคีของอนุสญ
ั ญา CRPD กัมพูชาได้มกี ารพัฒนาการ
เข้าถึงสิทธิของคนพิการในหลายด้าน เช่น เรือ่ งของการเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชน ได้มกี ารปรับปรุง
แก้ไขให้มีการอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับการเดินทางของคนพิการให้ทำ�ได้ง่ายยิ่งขึ้น ฯลฯ กัมพูชาได้มี
การจัดทำ�กรอบกฎหมายระดับชาติว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (National Legal Framework of Disability Rights) โดยจัดทำ�เป็นกฎหมายที่มีความยาว 60 มาตรา เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของคนพิการ
นอกจากนัน้ ยังได้มกี ารจัดทำ�ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ ารแห่งชาติ (National Strategies and Action
Plan) ว่าด้วยสิทธิของคนพิการ โดยกำ�หนดเป็นกลยุทธ์ 10 ข้อ ซึ่งตามข้อ 3 จะเป็นข้อที่ว่าด้วยการส่ง
เสริมการเข้าถึงสิทธิความยุติธรรมและการลดการเลือกปฏิบัติที่มีต่อคนพิการ
นอกจากนี้ กัมพูชายังได้มีการร่วมลงนามรับรองยุทธศาสตร์อินชอน พ.ศ. 2556 (2013)
เพื่อให้คนพิการมีช่องทางและกลไกที่จะเข้าถึงสิทธิโดยผ่านคณะกรรมการดำ�เนินงานคนพิการ (Disability Action Council) รวมทั้งสนับให้คนพิการเข้าถึงสิทธิโดยผ่านช่องทางอื่น เช่น องค์กรภาคประชา
สังคม และองค์กรของสหประชาชาติด้วย
ข้อท้าทายสำ�หรับประเด็นสิทธิของคนพิการในกัมพูชา ประกอบด้วย
(1) การขาดการเข้าถึงสิทธิในด้านต่าง ๆ
(2) การขาดองค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการ และ
(3) การขาดการให้คำ�มั่นร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของคนพิการ
ในการปรับปรุง เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขกระบวนงานในความรับผิดชอบของตนเพือ่ รับรองการเข้าถึงสิทธิ
ของคนพิการ
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องค์การระหว่างประเทศ
4.1.8 ESCAP มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนคนพิการในการเข้าถึงสิทธิความยุติธรรม
ใน 4 มิติ มาตั้งแต่ปี 2002 (พ.ศ. 2545) จนถึงปัจจุบัน ตามแนวทางของยุทธศาสตร์อินชอน (Incheon
Strategy) ทั้งนี้ ตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้กำ�หนดเป้าประสงค์ (goal) จำ�นวน 10 ข้อ แบ่งออกเป็น
เป้าหมาย (target) ด้านต่าง ๆ จำ�นวน 27 ด้าน และมีตัวชี้วัดความสำ�เร็จทั้งหมดรวม 62 ตัวชี้วัด โดย
ยุทธศาสตร์อินชอนนี้มีความสอดคล้องและสนับสนุนอย่างยิ่งต่อเป้าหมายการพัฒนา SDG ข้อที่ 16 ทั้งนี้
ESCAP จะได้จดั การประชุมเพือ่ ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบตั ติ ามยุทธศาสตร์อนิ ชอน สำ�หรับประเทศ
สมาชิก ESCAP ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เพื่อติดตามใน 4 ประเด็น
ดังนี้
(1) การพัฒนาและเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพทางด้านกฎหมายในประเด็นที่เกี่ยวกับ
คนพิการให้กับ เช่น นักกฎหมาย ทนายความ ผู้พิพากษา ผู้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย (paralegal)
คณะลูกขุน (jury member) ฯลฯ
(2) ในฐานะที่เป็นเหยื่อทางอาชญากรรม คนพิการ เช่น ผู้หญิงใบ้ ผู้มีความบกพร่องทาง
สติปญ
ั ญา ฯลฯ ควรจะต้องได้รบั ข้อมูลและได้รบั ความช่วยเหลือเชิงรุกทีเ่ ป็นการอำ�นวยความสะดวกเป็น
พิเศษเพื่อให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยปราศจากอคติ (prejudice)
(3) ในฐานะผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาในคดีอาญา พบว่า มีจำ�นวนผู้ต้องหาที่เป็นผู้มีความ
บกพร่องทางสติปญ
ั ญาจำ�นวนเพิม่ สูงมากขึน้ รวมทัง้ กรณีความสามารถในการเป็นพยานในคดีอาญาของ
ผูม้ คี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญา ซึง่ ทัง้ 2 กรณีนี้ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ กีย่ วข้องควรจะต้องใช้ความระมัดระวัง
เป็นพิเศษและให้ความสำ�คัญกับข้อเท็จจริงที่ได้จากคนพิการในกลุ่มนี้อย่างสูงสุด
(4) การดำ�เนินการตามกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ อัยการ ศาล ฯลฯ
ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการต้องดำ�เนินการในสภาพแวดล้อมที่มั่นใจได้ว่าคนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่า
นั้นได้อย่างดี
4.1.9 ในฐานะกลไกด้านรัฐสภาของประเทศสมาชิกอาเซียน สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA)
ซึง่ เป็นกลไกความร่วมมือของผูน้ ำ�รัฐสภาของประเทศสมาชิกอาเซียน มีประเด็นหารือส่วนใหญ่ ประกอบ
ด้วย
การจัดทำ�กฎหมายโดยผ่านกลไกรัฐสภา เช่น ความร่วมมือในการต่อต้านการค้ายาเสพติด การ
พัฒนาศักยภาพของคนพิการ ฯลฯ ซึ่งกฎหมายที่ได้มีการประชุมร่วมกันจะเป็นกฎหมายที่มีความจำ�เป็น
ต้องมีความร่วมมือในระดับภูมิภาคที่ต้องมีกฎหมายร่วมกันในระดับภูมิภาคที่สอดคล้องกัน แต่ปัญหาที่
สำ�คัญกว่าการจัดทำ�กฎหมาย คือ การทำ�ให้กฎหมายที่ออกมาแล้วนั้นมีผลบังคับใช้และเกิดประโยชน์
อย่างแท้จริง ดังนัน้ ในมุมมองของรัฐสภา จึงไม่ใช่เพียงแค่การผ่านร่างกฎหมายทีต่ อ้ งพิจารณาอย่างถีถ่ ว้ น
เท่านัน้ แต่ตอ้ งพิจารณาผลและความเป็นไปได้ในทางปฏิบตั ภิ ายหลังจากทีก่ ฎหมายมีผลใช้บงั คับแล้วอีก
ด้วย
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ในส่วนของการจัดทำ�กฎหมายสำ�หรับคนพิการนั้น ผู้มีส่วนในกระบวนการจัดทำ�และพิจารณา
กฎหมายทั้งหมด เริ่มตั้งแต่หน่วยงานของรัฐและรัฐสภา ต้องทำ�ให้กฎหมายมีชีวิต สามารถนำ�ไปบังคับใช้
ปฏิบตั ไิ ด้จริง ตรงตามวัตถุประสงค์ในการจัดทำ�กฎหมาย มากกว่าการปรากฏขึน้ ของกระดาษหรือเอกสาร
ทางกฎหมายเท่านั้น
4.2 การเป็นผู้ประกอบการของคนพิการ (persons with disabilities as entrepreneurs)
หัวข้อนี้มุ่งเน้นไปที่ประเด็นที่ถูกมองข้ามโดยคนส่วนใหญ่ บนข้อเท็จจริงที่ว่า คนพิการไม่ใช่
เป็นเพียงแค่ผู้รับสวัสดิการสังคมจากรัฐเท่านั้น แต่คนพิการสามารถมีบทบาทสำ�คัญในทางด้านเศรษฐกิจ
ได้ดว้ ยตนเอง ดังนัน้ สิทธิของคนพิการในการประกอบธุรกิจและการทำ�หน้าทีเ่ ป็นนายจ้างหรือการทำ�งาน
ได้ด้วยตนเองควรจะได้รับการหารืออย่างเป็นระบบมากขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ แผนแม่บทประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนฉบับใหม่ได้มีการอ้างอิงถึงประเด็น เช่น การเป็นห่วงโซ่อุปทานระดับโลก (Global
Value Chain – GVC) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และประชาคมอาเซียนที่มีความยืดหยุ่น รวมทั้ง
การมุ่งเน้นประเด็นเศรษฐกิจที่ภาคประชาชนและการให้คนเป็นศูนย์กลาง โดยได้กล่าวถึงความต้องการ
ที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจขนาดจิ๋ว ขนาดกลาง และขนาดย่อม (Micro, Small and Medium Enterprise – MSME) ซึง่ ทุกประเด็นดังกล่าวล้วนเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับคนพิการ รวมทัง้ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนยังต้องการให้บคุ คลมีสทิ ธิเท่าเทียมกันในการเป็นผูป้ ระกอบการทางเศรษฐกิจด้วย ความ
ปรารถนาทางนโยบายเหล่านีจ้ งึ สามารถช่วยกำ�หนดมาตรการทีจ่ ะทำ�ให้เกิดความเท่าเทียมกันของบทบาท
และโอกาสต่อคนพิการด้วย
การอภิปรายในหัวข้อนี้ออกเป็น 5 ประเด็น ดังนี้
4.2.1 การเป็นคนพิการที่อุทิศตนให้กับการทำ�ธุรกิจ พร้อมกับการเป็นภาคประชาสังคมที่ทำ�
หน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทำ�ให้พบว่า คนพิการมีศักยภาพสูงมากในการเป็น
ผู้ประกอบการที่ประสบความสำ�เร็จเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป วิทยากรกล่าวว่า ตนได้เข้าสานต่อกิจการ
ของครอบครัวซึ่งเป็นกิจการโรงหนังเก่า ซึ่งตอนแรกยังไม่ได้มีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอะไร แต่ภาย
หลังที่ได้เข้ามาบริหารกิจการ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของอาคารให้เป็นมิตรต่อคนพิการตามแนวคิด
อารยะสถาปัตยกรรม (Friendly Design/Universal Design) รวมทั้งได้มีการจ้างคนพิการเข้าทำ�งาน
ก่อนที่ธุรกิจจะขยายตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันบริหารธุรกิจในเครือที่ประกอบด้วย ธุรกิจอ
พาร์ทเม้นท์ ธุรกิจที่พักราคาถูก ธุรกิจโรงแรม ฯลฯ ซึ่งพบว่ากิจการมีการขยายตัวไปได้ดีอย่างต่อเนื่อง
4.2.2 สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทย (Parents Association of Thai Persons with
Autism) จัดตั้งขึ้นมาเมื่อ 25 ปีที่แล้ว มีเป้าหมายในเบื้องต้นเพื่อให้มีอำ�นาจในการเจรจาต่อรองกับหน่วย
งานของภาครัฐเพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือบุคคลที่มีอาการออทิสติก ก่อนที่ต่อมาจะเริ่มต้นกิจการแรกของ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)

สมาคมด้วยการจัดตั้งโรงเรียนของสมาคม ฯ ที่บริหารจัดการสอดคล้องกับแนวคิดแบบการเรียนที่บ้าน
(home school) โดยเป็นการจัดการศึกษาแบบตามอัธยาศัยและการพัฒนาทักษะในการดำ�รงชีวิต ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้มีการพัฒนาตนเอง ให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในสังคมได้ด้วยตนเอง
สามารถมีอาชีพได้ตามความสนใจ และมีความคิดสร้างสรรค์และมีทัศนคติที่ดี โดยเป็นโรงเรียนที่เน้นให้
ครูมีบทบาททำ�ให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าในความเป็นมนุษย์ ยอมรับกฎเกณฑ์และกติกาของสังคม
มีพฤติกรรมที่ดี โดยมีการบูรณาการการเรียนการสอน อาชีพ และการส่งเสริมด้านกิจกรรมเข้าด้วยกัน
เพื่อให้เด็กได้เติบโตขึ้นทุกวัน และสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุด ในภาวะที่ยังขาดการบริการช่วย
เหลือจากรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทำ�ให้เด็กหรือบุคคลทีม่ อี าการออทิสติกสามารถมีงานทำ� ทัง้ นี้ เพราะ
ผู้พิการส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่ด้วยความยากจนและไม่มีงานทำ�
กิจกรรมสำ�คัญต่อมาที่สมาคม ฯ ได้ดำ�เนินการ คือ การจัดทำ�แอพลิเคชั่นเพื่อช่วยเหลือ
การใช้ชวี ติ ของเด็กออทิสติก โดยปัจจบันได้มกี ารเปิดให้ดาวน์โหลดได้ฟรี ซึง่ แอพลิเคชัน่ จำ�นวนมากเหล่านี้
มีทง้ั ทีจ่ ดั ทำ�ขึน้ ด้วยความริเริม่ ของสมาคม ฯ เอง และการร่วมมือกับภาคเอกชนอืน่ ในการดำ�เนินการขึน้ มา
มีเป้าหมายเพื่อช่วยทั้งผู้ปกครองและบุคคลที่มีอาการออทิสติกให้สามารถใช้ชีวิตได้ด้วยความสะดวก
ยิ่งขึ้น
กิจกรรมสำ�คัญสุดท้ายที่ต้องการนำ�มาแลกเปลี่ยนต่อที่ประชุม คือ การฝึกอบรมด้านอาชีพ
ให้กับบุคคลที่มีอาการออทิสติกให้สามารถทำ�งานในสำ�นักงานได้ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้
สมาคม ฯ ยังได้มีการตั้งบริษัทที่รับบุคคลที่มีอาการออทิสติกเข้าทำ�งานด้วย โดยในปัจจบัน สมาคม ฯ ได้
จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพให้บุคคลออทิซึมแล้ว 4 ศูนย์ ทั่วประเทศ
เป้าหมายที่สมาคม ฯ จะทำ�ในลำ�ดับต่อไป คือ
(1) การจัดทำ�ข้อตกลงจรรยาบรรณ (code) ร่วมกับบริษัทภาคเอกชนเพื่อให้มีการจ้าง
งานบุคคลที่มีอาการออทิสติกและคนพิการอื่นเข้าร่วมงานกับบริษัท
(2) การสนับสนุนการจ้างงานบุคคลทีม่ อี าการออทิสติกในภาคส่วนอืน่ เช่น หน่วยงานภาครัฐ
องค์กรภาคประชาสังคม ฯลฯ รวมทัง้ การส่งเสริมให้บคุ คลทีม่ อี าการออทิสติกสามารถเป็นผูป้ ระกอบการ
ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ พบว่ามีงานบางลักษณะที่บุคคลที่มีอาการออทิสติกสามารถทำ�ได้ดีถึงดีมากเช่นเดียว
กับบุคคลปกติ เช่น งานด้านศิลปะและงานออกแบบหรือวาดภาพ งานออกแบบสติกเกอร์ไลน์ งานออกแบบ
เว็บไซต์ งานเขียนโปรแกรม ฯลฯ
ปัจจุบัน สมาคม ฯ มีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจำ�นวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งมีผู้สมัครเข้า
ร่วมการฝึกอบรมอาชีพเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน สมาคม ฯ จึงมีแผนจะขยายศูนย์ฝึกอบรมอาชีพให้มีอยู่ใน
ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยที่ทำ�ให้ไม่ต้องเดินทางไกลมากเกินไป
4.2.3 หอการค้าไทยได้มีประสบการณ์อย่างมากในการสนับสนุนการจ้างงานและการสร้าง
อาชีพให้กับคนพิการ เช่น กรณีในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ที่บริษัทผู้ผลิตน้ำ�ตาลทรายโดยผ่านความร่วมมือ
กับรัฐบาลในโครงการประชารัฐ ได้จัดทำ�โครงการร่วมกับชุมชนในการจ้างงานคนพิการให้ทำ�งานบริการ
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ชุมชนตามความต้องการของชุมชน นอกจากนี้ ยังได้มกี ารจัดทำ�เป็นแผนเพือ่ การดำ�เนินการในระยะยาว
ร่วมกับเครือข่ายบริษทั ภาคเอกชนทีเ่ ป็นสมาชิกของหอการค้า เพือ่ ให้มกี ารกำ�หนดเป้าหมายเฉพาะหน้า
ใน 5 ด้าน (immediate goal/ 5 quick win) และเป้าหมายระยะยาว เพื่อให้เห็นผลสำ�เร็จทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว
4.2.4 การทีจ่ ะทำ�ให้เกิดความมัน่ คงในการเป็นผูป้ ระกอบการของคนพิการ ผูป้ กครอง ผูด้ แู ล
หรือแม้แต่คนพิการเองจะต้องเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นก่อนเสมอว่า ความล้มเหลวในการประกอบธุรกิจ
สามารถเกิดได้ทกุ เมือ่ แต่สำ�หรับคนพิการนัน้ ความล้มเหลวอาจเกิดขึน้ ได้งา่ ยมากกว่าหลายเท่า ทัง้ นี้ แม้
ตามอนุสัญญา CRPD ข้อ 12 จะรับรองให้รัฐส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ แต่ในทาง
ปฏิบตั ยิ งั พบว่าคนพิการยังคงมีอปุ สรรคในการเข้าถึงเงินกูล้ งทุนหรือเงินกูเ้ พือ่ ซือ้ อสังหาริมทรัพย์ได้ยาก
มาก ซึง่ รัฐควรต้องย้อนกลับไปดูหลักการตามทีก่ ำ�หนดไว้ในอนุสญ
ั ญา ฯ และรัฐควรต้องได้มกี ารปรับปรุง
ให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว
4.2.5 คณะกรรมการผู้ ป ระกอบการรุ่ น ใหม่ อ าเซี ย นเป็ น องค์ ก รกลางของนั ก ธุ ร กิ จ
รุ่นใหม่ในอาเซียนทีส่ นับสนุนการเป็นผูป้ ระกอบการใหม่ของคนทุกกลุม่ รวมทัง้ ทำ�หน้าทีใ่ นการประสาน
งานกับองค์กรในภูมิภาคอาเซียนที่ทำ�หน้าที่ในการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการส่งเสริมให้
คนพิการได้เป็นผู้ประกอบการด้วย
คนพิการเป็นบุคคลทีม่ ศี กั ยภาพและความสามารถในการทำ�อะไรต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกัน
กับคนปกติ เช่น การเล่นกีฬา การประกอบอาชีพ ฯลฯ แต่ต้องเริ่มด้วยการให้คนพิการได้เข้าเป็นส่วน
หนึง่ ของสังคม (social inclusive) เช่นเดียวกันคนปกติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้โอกาสโอกาสคนพิการ
สามารถเป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือเข้าร่วมธุรกิจถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของอีกหลายสิ่งสำ�หรับคนพิการ
นอกจากนี้ คนพิการควรต้องได้รับการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันในการประกอบอาชีพ อย่างไรก็ตาม
ไม่ใช่ธุรกิจทุกแบบที่เหมาะสมกับคนพิการ ไม่ว่าจะในฐานะผู้ประกอบการคนเดียวหรือการรวมกลุ่มกัน
ประกอบอาชีพ ดังนั้น คนพิการจึงควรได้รับการสนับสนุน ประการที่หนึ่ง คือ ความรู้ ทั้งความรู้ที่เกี่ยว
กับการตลาดและความรู้ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะเสนอออกสู่ตลาด ประการที่สอง คือ การ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน ทั้งนี้ ในปัจจุบัน มีองค์กรภาคประชาสังคมหลายแห่งที่เสนอการให้ความช่วยเหลือ
ด้านเงินทุนหรือการช่วยเหลือในลักษณะการเป็นพีเ่ ลีย้ งเพือ่ ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบัน
การเงินในรูปแบบของเงินกู้สำ�หรับผู้ประกอบการคนพิการ (Disability Enterprise Loan)
4.3 การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (disaster risk management)
หัวข้อนี้เป็นประเด็นที่อยู่ภายใต้แผนแม่บทประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)
โดยมีโครงการหรือการดำ�เนินการที่สำ�คัญ เช่น การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมของอาเซียน (AHA Centre) การจัดตัง้ คณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบตั ิ (ACDM)
เป็นต้น ทั้งนี้ คนพิการมักจะเป็นกลุ่มเปราะบางกว่าคนกลุ่มอื่นในสถานการณ์ภัยพิบัติ ทำ�ให้ประเด็นคน
พิการและสิทธิของคนพิการควรจะได้รับการบูรณาการไปสู่ภาคส่วนและองค์กรต่าง ๆ ของอาเซียนที่รับ
ผิดชอบในด้านการจัดการภัยพิบัติและการให้ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม โดยขณะนี้ อาเซียนได้ให้
การรับรองข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน (AADMER)
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รวมทัง้ สหประชาชาติได้ให้การรับรองกรอบเซนไดเพือ่ ลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ 2558 - 2573 (Sendai
Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030) แล้ว ดังนั้น เครื่องมือที่เกี่ยวกับการจัดการ
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติสำ�หรับคนพิการเหล่านี้จึงควรจะได้รับการอภิปรายในโอกาสนี้ด้วย
หัวข้อนี้แบ่งการอภิปรายออกเป็น 6 ประเด็น ดังนี้
4.3.1 ประเด็นปัญหาการรับมือกับภัยพิบัติสำ�หรับคนพิการนั้น รัฐต้องให้ความสำ�คัญกับ
การให้คนพิการได้เป็นส่วนหนึง่ ของสังคมก่อน (social inclusive) ทัง้ นี้ ปัญหาการรับมือภัยพิบตั สิ ำ�หรับ
คนพิการเชื่อมโยงกับความยากจน จากสถิติของทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป. ลาว) พบว่า คนพิการส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่ยากจน
ปัญหาความยากในการรับมือภัยพิบัติ คือ คนมักมองไม่เห็นภัยพิบัติ จึงทำ�ให้ละเลย
ต่ออันตรายจากธรรมชาติ แม้อาจจะเคยเกิดขึน้ มาแล้ว เมือ่ เกิดภัยพิบตั ิ เหตุการณ์มกั เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว
มากและไม่มีเวลาเพียงพอในการแก้ไขปัญหาหรือรับมือ คนในกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เช่น เด็ก คนพิการ คนสูงอายุ ฯลฯ จึงมักจะถูกลืม และกลายเป็นกลุ่มเหยื่อที่เสีย
ชีวิตสูงสุด
ในการรับมือภัยกับพิบัติ คนพิการจึงจำ�เป็นต้องถูกรวมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบุคคล
ที่จำ�เป็นจะต้องได้รับดูแลเป็นพิเศษในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่ง ถึงแม้จะมีศักยภาพมากหรือน้อย
แตกต่างกันไป แต่ก็ควรจะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ดังนั้น การตัดสินใจเกี่ยวกับตัวเขา
ต้องคำ�นึงถึงความสัมพันธ์กับชุมชนและบนหลักผลประโยชน์สูงสุดของคนพิการด้วย
อย่างไรก็ตาม การรับมือกับภัยพิบัติสำ�หรับคนพิการใน สปป. ลาว ยิ่งมีความยากเพิ่ม
มากขึ้นไปอีก เพราะคนพิการใน สปป. ลาว มักอาศัยอยู่ในครอบครัวที่ยากจน จึงมักขาดโอกาส
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น รัฐบาลจึงจำ�เป็นต้องเตรียมการและมีแผนการรับมือภัยพิบัติสำ�หรับ
คนพิการเป็นพิเศษเพื่อนำ�ไปปฏิบัติ
ในปัจจุบัน การจัดการภัยพิบัติภายใต้กรอบของอาเซียนได้มีการจัดตั้งกลไกร่วมกันที่
เรียกว่า “คณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ” (ASEAN Committee on Disaster
Management – ACDM) โดยมีการดำ�เนินการตามกรอบข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติ
และการตอบสนองต่อเหตุฉกุ เฉิน (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency
Response – AADMER) ทั้งนี้ ตามกรอบความตกลงอาเซียน ฯ ฉบับนี้ ได้กำ�หนดให้คนพิการเป็นหนึ่ง
ในกลุ่มเปราะบางที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นกรณีพิเศษด้วย
4.3.2 จังหวัดภูเก็ตมีการบริหารจัดการในเชิงโครงสร้างเพื่อการรับมือภัยพิบัติสึนามิอย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตได้รับงบประมาณในการสร้างหอเตือนภัยล่วงหน้า (early warning)
จำ�นวน 129 หอ โดยหอเตือนภัยเหล่านี้จะเชื่อมต่อสัญญามาจากส่วนกลางที่กรุงเทพ ฯ กับระบบหลัก
ของรัฐบาล โดยมีการตั้งหอกระจายอยู่ทั่วไปทั้งพื้นที่บนบก บนเกาะ และในน้ำ� และมีการประกาศ
ข้อความที่เป็นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศเพื่อแจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยวได้ทราบ นอกเหนือจาก
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การมีหอเตือนภัยแล้ว จังหวัดภูเก็ตยังได้มีการฝึกซ้อมการรับมือภัยพิบัติสึนามิอย่างสม่ำ�เสมอ โดยแบ่ง
หน้าที่กันอย่างชัดเจนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และแบ่งขั้นตอนการทำ�งานอย่างละเอียด สำ�หรับผู้ทำ�
หน้าทีป่ อ้ งกันภัยพิบตั ิ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยได้จดั ให้มกี ารฝึกอบรมให้กบั หน่วยส่วนท้อง
ถิ่น เช่น เทศบาล อบต. และหน่วยงานระดับอำ�เภออย่างสม่ำ�เสมอ ทั้งนี้ เพื่อฝึกความคล่องตัวของ
เจ้าหน้าที่ โดยจะมีการกำ�หนดกระบวนการทันทีเมื่อมีการแจ้งเตือนภัย เช่น ใครจะต้องทำ�อะไร ใครจะ
ทำ�หน้าทีเ่ คลือ่ นย้ายใคร องค์กรใดหรือใครบ้างทีม่ หี น้าทีเ่ มือ่ เกิดสถานการณ์ฉกุ เฉิน ฯลฯ โดยให้คนพิการ
เป็นกลุม่ เป้าหมายทีจ่ ะต้องได้รบั ความช่วยเหลือเป็นลำ�ดับต้น ทัง้ นี้ โดยจะได้มกี ารสำ�รวจไว้กอ่ นว่ามีกลุม่
เปราะบางอาศัยอยู่ในบ้านหลังใดบ้าง ถ้ามีสถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้รับผิดชอบจะตรงไปเคาะประตูบ้าน
หลังนั้นเพื่อนำ�คนกลุ่มเปราะบางอพยพออกมาก่อนทันที ขณะเดียวกันก็จะให้มีการฝึกซ้อมคนในชุมชม
กันเองด้วย เช่น ฝึกคนพิการให้มีการใช้นกหวีดขอความช่วยเหลือ ซึ่งเมื่อมีใครได้ยินเสียงนกหวีดก็จะ
รีบเข้าไปช่วยเหลือได้ทันที อย่างไรก็ตาม หอเตือนภัยได้ผ่านการติดตั้งผ่านมาหลายปีแล้ว จึงพบมีการ
ชำ�รุดบ้าง แต่ก็ได้มีการซ่อมดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีเสมอ
4.3.3 ในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction – DRR) และการจัดการ
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Management – DRM) ในปัจจุบัน ได้มีความพยายามใน
การเปลีย่ นแปลงฐานคิดจากความรับผิดชอบของรัฐไปสูก่ ระบวนการปฏิบตั โิ ดยชุมชน โดยได้มกี ารจัดทำ�
กระบวนการฝึกอบรมให้ชุมชนมีความเข้าในกระบวนการ DRR ในส่วนของคนพิการ ได้มีการทดลอง
โครงการนำ�ร่องทีจ่ งั หวัดสงขลา เกีย่ วกับการสร้างความตระหนักรูใ้ นการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ใิ ห้กบั
โรงเรียนสอนเด็กตาบอด จังหวัดสงขลา รวมทั้งยังได้มีการนำ�ไปทดลองใช้กับโรงเรียนของเด็กพิการ
ประเภทอื่น และโรงเรียนสำ�หรับเด็กปกติที่มีเด็กพิการเรียนอยู่ด้วย นอกจากนี้ ยังได้มีการซักซ้อม
การช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบตั ริ ว่ มกันระหว่างประเทศในภูมภิ าคอาเซียน เช่น โครงการ ไทย - มาเลเซีย
และโครงการ ไทย - กัมพูชา ฯลฯ ตลอดจน การให้คนพิการได้มีส่วนร่วมทำ�หน้าที่เมื่ออยู่ในสถานที่
หลบภัยชัว่ คราว (shelter) ทัง้ นี้ โดยได้มคี วามร่วมมือกับสภากาชาดไทยในการจัดการฝึกอบรมการพยาบาล
เบื้องต้นให้กับคนพิการ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้หากมีเหตุภัยพิบัติ
การดำ�เนินการทั้งหมดนี้เป็นไปตามกรอบเซนไดเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 2558 - 2573
(Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030) ของสหประชาชาติ ทั้งนี้ โดยมี
ประเทศไทยเป็นหนึง่ ในประเทศตามโครงการนำ�ร่องของสหประชาชาติ โดยมีพนื้ ทีเ่ ป้าหมายอยูท่ กี่ รุงเทพ
ฯ และนนทบุรี และพืน้ ทีเ่ ฉพาะอืน่ ในบางกรณี ซึง่ ในโครงการนีจ้ ะให้มกี ารจัดการฝึกอบรมให้กบั เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง การรับมือต่อภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยมีคนพิการเข้าร่วมด้วยเป็นการเฉพาะ ใน
หัวข้อ “คนพิการและการจัดการภัยพิบัติ” (Disability and Disaster Management) เพื่อให้คนพิการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำ�เครื่องมือในการเรียนรู้ (learning tools) และหลักสูตรเพื่อรับมือกรณี
การเกิดภัยพิบัติกับผู้พิการแต่ละประเภท
4.3.4 จากประสบการณ์การเกิดแผนดินไหวและเกิดภัยสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น ได้มีการศึกษา
ความเสียหายและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ทีเ่ มืองมิยากิ พบว่า คนพิการมีอตั ราการเสียชีวติ เป็น 2 เท่าของคน
ปกติในสถานการณ์ภัยพิบัติที่เมืองมิยากิ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ 2 ประเด็น คือ
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(1) การตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินถือเป็นเรื่องที่สำ�คัญมาก เพราะเวลาใน
การตัดสินใจและดำ�เนินการต่าง ๆ มีนอ้ ยมาก ดังนัน้ ในกรณีของคนพิการเพือ่ นบ้านจึงถือเป็นบุคคลทีส่ ำ�คัญ
ในการที่จะช่วยให้คนพิการสามารถปลอดภัยได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ
(2) บ้านที่มีโครงสร้างที่แข็งแรงสำ�คัญมากต่อความปลอดภัยและเป็นปัจจัยชี้วัด
ความปลอดภัยของผูอ้ ยูอ่ าศัยในสถานการณ์ภยั พิบตั ิ แต่อย่างไรก็ตาม ในญีป่ นุ่ บ้านทีม่ โี ครงสร้างแข็งแรง
จะมีราคาที่สูงมากกว่าบ้านปกติมาก และทำ�ให้คนญี่ปุ่นจำ�นวนมากไม่สามารถเป็นเจ้าของได้
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้ง
ได้รวมคนพิการเข้าเป็นส่วนหนึ่งที่สำ�คัญของการศึกษาวิจัยด้วย โดยมีข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย
ดังนี้
(1) รัฐหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติจำ�เป็นต้องมีการจัด
ให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมในระหว่างการเกิดภัยพิบัติ
(2) จำ�เป็นต้องจัดให้มเี ครือข่ายอาสาสมัครในการตอบสนองต่อภัยพิบตั ทิ เ่ี ป็นคนในท้อง
ถิ่นเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภัยพิบัติได้ทันที และ
(3) รัฐต้องจัดให้มีแผนเตรียมการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตามแต่ละสถานการณ์
ที่แตกต่างกันไป
นอกจากนี้ การศึกษานี้พบว่า หลักฐานที่ค้นพบไม่ใช่ข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น
แต่ยงั เป็นการสร้างกรอบแนวทางในการรับมือกับภาวะภัยพิบตั สิ ำ�หรับคนพิการทัง้ ในบริบทของนานาชาติ
และบริบทภายในประเทศ ดังคำ�กล่าวว่า “ต้องไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราแล้วเราไม่ได้เกี่ยวข้อง”
(Nothing about us without us.)
4.3.5 คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) เป็น
องค์กรระหว่างรัฐบาลทีท่ ำ�หน้าทีใ่ นการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิเด็กและสตรีในภูมภิ าคอาเซียน ทำ�หน้าที่
ให้คำ�แนะนำ�ต่อประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเด็กและสตรี มีการดำ�เนินการโครงการ
ในหลายด้าน รวมทัง้ ประเด็นด้านการบริหารจัดการภัยพิบตั ิ (disaster management) และประเด็นของ
คนพิการ (people with disabilities)
ในปัจจุบัน การจัดการภัยพิบัติสำ�หรับคนพิการได้เปลี่ยนจากแนวความคิดด้านการกุศล
มาเป็นการดำ�เนินการตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามอนุสัญญา CRPD แล้ว แต่ในบริบทของอาเซียนก็
ยังมีวัฒนธรรมการจัดการภัยพิบัติที่เป็นแบบมนุษยธรรมอยู่ ทำ�ให้ประเด็นปัญหาของคนพิการถูกลืมได้
ง่ายและคนที่บริหารจัดการภัยพิบัติยังเข้าใจเรื่องคนพิการได้ไม่ดีพอ
ตามวิสยั ทัศน์อาเซียน พ.ศ. 2568 (2025) ได้มสี ว่ นทีว่ า่ ด้วยการจัดการภัยพิบตั เิ พือ่ รับรอง
ความร่วมมือในการจัดการภัยพิบตั ริ ว่ มกันในอนาคต นอกจากนี้ ผูน้ ำ�ประเทศสมาชิกอาเซียนในการประชุม
มนุษยธรรมโลกยังได้มีการจัดทำ�แถลงการณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน (Joint Statement of
ASEAN for the World Humanitarian Summit) เพื่อนำ�เสนอแนวความคิดในการจัดการภัยพิบัติร่วม
กันด้วย ทั้งนี้ ภูมิภาคเอเชียตะวันนออกเฉียงใต้ถือเป็นภูมิภาคที่มีความเสี่ยงภัยพิบัติสูงมากที่สุดภูมิภาค
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หนึ่งของโลก ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงจากภัยน้ำ�ท่วม ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีภัยน้ำ�ท่วมในเขตภาคกลางของ
อินโดนีเซียที่ทำ�ให้มีผู้เสียชีวิตจำ�นวน 65 ราย และทำ�ให้ประชาชนสูญเสียที่อยู่อาศัยจำ�นวนมาก
4.3.6 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน แม้โดยหลักการจะกำ�หนดไว้แตกต่าง แต่ในทางปฏิบัติจริง
ครอบครัวและชุมชนมักต้องถูกแยกจากกัน นอกจากนี้ กลไกการให้บริการสาธารณะ เช่น ด้านสุขภาพ
การศึกษา ตำ�รวจ การคมนาคม ฯลฯ มักไม่สามารถทำ�งานได้ กองทุนสหประชาชาติเพือ่ กิจการประชากร
หรือกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund) ให้ความสำ�คัญอย่าง
ยิ่งกับประเด็นการเตรียมความพร้อมสำ�หรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์ภัยพิบัติในภูมิภาค
เอเชีย - แปซิฟิก ทั้งนี้ จากสถิติโดยเฉลี่ยพบว่า ภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก มีอัตราการเกิดภัยพิบัติสูงกว่า
ภูมภิ าคอืน่ อย่างไรก็ตาม แม้บางประเทศในภูมภิ าคนีจ้ ะมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบตั ิ
ที่ดี แต่ประเทศส่วนหนึ่งยังมีการเตรียมความพร้อมอยู่ระดับต่ำ�หรือไม่เพียงพอ โดยพบว่า กลุ่มเด็กและ
สตรีมคี วามเสีย่ งสูงมากทีจ่ ะเกิดผลกระทบในหลายด้านในกรณีทเี่ กิดภัยพิบตั ิ เช่น การบริการสาธารณสุข
การไม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาอย่างถูกต้อง การเสี่ยงที่จะเสียชีวิตระหว่างคลอด การเสี่ยงที่จะ
ตัง้ ครรภ์และเป็นแม่เด็กหรือแม่วยั รุน่ ฯลฯ ทัง้ นี้ เพราะระบบสาธารณสุขมักไม่ทำ�งานในช่วงเวลาดังกล่าว
หรืออย่างน้อยก็ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ในขณะที่สำ�หรับคนพิการนั้น พบว่า ในภาวะภัยพิบัติคนพิการจะ
มีอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขเกิดขึ้นได้ง่ายและสูงมาก ตลอดจน การถูกเลือกปฏิบัติจาก
ทัศนคติด้านลบของผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ต่อคนพิการ ทำ�ให้คนพิการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐานสูงมากในระหว่างการเกิดภัยพิบัติ
เพื่อรับมือต่อการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก กองทุน
ประชากรแห่งสหประชาชาติจึงได้จัดทำ�โครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก
(UNFPA Disaster Risk Reduction in Asia and Pacific) เพื่อเตรียมการทำ�งานและการตอบสนองต่อ
ภัยพิบัติที่อยู่บนหลักการสิทธิมนุษยชน มีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ โดยมีการจัดทำ�แผน
เตรียมการด้านเพศเมื่อเกิดภัยพิบัติ มีการเก็บข้อมูลประชากร การสนับสนุนให้มีการบริการด้านสุขภาพ
การจัดให้มพี นื้ ทีป่ ลอดภัยสำ�หรับผูห้ ญิงและเด็กหญิง การจัดเตรียมและการจัดให้มสี นิ ค้าทีจ่ ำ�เป็นเมือ่ เกิด
ภัยพิบัติ การจัดให้มีถุงยังชีพที่เพียงพอในสถานการณ์ฉุกเฉิน การจัดให้มีจุดประสานงานการติดต่อหรือ
การขอรับความช่วยเหลือสำ�หรับผู้หญิง ทั้งนี้ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติสนับสนุนหลักการว่า
การบริการสุขภาพสำ�หรับผู้หญิงและการอนามัยเจริญพันธุ์สำ�หรับผู้หญิงในสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ใช่ของ
ฟุ่มเฟือย แต่เป็นสิ่งจำ�เป็นในการรักษาชีวิตของผู้หญิง
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Book Review: Human Rights Mobilization
as Social Movement and Institution Action
Apinya Tissamana1

1

Introduction
Freeman states that “Clarity in the understanding of human rights requires
conceptual analysis, moral judgment and social and scientific knowledge. If the concept
of human rights is useful, we must distinguish human rights from the legal rights of
particular societies, and from other desirable social objective.” (Freeman, 2000:5)
Human rights matter is art and science for facilitating equality, dignity and justice
of human being. The human rights organization formulations in the societies are
originated in various forms. Some of them are originate from social movement in their
societies and others are created from international agreement, commitment of their
constitutions and domestic legal legislation. This paper analyze the human rights mobilization as social movement and institutional action through exploring the
masterpiece human rights books 1) The history of human rights from ancient time
to the globalization era by Ishay 2) Mobilizing for human rights international law
in domestic politics by Simmons 3) Citizenship and social movement perspective
from the global South edited by Thompson and Tapscott ) regarding human rights
mobilizations what compose of historical perspective, legal perspective and social
movement.
1
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Methodologies and styles of these books are crucial points to analyze human
rights in interdisciplinary perspectives. For example the book “The history of human
rights from ancient time to the globalization era” by Ishay reveals the evolution and
progression of human rights through the media and historical texts as historical
perspective. The other book is “Mobilizing for human rights international law in
domestic politics” by Simmons focus on international human rights treaties that
strongly influence in domestic legislation and human rights awareness. Simmons
concerned legal perspective and she used the statistic and quantitative methodology
for describing human rights phenomenon such as the statistic graphs to show ratio of
girl and boy enrolled in elementary and secondary education for assessing CEDAW
commitment and girl’s education.(Simmons, 2009.p.214).Besides, the book “Citizenship
and social movement perspective from the global South” illustrates the case studies
of successful and unproductive social movements and rights claiming in many countries
in the South as comparative perspectives.
This article reflects the mobilization of human rights as social movements and
institutional actions. The article will be divided into four parts. First part is books review
introduction. Second part is contained with spirit of human rights mobilization as social
movement and institutional action. Third part reveals differences and similarities of
human rights mobilization as social movement and institutional action and final part
is article’s conclusion. The concept ideas of this article are “What human rights
mobilization as social movement and institutional action and how they function
in human rights context”. Additionally, this article find the differences and similarities
of them and the role of human rights as social movements and institutional actions
in globalization.
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2

Spirit of human rights mobilization
as social movement and institutional action
2.1 The Spirit of human rights mobilization as social movement
A social movement is a sustained series of interactions between power
holders and persons successfully claiming to speak on behalf of a constituency lacking
formal representation, in the course of which those persons make publicly visible demands for changes in the distribution or exercise of power, and back those demands
with public demonstrations of support (Tilly, 1984).
Definition of social movements as ‘networks of informal interactions between
a plurality of individuals, groups, or associations, engaged in a political or cultural conflict, on the basis of a shared collective identity ( Diani and Bison, 2004).
Basically, social movements rely on the collective actions and identities.
The importance of understanding collective action in term of axes of participation,
horizontal and vertical. (Thompson and Tapscott,2010:4) Horizontal forms of participation
are linkage forged between mobilized citizen and communities at local, national and
global level. In vertical forms are created by the states and “invite” citizens to participate.
Globally, horizontal forms of networking and identity formation characterize what is
discuss in the literature as “new social movements.” The new social movement is not
like the “old” or “classical” social movement ,tend to lack clear organizational structures
and internal bureaucracies and effectively function by coalescing political identities
and agendas both nationally and globally.
In conclusion, spirit of social movements in human rights fields have an
important expressive dimension which can embedded in everyday life through
underground networks of contracts, affinities, identities, values and etc. Social
movements operate expressively in seeking to legitimate alternative values, norms and
lifestyles and validate the perspectives and identities of those oppressed by particular
relations and structures of power.

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)

2.2 The Spirit of human rights mobilization as institutional action
The spirit of human rights mobilization as institutional action originates after
World War I. In 1919, at the Treaty of Versailles, the League of Nations was created in
spirit of Wilson’s vision that named fourteen points to be used as the guide for a peace
settlement. Wilson said that the secret alliances that triggered the war must be replaced
with “open covenants of peace.” Wilson hoped that peace would be reinforced by
the spread of liberal democracy and he offered social justice in everywhere. Nonetheless,
the United States failed to join in the League of Nation. Nationalism and realpolitik
leaders soon exploited popular frustration on the eve of World War II. After World War
II, there is new effort to institutionalize human rights again.
Since 1945 the UN has done a lot of “standards –setting” institution-building
and human rights promotion. The concept of human rights is one of the most influential
our time, and many poor and oppressed people appeal to it in their quest for justice
(Freeman,2002.p.51) The UN human rights system is a regime that is a set of norms and
institutions that is accepted by state as binding. Yet the concept of state sovereignty
remains strong. Consequently, in the spirit of human rights mobilization as institutional
action practically related with the international human rights law, international human rights
agencies ,the role of states and domestic law for human rights policy implementation.
3

Differences and Similarities of Human rights mobilization
as social movement and institutional actions
Before discussing the differences and similarities of human rights mobilization
in social movements and institutional actions. The criteria of definition of them are
vital topics for analyzing. In my perspective, institutional actions are defined in the
organization actions derive from the international human rights law for generating the
human rights in all societies and the term of social movements are the motivated
groups to take collective action and provide a basis for the formation of new unrestricted social identities which overcome pre-existing, and primitive, form of social
hierarchy.
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3.1 Differences: social movements and institutional actions
1) Formation
Institutional actions in human rights field derive from “outers” that are international and national human rights laws. Internationalization of human rights and the
humanization of international law begin with the establishment of the United Nations.
In 1948,The UDHR set up a common human rights standards and ushered in a worldwide
movement in which states, intergovernmental, and nongovernmental organizations
are the principal players in an ongoing struggle over the role the international
community play in promoting and protecting human rights. Countries’ratification is
a good example because when the government ratify the treaty then they should
have active response for establishing human rights organizations in societies. Simmons
supposed that “Most governments ratify treaties because they support them and
anticipate that they will be able and willing to comply with them under the most
circumstance. To use the language of spatial models, the nearer the treaty is to
government’s ideal point, the most likely that government is to commit. (Simmons,
2009:65).
On the other hand, social movement formulated from “inner”. The initial
understanding of collective action and social movements revolve around exploring
either grievance or available resources or a combinations of the two precipitators of
social mobilization.(Thompson and Tapscott, 2010.p.12). Moreover, the motivation of
social movements depend on self –awareness like active citizen to change unfairness
and inequality societies.
2) Function
Despite creating freedom, justice and peace of social movement and
institutional action, they have the different functions in human rights fields. Typically,
institutional actions are the intergovernmental organizations and governments’ human
rights instrument to resolve human rights and humanitarian problems. On the one
hand, the function of social movement itself is people instrument to struggle with
coercive power in their societies. The main actors of social movement are non
governmental organizations (NGOs) and individuals.
Customarily, the institutional actions are operated by legal systems in international law and domestic law. Legalization of human rights on the international
agenda would have formed an institution change to gain more obligation and
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commitment from states through legally binding treaties. On the one hand, social
movements are formed as clandestine and underground organizations. Social movements
are the best route towards sustainable change. The human rights movement seeks
social change based on an embrace of universal values, a commitment to a
comprehensive set of rights.
3) Legislative power VS People power
Social Movements are bottom-up rights claims from people for strengthening
justice societies, enhancing democratic control in civil society both domestically and
internationally. Social movement could be referred in struggling power of people.
Ishay states that “As the emerging liberal civil society confronted the
absolutist state, tensions were inevitable. In the late seventeenth century, the English
Bill of Rights, issued following the English Glorious Revolution, concluded with the
reinstitution of parliament and limitations on the executive power of the newly installed
King Willaim of Orange,demonstating the capacity of the affluent bourgeoisie to extract
concessions from the British monarchy” (Ishay, 2004:328-329).
In contrast, legal power is combined with institutional action in horizontal
and vertical levels. For example, treaty ratification generally involves the assent of
legislative or at least a cabinet –level body. (Simmons, 2009:119).The ratification process
helps governments to send a credible signal in international human rights arena.
Moreover, treaties are the perfect bible for the governments to enact human rights
domestic laws and establish the human rights institution in which country.
3.2 Similarities: social movements and institutional actions
Treaty Commitment
Fundamentally, the state actors commit themselves to international
human rights treaties both sincere and strategic reasons. According to Simmon, the
commitment of states on human rights treaties can be categorized into three types.
The first group is states which support treaties’ content and willing to comply with
them – sincere ratifiers. The second group is states that agree with treaty in principle
but fail to ratify – false negatives.The third group is states that ratify to avoid social
and political pressure from their peers but they do not expect to commit to the
content of the treaties– strategic ratifiers or false positives. In sincere case, the state
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actors commit themselves in international law, they produce the institutions for human
rights in their countries. In insincere case, the states ratify treaties for avoiding the
criticism of being an outlier.
Social movement need to commit international treaties in informal unlike
the states. This is the bottom-up effect for commitment. Social movements stimulate
government implementation in human rights policies practically. Treaty can increase
the value that potential rights demanders place on a set of rights. Ratified treaties can
also increase the likelihood of a movement’s eventual success in realizing its rights
demands (Simmons, 2009:139).
Legitimacy
Human rights social movements and institution actions need legitimacy
for working on processes. Two cases for revealing understand legitimacy on institutional
actions and social movements. First, the case of Chile, CAT is alegitimacy for
democratic and judicial reform in Chile. In 1988,the Chile junta ratified the CAT.Not
only would the CAT be the legal instrument responsible for Pinochet’s extradition to
face torture charges, it would also inspire litigation in Chilean Court that would
cumulatively contribute to significant improvement in Chilean law and ultimately
practices. (Simmons, 2009:285).
Second case, CEDAW is legitimacy in social movement for struggling in
Hong Kong. The indigenous women in Hong Kong developed a sustained critique of
their problems in claiming property rights based on human rights as outlined in the
CEDAW, and were much more successful in articulating and realizing their rights.
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4

Conclusion
The UN human rights system is a regime that is a set of norms and institutions
that accepted by states blinding. Furthermore, the Universal Declaration of Human
Rights is a profoundly important document for people all over the world because it is
founded on three key principles. Human rights are inalienable: no one can ever take
them away from you. Human rights are also indivisible: you cannot be entitled to
some of them and denied others. Finally, human rights are interdependent: they are
all part of a larger framework and work together so you can enjoy a safe, free, and
productive life.
The human rights mobilization, as social movements and institutional actions
are important roles for progressing and developing rights in various contexts. Human
rights institutional actions involve in international and national laws and human rights
social movements relate with social norms, identity and collective actions for reducing
violation, discrimination and rights abuses in the societies. They have co-similarities
that they need treaty commitment and legitimacy for processing their activities. On
the other hand, they have different forms, functions and implementation.
However, these two facets fulfill human rights goals. The new approach for
matching two facets work together is “legal empowerment,” which based on rights
and driven by community. It involves specific mechanisms that include not only court
aiming at the alleviation of poverty, protection of rights of vulnerable people but also
assuring for them access to justice.
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